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Úvod 

Teplo a kouř vznikající hořením velmi znesnadňuje práci hasičům provádějícím hasební a 

záchranné práce v budově. Zejména kouř snižuje viditelnost v budově, což výrazným 

způsobem prodlužuje dobu průzkumu. Právě provedení rychlého a kvalitního průzkumu se 

projeví na rychlosti provedení hasebního zásahu i úspěšnosti záchranných prací. 

V minulosti se k odvětrání budovy používalo odsavačů kouře. V současné době se od 

tohoto druhu nucené ventilace ustupuje a je trendem používat pro odvětrání budov účinnějších 

technických prostředků - přetlakových ventilátorů. Málokdo však ví, že existuje ještě jedna 

alternativní možnost, jak odstranit teplo a kouř z prostor zasažených požárem. Vytvoření 

nucené ventilace lze dosáhnout i použitím vodního proudu. 

Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití vodního proudu k vytvoření režimu 

nucené ventilace uzavřeného objektu a její účinností. Cílem práce je zjistit, při jakých 

vstupních parametrech (vrcholový úhel na proudnici, objemový průtok vody) je hydraulická 

ventilace nejúčinnější. Dalším úkolem je zjistit možnosti jejího použití a stanovit metodický 

postup pro její nasazování při zásahu. Tyto cíle by měly být naplněny na základě výsledků 

provedeného fyzikálního experimentu.  

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsou shrnuty způsoby 

odvodu tepla a kouře používané u HZS ČR. V druhé kapitole jsou popsány principy systému 

odvodu tepla a kouře pomocí vodního proudu. Následující kapitola definuje související 

zákony mechaniky tekutin. Čtvrtá kapitola je věnována přípravě experimentu pro zjištění 

účinnosti hydraulické ventilace v závislosti na zvolených faktorech, a jsou zde také 

zhodnoceny průběh a výsledky experimentu. Poslední kapitola obsahuje návrh metodického 

postupu nasazení hydraulické ventilace při zásahu. 

Hlavním přínosem práce je stanovení vstupních parametrů, při kterých je hydraulická 

ventilace nejúčinnější. Důležitým výsledkem práce je i zamyšlení se nad použitím 

následujícího druhu ventilace v praxi a zpracování metodického postupu nasazování 

hydraulické ventilace při zásahu. 
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Rešerše 

Cílem literární rešerše bylo nalézt informace o tom, jaké druhy nucené ventilace se 

v současnosti využívají u HZS ČR, a dále jak lze navodit režim nucené ventilace vodním 

proudem pro účely praktického využití u zásahu na mimořádnou událost. 

Ke zpracování rešerše bylo použito celkem 14 literárních zdrojů. Jednalo se především o 

odbornou literaturu z oblasti mechaniky tekutin, větrání objektů a požární taktiky. Při 

rozdělení literatury podle druhu bylo čerpáno ze 4 knih, 1 diplomové práce, 3 učebních textů, 

2 firemních prospektů, 2 zahraničních internetových zdrojů, 1 zahraniční knihy a 

z internetových map. Informační zdroje pocházejí z let 1987 až 2008. 

Pro účely této rešerše lze uvést 3 nejvýznamnější literární zdroje, kterých bylo použito: 

 

Větrání objektů – tištěná monografie [1] 

Publikace se skládá z 3 částí. První část se zabývá teorií výměny plynů. Druhá část 

požární bezpečností staveb z hlediska požárního větrání. Třetí část se zabývá vlastnostmi 

kouře, obecnými principy větrání a hlavně taktikou nasazení přetlakové ventilace. Z této 

publikace byly čerpány informace zejména z její třetí části. V první, druhé a páté kapitole 

byly využity informace o přirozené a nucené ventilaci. Informace z taktiky nasazení 

přetlakové ventilaci pak byly vodítkem při zpracovávání první a páté kapitoly této bakalářské 

práce. 

 

Základy hydromechaniky a zásobování hasivy – tištěná monografie [3] 

 Publikace se zabývá základními principy mechaniky tekutin, výpočty potrubních 

systémů, rozdělením čerpadel, jejich charakteristikami a zkoušením. Dále se zaměřuje na 

zařízení pro hašení, rozděluje druhy vodních proudů a trysky pro jejich vytváření. U plných 

proudů definuje rovnice pro výpočet dostřiku vodního proudu. V poslední kapitole se autor 

věnuje stabilním hasicím zařízením, jejich vodním zdrojům a metodami návrhu rozvodných 

potrubí pro hašení vodou. Z této knihy byla použita definice zákona zachování hmotnosti a 

dále definice o balistické křivce vodního paprsku. 

 

Mechanika tekutin – tištěná monografie [4] 
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Kniha pojednává o fyzikálních vlastnostech tekutin, hydrostatice a proudění tekutin. 

Probírá základní principy a fyzikální zákony spojené s prouděním tekutin, a také zákony 

fyzikální podobnosti v mechanice tekutin. Z této literatury byly použity základní rovnice 

popisující proudění tekutin, tj. konkrétně rovnici kontinuity a Bernoulliho rovnici. Dále byly 

použity informace týkající se energetických ztrát ve vodním proudu následkem změny 

průtočných průřezů. 

 

V české i zahraniční literatuře byl nalezen jen velmi obecný popis tohoto způsobu 

nucené ventilace. Z použité literatury to byla česká kniha Větrání objektů [1] a zahraniční 

kniha Fundamentals of Fire Fighter Skills [6]. V literatuře je jen nepřímo uveden způsob 

použití vodního proudu pro účely vytvoření tohoto druhu ventilace. Vzniká tedy otázka, jak 

nejúčinněji hydraulickou ventilaci používat. Na tuto otázku bude snaha nalézt odpověď 

v kapitole 4 a kapitole 5 této bakalářské práci. 
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1 Improvizované způsoby odvodu tepla a kouře u HZS ČR 

Improvizované způsoby odvodu tepla a kouře (dále jen ventilace) slouží k usměrnění 

toku zplodin hoření a jejich řízenému odvětrání z objektu. Odvětráním rozumíme nahrazení 

zplodin hoření čistým vzduchem. 

Účelem ventilace je: 

 omezit možnost ohrožení obyvatel budovy zplodinami hoření; 

 zabránit šíření požáru horkým kouřem; 

 snížit teplotu v místě zásahu; 

 zamezit vzniku celkového vzplanutí; 

 zlepšit viditelnost v místě zásahu – usnadnění průzkumu a záchranných prací a 

vyhledání ohniska požáru; 

 snížit škody způsobené požárem; 

 odstranit zplodiny hoření z objektu, čímž se eliminuje ohrožení nebezpečnými plyny 

v nich obsažených [1],[10]. 

 

V následujících kapitolách jsou popsány druhy ventilace používané u HZS ČR. U každého 

druhu ventilace bude popsán princip, na jakém ventilace funguje. Podle způsobu výměny 

vzduchu můžeme ventilaci rozdělit na: 

 Přirozenou ventilaci; 

 Nucenou ventilaci. 

 

K přirozené ventilaci dochází po vytvoření větracích otvorů na vhodných místech v 

objektu. Těmito otvory pak dochází k samovolnému úniku kouře z budovy. U nucené 

ventilace se k usměrnění toku zplodin hoření a jejich následnému odvětrání využívá 

speciálních technických prostředků. V kapitole zabývající se přirozenou ventilací ještě 

rozdělíme ventilaci na horizontální a vertikální. U způsobů nucené ventilace budou popsány 

technické prostředky, které se k jejímu vytvoření používají. 
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1.1 Přirozená ventilace 

K přirozené ventilaci dochází tlakovým spádem vyvolaným rozdílem hustot kouře a 

okolního vzduchu. Rychlost odvětrávání je přímo úměrná rozdílu teplot uvnitř a vně objektu. 

Proto se využití přirozené ventilace k větrání v zóně studeného kouře jeví jako pomalé až 

neúčinné (výměna plynů probíhá pouze pomalou difuzí). Jestliže je to možné vždy 

upřednostňujeme přirozenou ventilaci před nucenou ventilací. 

1.1.1 Horizontální ventilace 

K horizontální ventilaci dochází otevřením vhodných otvorů v budově. Kouř poté 

proudí ven z objektu v horizontálním směru. Horizontální větrání je vhodné nasadit, pokud se 

jedná o malý požár, kde je ohnisko požáru v blízkosti okenních nebo venkovních dveřních 

otvorů [10]. Vytvoření přiváděcích a odváděcích otvorů se provede otevřením okna nebo 

dveří. Pokud to situace nedovoluje, použije se násilného otevření. Při vytváření otvorů je 

nutné sledovat sílu a směr větru. Přirozenou horizontální ventilaci nelze použít k odvětrání 

prostoru, pokud není podpořena působením větru. Při bezvětří lze horizontální přirozenou 

ventilaci použít pouze při požáru, jejímž vlivem dojde k posunu neutrální roviny směrem ke 

stropu. 

1.1.2 Vertikální ventilace 

K vertikální ventilaci dochází tehdy, vytvoříme-li v nejvyšším bodě objektu 

odvětrávací otvor (otevřením střešních světlíků, vytvořením otvorů ve střeše, otevřením oken 

v nejvyšším podlaží budovy) [1]. Pro přívod čistého vzduchu slouží vstupní dveře v přízemí. 

Rozdílem výšek dochází i k rozdílu tlaků a vzniká tzv. komínový efekt, kdy vzduch z nižších 

prostor proudí k otvoru v nejvyšším místě budovy. Navíc ještě dochází k přirozenému 

vertikálnímu stoupání kouře vlivem rozdílu hustot kouře a okolního vzduchu. Vertikální 

ventilace je vhodná zejména pro odvětrání schodišť výškových budov. 

 

1.2 Nucená ventilace 

K nucené ventilaci přistupujeme, pokud nelze objekt účinně a dostatečně rychle 

odvětrat přirozenou ventilací. Pro vytvoření nucené ventilace se využívají speciální technické 

prostředky. Nasazení nucené ventilace vyžaduje speciální výcvik, neboť její nevhodné použití 

může zvýšit škody způsobené požárem a ohrozit jak zasahující hasiče, tak další osoby. 
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V následující kapitole nebudeme rozdělovat ventilaci na horizontální a vertikální. 

Vytváření otvorů vychází z pravidel pro přirozenou ventilaci, pouze se doplní o speciální 

technické prostředky podle druhu použité nucené ventilace. 

Nucenou ventilaci můžeme rozdělit na tři základní druhy: 

 přetlaková ventilace; 

 podtlaková ventilace [1]. 

1.2.1 Přetlaková ventilace 

Principem přetlakové ventilace je vytvoření mírného přetlaku v objektu pomocí 

proudu čistého vzduchu, jehož důsledkem je vytvořeným odváděcím otvorem odvětráván 

kouř a teplo [1]. K vytvoření přetlaku se používá přenosných přetlakových ventilátorů (viz 

Obrázek 1). Pohon ventilátorů zajišťuje spalovací motor, elektromotor nebo pohon tlakovou 

vodou. 

 
Obrázek 1 Přetlakové ventilátory [7],[8] 

 

Ten se umístí před vstup do odvětrávaného prostoru tak, aby mohl přisávat čistý 

vzduch a jeho vzduchový kužel pokryl celou plochu vstupního otvoru. Ventilátor vytváří 

usměrněný tok čistého vzduchu, který proudí skrze vstupní otvor do zakouřeného prostoru a 

odtud vytlačuje předem zvoleným odváděcím otvorem teplo a kouř ven z objektu (viz 

Obrázek 2).  
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Obrázek 2 Princip přetlakové ventilace [7] 

Výhody přetlakové ventilace: 

 vysoký výkon (vysoké objemové průtoky vzduchu); 

 rychlé odvětrání zakouřeného prostoru; 

 relativně jednoduché nasazení v porovnání s podtlakovou ventilací; 

 zasahující hasiči ani ventilátor nepřicházejí do styku se zplodinami hoření; 

 snadná dostupnost v rámci HZS ČR i některých JSDH obcí. 

 

Nevýhody přetlakové ventilace: 

 špatným nasazením může přetlakem dojít k nárůstu intenzity, rozšíření požáru, 

ohrožení osob i větším škodám na majetku; 

 pro ustavení a zprovoznění vyžaduje určitý čas a nasazení určitého počtu hasičů; 

 hlučnost; 

 závislá na zdroji energie (benzín, elektrická energie, tlaková voda). 

1.2.2 Podtlaková ventilace 

Principem podtlakové ventilace je vyvolání podtlaku v objektu pomocí odsávacího 

agregátu. Tímto agregátem se odsává kouř a teplo ze zasaženého prostoru a vytváří se zde 

podtlak, díky čemuž do objektu proudí všemi dostupnými otvory a netěsnostmi čistý vzduch. 

Pro vyvolání podtlaku se používá odsavačů kouře (viz Obrázek 3). 
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Obrázek 3 Odsavač kouře SAVEC 500 [7] 

 

Ty jsou osazeny spalovacími motory nebo elektromotory. Tyto agregáty vytvářejí 

podtlak tak, že před agregátem vytváří vzduchový proud (přetlak), a aby došlo k vyrovnání 

tlaku, vytváří se za agregátem podtlak a dochází k přisávání kouře (viz Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.) [1].  

 

 
Obrázek 4 Princip podtlakové ventilace 

 

 K požadovanému usměrnění kouře se používá speciálního sacího potrubí, které po 

spojení vytváří dopravní vedení pro odsávaný kouř. Stejně tak lze vytvořit dopravní vedení 

pro přisávaný čistý vzduch. K novějším odsavačům kouře lze dokoupit i modul pro vytváření 

lehké pěny. Odsavače kouře se dají použít i jako přetlakové ventilátory. 

 

Výhody podtlakové ventilace: 

 ventilace podzemních prostor a prostorů s jedním malým otvorem, popř. bez otvorů; 

 ventilace plynů těžších než vzduch. 

 

Nevýhody podtlakové ventilace: 

 náročnost na ustavení a zprovoznění z hlediska času i počtu hasičů; 

 složité utěsňování odváděcího otvoru; 

 hasiči jsou při utěsňování v kontaktu se zplodinami hoření; 



 

9 
 

 náročné na údržbu (přicházejí do styku se zplodinami hoření); 

 nižší účinnost než přetlaková ventilace; 

 omezení pohybu hasičů; 

 špatná dostupnost v rámci HZS ČR. 
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2 Odvod tepla a kouře s využitím vodního proudu 

Úvodem kapitoly jsou shrnuty poznatky nalezené v odborné literatuře: 

„Podstata hydraulické ventilace spočívá v pohybu vodního proudu. Mlhový nebo 

roztříštěný vodní proud strhává s sebou v závislosti na tvaru vzniklého vodního kuželu i určité 

množství vzduchu v jeho blízkosti. Je-li tento proud směřován otvorem ven z objektu, přisává 

s sebou i množství kouře, a objekt se tak odvětrává. Za optimální se pro hydraulickou 

ventilaci považuje vodní kužel s vrcholovým úhlem 30° - 60°, směřovaný tak, aby pokrýval 85 

– 90 % plochy odvětrávacího otvoru“ [1]. 

Hydraulickou ventilací lze odvětrat několik tisíc m3 během pár minut a efektivně tak 

odstranit z místnosti jak teplo, tak i kouř. [6] 

 

 Pro účely bakalářské práce a lepší rozhled v dané problematice vycházíme při popisu 

způsobu vytvoření nucené ventilace vodním proudem ze zákonů mechaniky tekutin. 

 Na základě principu proudového čerpadla a zákonů mechaniky tekutin uvedených 

v další Kapitole 3 lze použitím vodního proudu odvádět teplo a kouř z objektu (dále jen 

hydraulická ventilace). Na Obrázek 5 můžeme sledovat způsob vytvoření nucené ventilace 

touto metodou. Proudnice musí být umístěna uvnitř zakouřené místnosti ve vzdálenosti l od 

výstupního otvoru (okna). Vstupním otvorem pro čistý vzduch budou dveře. Podle 

vzdálenosti x proudnice od okna a podle požadovaného pokrytí plochy okna S na proudnici 

nastavíme vrcholový úhel vodního kuželu α. 
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Obrázek 5 Způsob vytvoření hydraulické ventilace 

 

Po otevření proudnice dochází ke dvěma efektům, které spolu působí synergicky. Prvním 

efektem je strhávání kouře vodním proudem zapříčiněného rychlostí proudění vodního proudu 

(viz Kapitola 3.5). Druhým efektem je přisávání kouře ejektorovým efektem (viz Kapitola 

3.3). Odsáváním kouře z místnosti oknem musí podle zákona zachování hmotnosti (viz 

Kapitola 3.1) docházet k přisávání vzduchu dveřmi. To znamená, že kromě strhávání 

prachových částic v kouři a ostatních složek kouře vodním proudem ven z místnosti, dochází 

také k ředění kouře v místnosti přisávajícím vzduchem. 

Pro vytvoření hydraulické ventilace lze použít veškerých typů proudnic, které dokážou 

vytvořit roztříštěný proud nebo alespoň vodní mlhu. Z nejběžnějších jsou to tedy 

kombinované proudnice, clonové proudnice, mlhové proudnice, vysokotlaké proudnice, 

přenosné lafetové proudnice s kombinovaným nástavcem. 

 

Přiváděcí otvor 

 Přiváděcí otvorem je do místnosti přiváděn vzduch. Přiváděcím otvorem jsou 

prakticky vždy vstupní dveře do místnosti. Dveře musí být zajištěny proti samovolnému 

zavření. 

 

Odváděcí otvor 

 Odváděcím otvorem je odváděn kouř z místnosti. 
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„U mnoha požárů je odváděcí otvor již samovolně vytvořen: prasknutím a vypadnutím 

okenních výplní v důsledku tepelného namáhání požárem, prohořením dveří, střešní krytiny a 

podobně“ [1]. 

Pro použití hydraulické ventilace jsou nejvýhodnější okna s přibližně čtvercovým 

průřezem a velkou plochou okna. Většinou se jedná o okna s okenními křídly – jednokřídlá 

nebo dvoukřídlá (viz Příloha A.1). 

 Jako nevýhodné se například považují okna dlouhá a úzká, nebo okna otočná (viz 

Příloha A.2). U oken malých rozměrů jakými jsou sklepní okna nebo střešní světlíky lze 

hydraulické ventilace využít k podpoření účinku přetlakové ventilace (viz Příloha A.3). U 

neotevíratelných oken můžeme hydraulické ventilace použít pouze po jejich násilném 

otevření (viz Příloha A.4). U netypických oken nebo oken zamřížovaných hydraulická 

ventilace nelze použít (viz Příloha A.5). 

Závěrem kapitoly bych chtěl zmínit, že některé zahraniční literatury uvádějí chybný 

systém nasazení hydraulické ventilace. Způsoby uvedené na Obrázek 6 a Obrázek 7 nemají 

žádnou vazbu na princip hydraulické ventilace, jsou neúčinné nebo málo účinné, a jejich 

použití působí kontraproduktivně ve všech směrech. 

 

 
Obrázek 6 Chybné nasazení hydraulické ventilace – ilustrační kresba [11] 
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Obrázek 7 Chybné nasazení hydraulické ventilace - foto [13] 
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3 Zákony mechaniky tekutin 

V teoretickém základu nucené ventilace vytvořené roztříštěným vodním proudem 

budeme vycházet ze znalosti principu proudového čerpadla a z teorie vodního proudu 

v ovzduší. Základními zákony, které charakterizují princip nucené ventilace vytvořené 

roztříštěným vodním proudem, jsou následující dva: 

 Zákon zachování hmotnosti (Rovnice kontinuity); 

 Zákon zachování energie (Bernoulliho rovnice). 

Kombinací těchto dvou zákonů pak můžeme definovat Venturiho efekt, na jehož principu 

pracují proudová čerpadla. Právě nucená ventilace vytvořená roztříštěným vodním proudem 

pracuje na principu proudového čerpadla. 

 

3.1 Rovnice kontinuity 

Rovnice kontinuity, často nazývaná také rovnice spojitosti, vyjadřuje obecný fyzikální 

zákon zachování hmotnosti (viz Obrázek 8).  

 

S1 S2

Qv1 Qv2v1 v2

 
Obrázek 8 Změna rychlosti proudění s průřezem 

 

V kontrolním objemu, kterým proudí kapalina, musí být hmotnost tekutiny konstantní, a 

tedy její celková změna nulová. U kontrolního objemu mohou nastat dvě změny hmotnosti: 

 lokální – v kontrolním objemu samém (tekutina se stlačuje nebo rozpíná); 

 konvektivní změna hmotnosti, způsobená rozdílem v přitékající a odtékající hmotnosti 

z kontrolního objemu. 

 

Rovnici kontinuity je možné definovat také tak, že rozdíl vstupující hmotnosti do 
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kontrolního objemu a vystupující hmotnosti z kontrolního objemu je roven hmotnosti, která se 

v tomto kontrolním objemu akumuluje (viz Rovnice 1) [3]: 

 
(1) 

 1. člen představuje lokální změnu 

 2. člen představuje konvektivní změnu hmotnosti 

 

Z následujícího vyplývá, že naší problematiky se týká právě druhá změna hmotnosti, a 

to konvektivní, kdy rozdíl přitékající a odtékající hmotnosti je dán rozdílnými rychlostmi 

proudění tekutiny ve vstupním a výstupním otvoru. 

Rovnice kontinuity v jednorozměrném prostoru pro jednu a tutéž proudovou trubici, 

udává hmotnost tekutiny proteklé za jednotku času (viz. Rovnice 2), tj. hmotnostní 

průtok Qm [kg.s-1]: 

 (2) 

 

Pro nestlačitelné kapaliny je hustota konstantní (ρ = konst.), takže rovnice se zjednoduší 

na tvar (viz Rovnice 3), vyjadřující objemový průtok Q [m3.s-1], tj. objem kapaliny proteklý 

za jednotku času [3]: 

 (3) 

 

 Právě rovnici objemového průtoku budeme používat ke stanovení výsledků 

prováděného experimentu. Protože rozložení rychlostí v průřezu je nerovnoměrné bude pro  

dosazení rychlosti proudění vzduchu do rovnice kontinuity použito střední rychlosti. Dle 

rovnice platí, že čím je užší průřez vodním kuželem, tím vyšší jsou rychlosti proudění 

tekutiny, a naopak. 

 

Legenda použitých symbolů: 

ρ – hustota kapaliny [kg.m-3] 

t – čas [s] 

v – rychlost proudění kapaliny [m.s-1] 

S – průřez potrubím [m2] 

Qm – hmotnostní průtok [kg.s-1] 

Q – objemový průtok [m3.s-1] 
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3.2 Bernoulliho rovnice 

Bernoulliho rovnice vyjadřuje zákon o zachování energie při proudění kapaliny. Součet 

všech energií, tj. kinetické, tlakové a polohové představuje celkovou mechanickou energii 

kapaliny, která podle Bernoulliho rovnice je v každém průřezu jedné a téže trubice konstantní 

(viz Rovnice 4) [4]: 

 
(4) 

 

Protože rozložení rychlostí v průřezu je nerovnoměrné bude pro  dosazení rychlosti 

proudění tekutiny do Bernoulliho rovnice použito střední rychlosti. Dle rovnice platí, že čím 

je rychlost proudění v průřezu vodním kuželem vyšší, tím je tlak nižší, a naopak (viz Obrázek 

9). 

 
Obrázek 9 Změna tlaku s rychlostí proudění 

  

V reálném prostředí se nedá uvažovat s Bernoulliho rovnicí pro dokonalou tekutinu a 

proto je nutné do této rovnice zahrnout hydraulické ztráty, které se vyjadřují tzv. měrnou 

ztrátovou energií. Ta vyjadřuje ztráty vzniklé třením, a sice násobkem kinetické energie nebo 

tlakovou ztrátou (viz Rovnice 5) [4]: 

 
(5) 

 

Legenda použitých symbolů: 

ρ – hustota kapaliny [kg.m-3] 

g – gravitační zrychlení [m.s-2] 

v1 – rychlost proudění kapaliny na vstupu [m.s-1] 
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v2 – rychlost proudění kapaliny na výstupu [m.s-1] 

p1 – tlak proudění kapaliny na vstupu [MPa] 

p2 – tlak proudění kapaliny na výstupu [MPa] 

h1 – polohová výška na vstupu [m] 

h2 – polohová výška na výstupu [m] 

ez – měrná ztrátová energie [m2] 

 

3.3 Venturiho efekt 

Vychází z kombinace zákona kontinuity a Bernoulliho rovnice. Z Bernoulliho rovnice 

můžeme říci, že tlak v proudící kapalině je nepřímo úměrný rychlosti proudění kapaliny. 

Pokud si uvědomíme, že rychlost proudění kapaliny je dle zákona kontinuity nepřímo úměrná 

průřezu proudové trubice, můžeme tvrdit, že v užší části proudové trubice proudí kapalina 

větší rychlostí a zároveň má kapalina menší tlak (viz Obrázek 10). 

 

 
Obrázek 10 Princip Venturiho trubice [2] 

 

Na Venturiho efektu je postaven princip proudového čerpadla (tzv. ejektorový efekt), u 

kterého je vstupní potrubí osazeno tryskou, která zúží průřez potrubí. Výstupní potrubí je pak 

zase širšího průřezu. Pro orientaci v dané problematice označíme vstupní kapalinu písmenem 

A, výstupní kapalinu písmenem C, přisávaná kapalina bude označena písmenem B (viz 

Obrázek 11). V místě za tryskou tedy díky užšímu průřezu a vyšším rychlostem dochází ke 

snížení tlaku (vyvolání podtlaku) a přisávání kapaliny B vstupní kapalinou A. Ve výstupním 

potrubí dochází vlivem širšího průřezu zase k snížení rychlosti proudění kapaliny a zvýšení 

tlaku kapaliny. Dále pak potrubím protéká směs kapaliny A a B, v našem případě kapalina C. 
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Aby bylo přisávání účinnější a nedocházelo k velkým ztrátám, osazuje se výstupní potrubí 

difuzory. 

 

 
Obrázek 11 Ejektorový princip 

 

3.4 Ztráty náhlou změnou průřezu 

3.4.1 Ztráta náhlým rozšířením průřezu 

Při náhlém rozšíření průřezu se vytváří víry důsledkem odtržení proudu kapaliny od 

stěn (viz Obrázek 12). Po určité délce rozšířeného potrubí se proud kapaliny rozšíří znovu po 

celém průřezu.  

 

 
Obrázek 12 Chování tekutiny po náhlém rozšíření průřezu [2] 

 

Se změnou rychlostí je pojena změna tlaku. Rozšířením průřezu klesá střední rychlost, 

tím pádem musí dojít k nárůstu tlaku. Pro dokonalou tekutinu, která by neměla ztráty třením 

ani vířením, je dán tlakový rozdíl Bernoulliho rovnicí (viz Rovnice 7): 

 
(7) 

 

 Tlak v průřezu 2 je označen p2 a je menší o tlakovou ztrátu spojenou s rozšířením 

průřezu. Brzdicí síla ve směru proudu je dána rozdílem tlakových sil v průřezech 1 a 2. 

Protože tlak v průřezu je konstantní, je brzdicí síla F, která vyvolá změnu hybnosti, dána 

výrazem (viz Rovnice 8): 
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 (8) 

 

Tlak v průřezu 1 těsně za rozšířením je stejný jako těsně před rozšířením, protože 

proud kapaliny se nerozšířil, a tím se tedy nezměnil. Průtok kapaliny průřezy 1 a 2 je stejný. 

Tlakový rozdíl je určen Bernoulliho rovnicí pro skutečnou kapalinu (viz Rovnice 9): 

 
(9) 

 

Ztráta náhlým rozšířením průřezu je způsobena víry v oblasti mezi odtrženou proudnicí a stěnami [4]. 

Legenda použitých symbolů v rovnici a obrázku: 

ρ – hustota kapaliny [kg.m-3] 

g – gravitační zrychlení [m.s-2] 

v1 – rychlost proudění kapaliny na vstupu (zúžený průřez) [m.s-1] 

v2 – rychlost proudění kapaliny na výstupu (rozšířený průřez)[m.s-1] 

p1 – tlak proudění kapaliny na vstupu (zúžený průřez) [MPa] 

p2 – tlak proudění kapaliny na výstupu (rozšířený průřez) [MPa] 

hz – ztrátová výška [m] 

S1 – průřez vstupním potrubím (zúžený průřez) [m2] 

S2 – průřez výstupním potrubím (rozšířený průřez) [m2] 

 

3.4.2 Ztráta náhlým zúžením průřezu 

K této ztrátě dochází v místě náhlého zúžení průřezu, kde se zúžením vyvolá zrychlení 

kapaliny (viz Obrázek 13). Proud kapaliny nemůže následkem setrvačnosti sledovat tvar stěn 

potrubí. Postup odvození je obdobný jako pro náhlé rozšíření.  

 

 
Obrázek 13 Chování tekutiny po náhlém zúžení průřezu [2] 
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Síla, která vyvolá zrychlení kapaliny, se určí z tlakových sil působících na kontrolní 

objem ve směru proudění (viz Rovnice 10): 

 (10) 

 

U stěny 3 je rychlost proudu téměř nulová. Bernoulliho rovnice pro průřezy 1 a 2 

vzhledem k místní ztrátě zúžením je (viz Rovnice 11) [4]: 

 
(11) 

 

Legenda použitých symbolů v rovnici a obrázku: 

ρ – hustota kapaliny [kg.m-3] 

g – gravitační zrychlení [m.s-2] 

v1 – rychlost proudění kapaliny na vstupu (rozšířený průřez) [m.s-1] 

v2 – rychlost proudění kapaliny na výstupu (zúžený průřez)[m.s-1] 

p1 – tlak proudění kapaliny na vstupu (rozšířený průřez) [MPa] 

p2 – tlak proudění kapaliny na výstupu (zúžený průřez) [MPa] 

hz – ztrátová výška [m] 

S1 – průřez vstupním potrubím (rozšířený průřez) [m2] 

S2 – průřez výstupním potrubím (zúžený průřez) [m2] 
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3.5 Teorie vodního proudu v ovzduší 

Pohybuje-li se vodní proud v prostředí vzdušné atmosféry, působí na něj odporové a 

gravitační síly. Vlivem odporových (třecích) sil dochází v určitém místě trajektorie 

kompaktního vodního proudu k jeho samovolnému rozpadu. Trajektorie vodního proudu se 

pak zobrazuje jako balistická křivka (viz Obrázek 14), pomocí které lze následně výpočtově 

odhadnout dostřik vodního proudu. Bližší informace o balistické křivce by bylo možné získat 

metodami podle [3],[9]. Pokud uvedené znalosti aplikujeme na náš případ, kdy vzdálenost 

proudnice od výstupního otvoru je velmi krátká, můžeme balistickou křivku zanedbat. 

 

 
Obrázek 14 Trajektorie vodního proudu v ovzduší [12] 

 

Pro naši práci je důležitý děj, při kterém dochází k samovolnému rozpadu vodního 

proudu. K samovolnému rozpadu vodního proudu dochází po určité vzdálenosti vlivem 

odporových (třecích) sil v důsledku existence viskozity vzduchu v atmosféře, díky které jsou 

okrajové vrstvy vodního proudu postupně rozrušovány a oddělovány od hlavního proudu (viz 

Obrázek 15) [12].  
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Obrázek 15 Rychlostní profil vodního proudu [12] 

 

Rozpad vodního proudu probíhá postupně od krajních vrstev ke středu vodního proudu. 

Na rozpad vodního paprsku v ovzduší má vliv rozdíl hustot voda-vzduch a jejich viskozit. Při 

pohybu vodního proudu vzdušnou atmosférou vzniká na jeho rozhranní se vzduchem tzv. 

Kelvin – Helmholzova nestabilita, v důsledku čehož dochází ke zvlnění plochy na rozhranní 

obou tekutin (viz Obrázek 16–1). Se zvětšující vzdáleností průletu paprsku ovzduším dochází 

k tak velkému zvlnění, až dojde k odtrhnutí částí proudu vody v podobě ligamentů a vodních 

kapiček (viz Obrázek 16-2). Ligamenty jsou prostorové útvary složené ze shluku vodních 

kapek, které jsou drženy v jednom celku povrchovým napětím vody (viz Obrázek 16-3). Tyto 

ligamenty se pak následně tříští na vodní kapky. Vodní kapka je při naprostém bezvětří útvar 

ve tvaru ideální koule složený z molekul vody držený v celku povrchovým napětím. Pokud na 

kapku působí odporové síly při pohybu vzduchem, kapka se postupně protahuje a zužuje. Po 

tomto rozpadu je vodní proud složen převážně z letících vodních kapek [12]. 

  

 
Obrázek 16 Rozpad vodního proudu [12] 
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3.6 Aplikace zákonů mechaniky pro experiment 

3.6.1 Rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice 

Následující Obrázek 17 rozděluje trajektorii proudění tekutiny při nucené ventilaci vodním 

proudem podle průřezů v kritických místech. 

 

 
Obrázek 17 Aplikace rovnice kontinuity a Bernoulliho rovnice 

 

A – průřez vstupního otvoru (dveří) 

B – průřez vrcholu vodního kuželu z proudnice 

C – průřez výstupního otvoru (okna) 

D – průřez vodního kuželu v pomyslné nekonečné vzdálenosti od výstupního otvoru (je nutné 

počítat s balistickou křivkou vodního proudu a odporem vzduchu) 

 

Pro lepší orientaci v popisu uvažujeme vně místnosti vzduch, uvnitř místnosti kouř. 

Otevřením proudnice se vzniká rychlostní a tlakový rozdíl mezi průřezem B a C, přičemž 

dochází k přisávání kouře v místnosti do vodního proudu, který je vyháněn výstupním 

otvorem ven z místnosti. Jelikož platí zákon zachování hmotnosti, tento odvedený kouř se 

musí nahradit vzduchem proudícím vstupním otvorem A. Vzduch se bude přisávat ve směru 

odvádění kouře (směrem k proudnici), čímž oproti pomalému proudění skrze průřez 
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vstupního otvoru dochází k postupnému zvyšování rychlosti proudění vzduchu důsledkem 

snižováním průřezu vzduchového kužele ve směru k proudnici. V koncové části trajektorie 

vodního proudu, tedy od bodu C k bodu D, dochází shodným efektem jako mezi body B a C, 

k přisávání vzduchu do směsi vodní mlhy a kouře, čímž dochází k ochlazování a ředění směsi. 

Poslední část je účinná dokud je vodní kužel dokáže udržet tvar a rychlost proudění. 

 

3.6.2 Ztráty náhlou změnou průřezu 

Důsledkem náhlých změn průřezů v místnosti dochází ke ztrátám, které negativně 

ovlivňují účinnost nucené ventilace. Důsledkem těchto změn průřezů jsou vzduchové víry, 

které snižují množství a rychlost přisávání kouře vodním proudem (viz Obrázek 18). 

 

 
Obrázek 18 Ztráty náhlou změnou průřezu 

 

V bodě A dochází při proudění vzduchu a kouře ke vzniku turbulentního víru 

důsledkem náhlého zúžení průřezu, v bodě B pak důsledkem náhlého rozšíření průřezu. 

V bodě C dochází k velmi turbulentnímu mísení směsi kouře a vodní mlhy se vzduchem a to 

důsledkem přechodu z místnosti do volné atmosféry. 
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4 Fyzikální experiment 

4.1 Cíle experimentu 

Základním cílem experimentu je zjistit účinnost hydraulické ventilace, a to i 

v závislosti na změně vstupních parametrů. Těmito proměnnými parametry bude vrcholový 

úhel vodního kuželu a s tím i související vzdálenost od výstupního otvoru z místnosti. Dalším 

proměnným parametrem bude objemový průtok proudnicí. Účinnost hydraulické ventilace 

bude určena měřením rychlosti proudění vzduchu vstupním otvorem místnosti a následným 

výpočtem objemového průtoku. Výsledky tohoto experimentu budou následně porovnány 

s účinností jiných způsobů odvodu tepla a kouře u HZS ČR. V průběhu experimentu budou 

také sledovány pozitivní a negativní účinky hydraulické ventilace. Účelem tohoto 

experimentu je i navrhnutí metodického postupu nasazování hydraulické ventilace. 

 

4.2 Příprava experimentu 

Experiment proběhne 18. března 2012 v areálu bývalých vojenských kasáren 

v Holýšově (viz Obrázek 19 a Obrázek 20). Jedná se o bývalý jednopodlažní administrativní 

objekt (viz Obrázek 21). V této budově byla vytipována místnost, do které vedou jedny 

vstupní dveře a nachází se v ní jedno okno (viz Obrázek 22). Okno v místnosti je trojkřídlé 

takovým způsobem, že jedno křídlo okna tvoří jeden otvor a zbylé dvě křídla tvoří druhý 

otvor. 
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Obrázek 19 Místo provedení experimentu [14] 

 
Obrázek 20 Situace objektu bývalé administrativní budovy 
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Obrázek 21 Objekt bývalé administrativní budovy 

 

 
Obrázek 22 Interiér bývalé administrativní budovy 

 

Pro účely experimentu bude využito vstupních dveří jako vstupního otvoru a otevření 

dvou křídel okna, které tvoří jeden otvor jako výstupního otvoru. V přípravě experimentu byly 

svinovacím metrem zjištěny přesné rozměry místnosti a přesné umístění vstupního a 

výstupního otvoru. Z rozměrů místnosti byla následně vypočítána plocha podlahy, objem 

místnosti a plocha vstupního a výstupního otvoru. Tyto data (viz Tabulka 1) budou dále 

použity při výpočtu objemového průtoku vzduchu místností. K výpočtu objemového průtoku 

bude zapotřebí znát rychlost proudění vzduchu. 

 

Tabulka 1 Rozměry místnosti 

Rozměr/plocha/objem Hodnota Jednotka 
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délka místnosti d = 5700 mm 

šířka místnosti š = 3050 mm 

výška místnosti h = 3900 mm 

dvoukřídlé okno (š x h) 1300 x 1300 mm 

dveře (š x h) 900 x 1950  mm 

plocha podlahy Spodl. = 17,385 m2 

objem místnosti V = 67,8015 m3 

plocha okna So = 1,69 m2 

plocha dveří Sd = 1,755 m2 

 

K měření hodnot rychlosti proudění vzduchu bude použito anemometrů zapůjčených 

z laboratoří Fakulty bezpečnostního inženýrství: 

 anemometr č. 1:  Anemometr testo 405 V1 (ev.č. 109/42); 

 anemometr č. 2:  Termický anemometr AIRFLOW TA35 (výr.č. 122320); 

 anemometr č. 3:  Anemometr Lutron AM-402 (výr.č. AB.41867); 

   Multimeter METEX M-3860 D (výr.č. 0502601/0). 

 

 Tyto anemometry budou při měření umístěny v prostoru vstupního otvoru, a to ve 

vertikální ose dveřního otvoru (viz Obrázek 23, Obrázek 24). Z těchto anemometrů budou 

odečítány hodnoty v jednom časovém okamžiku najednou a budou zapisovány do protokolu o 

měření (Protokoly - viz Příloha 2). Z naměřených hodnot bude následně statisticky určena 

průměrná hodnota rychlosti proudění vzduchu skrze vstupní otvor. 
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Obrázek 24 Umístění anemometrů ve dveřích foto 

 

 

Tlak a teplota v místnosti budou změřeny před a po ukončení měření pomocí 

barometru s integrovaným teploměrem. Tlakoměr bude umístěn ve středu místnosti. 

Pro experiment byla použita následující technika a technické prostředky PO. Tyto 

prostředky byly zapůjčené od jednotky sboru dobrovolných hasičů města Holýšov: 

 CAS 20 Tatra Terrno; 

 3 x hadice C52; 

 přechod B75/C52; 

 proudnice POK; 

 2 x dýchací přístroje Saturn S7; 

 2 x ochranné masky CM-4, CM-5. 

 

Výška umístění proudnice od podlahy byla stanovena jednotně pro všechny měření na 

60 cm. Pro zajištění pevné výšky umístění proudnice bude sloužit podpěrná plechová 

konstrukce výšky 50 cm. Proudnice bude držena opřená o konstrukci hasičem. 

Vzdálenost x proudnice od výstupního otvoru byla stanovena jednoduchým výpočtem 

(viz Rovnice 12), v závislosti na ploše základny vodního kuželu v průmětu okna a nastavení 

vrcholového úhlu α vodního kužele na proudnici (viz Obrázek 25). V rámci zjednodušení 

výpočtu bylo počítáno s výškovou polohou proudnice v pomyslné ose vedené středem okna. 

Tyto vzdálenosti jsou uvedeny v Tabulka 2. 

Obrázek 23 Umístění anemometrů ve dveřích obrázek 
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l

r
tg =α  (12) 

 α – úhel vrcholového úhlu vodního kužele 

 r – poloměr okna 

 x – vzdálenost od okna 

 

 

Tabulka 2 Vzdálenost proudnice od vstupního otvoru (plocha výplně okna 80%, cca. celý průměr okna (1300)) 

úhel α [ ° ] 15 30 45 60 75 

vzdálenost x [m] 4,94 2,42 1,57 1,13 0,84 

 

 Dalším sledovaným parametrem bude průtok vody proudnicí, který bude nastavený na 

kombinované proudnici POK, a to v hodnotách 150 l/min., 300 l/min. a 500 l/min. 

 Z praktických zkušeností z jiných druhů improvizovaného odvodu tepla a kouře bude 

pro zajištění okenních křídel použito dřevěných klínků. Pokud by okna zajištěna nebyla, 

mohlo by v průběhu ventilace dojít k jejich samovolnému uzavření. 

  

4.3 Průběh měření 

Před zahájením měření byly zjištěny klimatické podmínky z webových stránek 

Českého hydrometeorologického ústavu ČR a dále samotným měřením na místě pomocí 

měřicích přístrojů (atmosférický tlak, teplota vzduchu, rychlost proudění vzduchu, směr 

větru). Tyto hodnoty byly měřeny před zahájením experimentu a po ukončení experimentu 

(viz Tabulka 3). 

Tabulka 3 Klimatické podmínky venku 

 před po 

na místě ČHMI (Staňkov) na místě ČHMI (Staňkov) 

Tlak (hPa) 969,5 - 20,15 - 

Teplota vzduchu (°C) 14,21 11,9 966 18,9 

Rychlost větru (m/s) 1,1 1,8 0,8 0,8 

Směr větru(po proudu) jih jih východ východ 

 

x 

r 

tg α 

Obrázek 25 Výpočet vzdálenosti ustavení 
proudnice 
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 Před zahájením experimentu byly naměřeny také podmínky v místnosti (tlak, teplota, 

rychlost proudění vzduchu skrze vstupní a výstupní otvor). Tlak a teplota v místnosti byl 

změřen barometrem umístěným uprostřed místnosti (viz Tabulka 4). 

 

Tabulka 4 Klimatické podmínky uvnitř zkušební místnosti 

 před po 

Tlak (hPa) 966,3 965,6 

Teplota vzduchu (°C) 9,75 11,65 

 

 Z předchozích tabulek je patrné, že během experimentu došlo ke změně klimatických 

podmínek, zejména směru proudění větru. Tyto rozdílné podmínky se mohly svým způsobem 

podepsat na odchylkách v měření. 

Při průběhu experimentu se bude měřit rychlost proudění vzduchu skrze vstupní otvor 

– dveře a dále dobu od otevření proudnice do zaznamenání prvních hodnot na přístrojích ve 

vstupním otvoru. 

 Hodnoty rychlosti proudění vzduchu se budou odečítat po pravidelném krátkém 

časovém intervalu 10 s. 

 Na 1 nastavení vstupních podmínek se provedou 3 pokusy. Jeden pokus se skládá 

z následující časové křivky (čas bude měřen stopkami): 

 - otevření proudnice = začátek měření 00:00:00 (p, t, v); 

 - sleduje se okamžik prudké změny rychlosti proudění vstupním otvorem (čas); 

 - od začátku měření se odečítají hodnoty rychlostí každých 10 s; 

 - měření končí po uplynutí 1 min. 

 

 Po ukončení jednoho pokusu se bude čekat na uklidnění podmínek. Tato doba bude 

určena ustálením rychlosti proudění vzduchu skrze vstupní otvor na původní hodnoty. 

 Na Obrázek 26 je zobrazeno probíhající měření při vrcholovém úhlu na proudnici 15°. 

Můžeme si všimnout polohy proudnice vůči oknu, umístění měřicích přístrojů a rozestavení 

účastníků měření.  
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Obrázek 26 Probíhající měření při vrcholovém úhlu 15° 

 

 Po naměření všech hodnot byla pro účely videozáznamu a fotodokumentace 

provedena vizuální zkouška zakouřením místnosti. Místnost byla zakouřena filmovým 

kouřem. Na Obrázek 27 a Obrázek 28 je zobrazeno chování filmového kouře v místnosti. 

Filmový kouř se chová stejně jako skutečný kouř, tedy stoupá vzhůru ke stropu a tvoří 

neutrální rovinu. Teplota filmového kouře se pohybuje okolo 30°C. Filmový kouř pak rychle 

chladne a klesá k podlaze. V našem experimentu jsme se zahájením hydraulické ventilace 

počkali na situaci, kdy je kouř rozptýlen po celém objemu místnosti.  

 

 
Obrázek 27 Pyrotechnický prášek po zapálení 
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Obrázek 28 Vytváření neutrální roviny 

 

Pro vizuální zkoušku bylo vybráno měření s nastavením vrcholového úhlu vodního 

kuželu 30°, jelikož se jevilo jako nejpraktičtější z hlediska nasazení, a zároveň vykazovalo 

rychlým vyhodnocením naměřených hodnot kvalitní výsledky. Průtok na proudnici byl 

nastaven na 150 l/min., neboť takový průtok lze z hlediska taktiky zásahu předpokládat při 

zásahu uvnitř budovy. Je nutno podotknout, že v době rozhodování, které nastavení bude 

nejvhodnější pro vizuální zkoušku, ještě nebyly zpracovány statistické výsledky z měření 

rychlostí proudění. Při opětovném rozhodování na základě statistických výsledků by se 

nejspíše zvolila varianta, kdy by byl průtok proudnicí 500 l/min. a vrcholový úhel vodního 

kuželu 15°. Pro vizuální ukázku účinnosti hydraulické ventilace je však zvolené nastavení 

dostačující. 

Otevřením proudnice došlo k předpokládanému jevu, na kterém je založena hydraulická 

ventilace. Kouř se začal oknem odsávat z místnosti a zároveň se začal kouř v místnosti ředit 

čerstvým vzduchem přitékajícím do místnosti dveřmi. Na Obrázek 29 je znázorněna časová 

křivka průběhu hydraulické ventilace. Jedná se o měření probíhající při nastavení proudnice 

na průtoku 150 l/min. a vrcholovém úhlu vodního kuželu 30°. Z průběhu hydraulické 

ventilace můžeme vysledovat, že již po přibližně 30 sekundách dochází k výraznému zlepšení 

viditelnosti v místnosti.  
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Obrázek 29 Časová křivka průběhu hydraulické ventilace 
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Obrázek 30 zobrazuje pohled vně budovy těsně po otevření proudnice. Vně budovy 

byl sledován dostřik vodního proudu/mlhy, ten byl naměřen ve vzdálenosti 8 m od okna (viz 

Obrázek 31). Pokud se zvýšila rychlost větru, vodní mlha se pohybovala, až na vzdálenost 40 

m ve směru proudění větru. Na takovou vzdálenost se už ovšem jednalo o velmi jemnou 

vodní mlhu. 

 

 
Obrázek 30 Pohled vně budovy - zahájení ventilace 

 

 
Obrázek 31 Pohled vně budovy - dostřik vodního proudu/mlhy 
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4.4 Výsledky experimentu 

4.4.1 Naměřené hodnoty 

Naměřené hodnoty z průběhu experimentu byly zpracovány v programu Microsoft 

Office Excel 2007. Rychlosti proudění vzduchu naměřené v prostoru dveří jsou zobrazeny 

v Tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Rychlosti proudění vzduchu v závislosti na vrcholovém úhlu vodního kuželu a průtoku proudnicí - dveře 

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
úhel 

75° 60° 45° 30° 15° 
průtok [l/min.] 

150 1,83 2,03 2,36 2,57 2,61 

300 1,76 2,41 3,04 2,53 3,43 

500 2,84 3,32 2,36 2,55 3,5 

 

Rychlosti proudění vzduchu naměřené v prostoru dveří byly pomocí rovnice kontinuity 

(viz Rovnice 3) přepočteny na rychlosti proudění vzduchu v prostoru okna (viz Tabulka 6). 

Tento výpočet je samozřejmě jen orientační, protože nekopíruje přesně rovnici kontinuity. 

 

Tabulka 6 Rychlosti proudění vzduchu v závislosti na vrcholovém úhlu vodního kuželu a průtoku proudnicí - okno 

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
úhel 

75° 60° 45° 30° 15° 
průtok [l/min.] 

150 1,9 2,11 2,45 2,67 2,71 

300 1,83 2,5 3,16 2,63 3,56 

500 2,95 3,45 2,45 2,65 3,63 

 

Rychlosti proudění vzduchu byly pomocí rovnice pro objemový průtok (viz Rovnice 3) 

přepočítány na objemový průtok vzdušiny oknem (viz Tabulka 7). Tento přepočet byl 

proveden zejména kvůli porovnání hydraulické ventilace s jinými způsoby ventilace. Toto 

porovnání je uvedeno v následující podkapitole 4.4.2 Porovnání s jinými způsoby nucené 

ventilace. 
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Tabulka 7 Průtoky vzduchu [m3/s]v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody proudnicí - okno 

průtoky vzduchu [m3/s] 
úhel 

75° 60° 45° 30° 15° 
průtok [l/min.] 

150 3,211 3,5659 4,1405 4,5123 4,5799 

300 3,0927 4,225 5,3404 4,4447 6,0164 

500 4,9855 5,8305 4,1405 4,4785 6,1347 
 

Pro ilustraci výsledků měření byl zpracován graf průtoků vzdušiny oknem (viz Obrázek 32). 

 
Obrázek 32 Závislost vrcholového úhlu vodního kuželu a průtoku proudnicí na průtoku vzduchu – okno 

 

 Před zhodnocením experimentu bych uvedl skutečnosti, které mohly mít vliv na 

odchylky v měření: 

 Proměnné klimatické podmínky (zejména směr a rychlost větru); 

 Lidský faktor – obsluha proudnice ji neudržela vždy v požadovaném směru (pohnutím 

• proudnice docházelo k zavadění vodního proudu o okenní rám 

nebo parapet, a tedy ke ztrátám); 

 Chyba přístroje – v důsledku turbulence proudění; 

 Navzájem různé měřicí přístroje – různé hodnoty rychlostí proudění vzduchu. 
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Pokud zanedbáme odchylky v měření, můžeme říci, že se snižujícím se vrcholovým 

úhlem vodního kuželu se zvyšuje průtok vzduchu místností. U vodních průtoků proudnicí 

bohužel nelze vysledovat podobnou závislost. S trochou nadsázky bychom mohli tvrdit, že 

nejvyšších vzdušných průtoků je dosahovanou při nejvyšším průtoku vody proudnicí. 

Mimo statistický záznam proběhl experiment, který zjišťoval závislost průtoku 

vzduchu na výšce umístění proudnice. Tento experiment proběhl při nastavení vrcholového 

úhlu vodního kuželu 30° a objemovém průtoku vody 150 l.min-1.  

Výška umístění proudnice h byla určena podle polohy proudnice při různém stylu 

držení proudnice hasičem: 

 h = 60 cm - přibližná poloha proudnice u hasiče v pokleku; 

 h = 120 cm - přibližná poloha proudnice v pase hasiče; 

 h = 160 cm – přibližná poloha proudnice na rameni hasiče. 

 

Průměrné naměřené rychlosti proudění vzduchu v, při výšce umístění proudnice h: 

 h = 60 cm:  v = 2,9 m.s-1; 

 h = 120 cm:  v = 3,9 m.s-1; 

 h = 160 cm – střed okna:  v = 4,2 m.s-1. 

 

Tímto experimentem bylo tedy zjištěno, že se zvyšující se výškou umístění 

proudnice se zvyšuje i objemový průtok vzduchu. 

V podmínkách požáru se budou hasiči vždy pohybovat při podlaze místnosti, zde 

výšku umístění proudnice ovlivnit nelze. Pokud ovšem budeme ventilovat studený kouř, tedy 

za podmínek, kdy se hasič k ventilaci může postavit a umístit proudnici v ose se středem 

okna, dosáhneme znatelně lepších výsledků (viz Obrázek 33). 

 

 
Obrázek 33 Různé výšky umístění proudnice 
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V neposlední řadě bude mít vliv na účinnost hydraulické ventilace velikost místnosti a 

umístění vstupního a výstupního otvoru. S velikostí místnosti se bude logicky prodlužovat 

doba odvětrání místnosti. V případě našeho experimentu jsme dosáhli z hlediska umístění 

vstupního a výstupního otvoru ideálních podmínek. Okno v místnosti se totiž nacházelo ve 

středu místnosti přesně naproti dveřím do místnosti. Přisávání vzduchu tedy bylo rovnoměrné 

po celé ploše vodního kuželu a přisávající a odtékající vzduch proudil jedním směrem v ose 

místnosti. Pokud by se však okno nacházelo mimo pomyslnou osu okno - dveře, docházelo by 

ke ztrátám změnou proudění vzdušiny místností. Týká se to především místností, kde jsou 

umístěna dvě okna vedle sebe. U těchto místností dochází navíc ke ztrátám ve strhávání kouře 

rychlostí vodního proudu způsobených umístěním okna u stěny. Vlivem prostorového 

umístění proudnice v takové místnosti dochází k nerovnoměrnému přisávání vzduchu po 

ploše vodního kuželu a čas odvětrání prostoru se prodlouží (viz Obrázek 34). 

 

 
Obrázek 34 Umístění proudnice u stěny místnosti 
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4.4.2 Porovnání s jinými způsoby nucené ventilace 

Objemové průtoky vzduchu u přetlakových ventilátorů a odsavačů kouře jsou udávány 

v m3/hod. Z toho důvodu byla vypracována Tabulka 8, která uvádí objemové průtoky při 

použití hydraulické ventilace.  

Tabulka 8 Průtoky vzduchu [m3/s]v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody proudnicí - okno 

průtoky vzduchu [m3/s] 
úhel 

75° 60° 45° 30° 15° 
průtok [l/min.] 

150 11559,6 12837,2 14905,8 16244,3 16487,6 

300 11133,7 15210 19225,4 16000,9 21659 

500 17947,8 20989,8 14905,8 16122,6 22084,9 

 

V Tabulka 9 je uvedené porovnání hydraulické ventilace s výkonem technických 

prostředků jiných způsobů nucené ventilace. U hydraulické ventilace byl jako jmenovitý 

průtok vybrán nejnižší průtok vzduchu a jako celkový průtok nejvyšší průtok vzduchu 

z Tabulka 8. U přetlakových ventilátorů jsou uvedené dvě hodnoty – jmenovitý průtok, 

celkový průtok. Jmenovitý průtok udává objem vzdušiny, vytvořený lopatkami ventilátoru, 

který proteče jednotkou plochy za jednotku času. Celkový průtok je součtem jmenovitého 

průtoku a dodatečného průtoku. Dodatečný průtok udává množství přisátého vzduchu 

vzdušným kuželem vytvořeným přetlakovým ventilátorem. Hodnoty uvedené v tabulce byly 

převzaty z [5].  

Tabulka 9 Porovnání výkonů technických prostředků různých způsobů nucené ventilace [5] 

Technický prostředek Jm. průtok [m3/hod.] Celkový průtok [m3/hod.] 

Přetlakový ventilátor  HURRICANE MT 236 12 000 36 000 

Přetlakový ventilátor PAPIN 600 16 000 21 000 

Přetlakový ventilátor TYPHOON 21W10 (hydro) 16 200 (při tlaku 0,7 MPa) 23 800 

Přetlakový ventilátor SAVEC 500 17 000 23 000 

Odsavač kouře SAVEC 500 5 000* 15 000 

Hydraulická ventilace 11 133* 22 085 

* Jmenovitý průtok se neuvádí, hodnota v tabulce je minimální hodnotou celkového průtoku 

 

Při porovnání hydraulické ventilace s jinými druhy nucené ventilace docházíme 

k tomuto závěru: 
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Přetlaková ventilace dosahuje vyšších objemových průtoků než hydraulická ventilace. 

Nové typy ventilátorů na současném trhu dokonce dosahují až dvojnásobných objemových 

průtoků vzdušiny než hydraulická ventilace. Pokud však nelze ideálním způsobem ustavit 

přetlakový ventilátor vzhledem ke vstupnímu otvoru, může být hydraulická ventilace 

efektivnější, než nasazení přetlakové ventilace. Při porovnání podtlakové ventilace 

s hydraulickou ventilací můžeme říci, že hydraulická ventilace je jednoznačně účinnější než 

nasazení odsavače kouře. 

 



 

42 
 

 

5  Doporučení pro praxi 

Jeden z hlavních přínosů této práce je specifikovat oblast praktického využití hydraulické 

ventilace při zásahu na mimořádnou událost. V následujících podkapitolách je řešen postup, 

jakým se provádí nasazení hydraulické ventilace a dále použití hydraulické ventilace v praxi. 

5.1 Metodický postup nasazení hydraulické ventilace 

Jako u jakéhokoliv způsobu nucené ventilace může dojít nevhodným použitím k nárůstu 

škod způsobených požárem a ohrožení zasahujících i dalších osob. Tento metodický postup 

(viz Obrázek 35) by měl zajistit nejefektivnější použití hydraulické ventilace s vyloučením 

škod způsobených vodní proudem: 

1) Podle taktiky pohybu hasičů v zakouřeném prostředí se v místnosti pohybujeme 

při zemi. Pokud se nacházíme v místnosti zasažené požárem, nejdříve uhasíme 

požár. Po uhašení požáru postupujeme dále místností směrem k oknu.  

2) Pokud nedošlo k porušení okenní výplně, provedeme otevření okna (není-li to 

možné tak použijeme násilného způsobu otevření). Po otevření okna 

zkontrolujeme směr proudění vzduchu. 

3) Okno zajistíme proti samovolnému uzavření dřevěnými klínky. Odstraníme 

záclony a závěsy, popř. síťky proti hmyzu.  

4) Proudnici vystrčíme z okna, nastavíme požadovaný průtok, plný nebo mírně 

roztříštěný proud a zkontrolujeme prostředí před budovou. Pokud by mohlo dojít 

k ohrožení osob pod okny budovy, nastavíme na proudnici roztříštěný proud 

ihned. O nasazení hydraulické ventilace musí být vždy informován velitel 

zásahu. Následně proudnici otevřeme.  

5) Poté postupujeme od okna zpět do místnosti do vzdálenosti 2,5 až 5 metrů. Plný 

proud měníme postupně na roztříštěný, takovým způsobem, abychom pokryli 

cca 80% plochy okna, tj. přibližně celý průměr okna. Při umístění a nastavení 

proudnice podle tohoto postupu dosahujeme vrcholového úhlu vodního kuželu 

15° až 30° (při těchto úhlech je ventilace nejúčinnější). Umožňuje-li nám to 

situaci uvnitř místnosti, držíme proudnici přibližně ve výšce středu okna. Není-li 

to možné (zejm. vlivem teploty uvnitř místnosti a teplotou kouře), vracíme se 

zpět do polohy při podlaze. 
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Zpětný postup je zrcadlově opačný: 

6) Roztříštěný proud změníme na plný nebo mírně roztříštěný proud a postupujeme 

směrem k oknu.  

7) Proudnici vystrčíme z okna a vně okna ji uzavřeme. 

 

Hydraulická ventilace by se neměla používat pro dlouhodobé větrání. Její nasazení by 

nemělo trvat déle než pár minut. Není-li ventilace účinná, je nutné zvážit nasazení jiného 

druhu ventilace. 

 

 
Obrázek 35 Postup nasazení hydraulické ventilace 

 

5.2 Použití v praxi 

Použití hydraulické ventilace samozřejmě souvisí s obecnými úkoly ventilace 

uvedenými v Kapitole 1. Nejzásadnější roli v oblasti praktického použití hydraulické 

ventilace hraje při průzkumu zakouřených prostor. Při jejím použití dochází v krátké době ke 



 

44 
 

zlepšení viditelnosti v zakouřeném prostoru a zároveň ke snížení teplot v místnosti, což 

přispívá k rychlejšímu nalezení ohniska požáru nebo pohřešovaných osob. Při zavodněném 

útočném vedení se jedná o nejrychlejší způsob ventilace z hlediska doby nasazení, a zároveň i 

z hlediska nasazení sil a prostředků. Pokud nelze ideálním způsobem ustavit přetlakový 

ventilátor vzhledem ke vstupnímu otvoru, může být hydraulická ventilace efektivnějším 

způsobem ventilace, než při nasazení přetlakové ventilace. Nespornou výhodou hydraulické 

ventilace je fakt, že je prakticky bezhlučná, což usnadňuje komunikaci u zásahu. Úspěšně lze 

hydraulickou ventilaci nasadit po uhašení požáru pro zlepšení podmínek pro dohašovací 

práce. Při dohašovacích pracích ji lze nepřímo použít i pro rozebírání konstrukcí. Při nasazení 

roztříštěného vodního proudu z čistého ovzduší do zakouřeného místa dojde k jeho 

provzdušnění, a tedy i prosvětlení. 

V případě nutnosti nucené ventilace objektu ve fázi zdolávání požáru je hydraulická 

ventilace bezpečnější metodou než přetlaková ventilace. Při použití hydraulické ventilace 

nedochází ke zvíření výbušných prachů a tvorbě výbušné koncentrace. Pokud by došlo ke 

vznosu prachu, byl by ihned stržen vodním proudem a odveden ven z místnosti. Je-li 

v blízkosti odváděcího otvoru koncentrován hořlavý materiál, nemůže dojít k jeho vzplanutí 

působením tepla a zplodin požáru, jelikož kouř odváděný hydraulickou ventilací je vodním 

proudem ochlazený. Toto platí, i pokud nad odváděcí otvor přesahuje střecha a hrozí rozšíření 

požáru do podkrovních prostorů. Použitím vodního proudu se kouř ochlazuje a navíc se za 

výstupním otvorem mnohem rychleji mísí se vzduchem než i jiných druhů ventilace. Použitím 

přetlakové ventilace také vzniká riziko skrytého a nekontrolovatelného šíření požáru, jsou-li 

v zasaženém prostoru duté stavební konstrukce. Toto riziko nevzniká při použití hydraulické 

ventilace, jelikož v zasaženém prostoru se nevytváří přetlak, nýbrž podtlak. 

Jelikož nemůžeme prostředky pro hydraulickou ventilaci, nevytváří žádný iniciační 

zdroj, je vhodná k ventilaci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Chceme-li se vyvarovat 

ohrožení hasičů, lze v prostředí s nebezpečím výbuchu nasadit přenosnou lafetovou proudnici 

s kombinovanou proudnicí. S výhodou se může použít také pro odvedení plynů těžších než 

vzduch (záleží na velikosti a umístění odváděcího otvoru. Vodního proudu k ventilaci 

zakouřených prostor lze také použít, je-li doprava přetlakových ventilátorů na místo zásahu 

obtížná (např. velká vzdálenost, převýšení). V některých případech je možné použít 

hydraulickou ventilaci pro zvýšení účinnosti přetlakové ventilace, kdy přetlakový ventilátor se 

ustaví u přiváděcího otvoru do objektu a vodní proud u odváděcího otvoru. 

Největší nevýhodou hydraulické ventilace (pokud nepoužijeme přenosných lafetových 

proudnic) je, že hasič obsluhující proudnici je po celou dobu ventilace vystaven teplu a kouři 
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v odvětrávaném prostoru. Dalším výrazným nedostatkem je spotřeba vody, která sice nemusí 

být při nastavení nízkých průtoků na proudnici veliká, ovšem v případě hašení za nedostatku 

vody nelze hydraulickou ventilaci použít. Při nesprávném použití může dojít k navýšení škod 

způsobených požárem navýšením škod použitím vody. 

Z hlediska prostoru před větraným oknem je nutné vyvarovat se několika nebezpečí, 

kdy se hydraulická ventilace nesmí použít: 

o U blízko stojících budov; 

o Výskyt elektrického vedení; 

o Ustavení požární techniky (zejm. výšková technika), nástupní plochy; 

o Nepříznivé povětrnostní podmínky; 

o Za mrazu. 

 

Mezi výhody hydraulické ventilace patří: 

+ nevyžaduje žádné speciální prostředky (používá běžné technické prostředky PO 

- hadicové vedení, kombinovaná proudnice); 

+ rychlé nasazení (využití útočného proudu); 

+ nenáročnost na síly a prostředky; 

+ bezhlučné; 

+ při ventilaci ve fázi požáru bezpečnější než použití přetlakové ventilace; 

+ možnost nasazení v prostoru s nebezpečím výbuchu. 

 

Mezi nevýhody hydraulické ventilace patří: 

- hasič obsluhující proudnici je po celou dobu ventilace vystaven teplu a kouři 

v odvětrávaném prostředí; 

- spotřeba vody (relativní – nastavitelný průtok, krátké časy odvětrání); 

- při nesprávném použití navýšení škod způsobených požárem o škody způsobené 

vodou; 

- omezené použití dané druhem odváděcího otvoru a prostorem před odváděcím 

otvorem; 

- nevhodné použití za mrazu (nebezpečí vyplývající z hašení požáru za silného 

mrazu při skrápění nástupních ploch vodním proudem); 
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- nižší objemové průtoky vzdušiny ve srovnání s novými typy přetlakových 

ventilátorů. 



 

47 
 

 

Závěr 

Základním úkolem práce bylo na základě provedené rešerše zjistit způsoby 

improvizovaného odvodu tepla a kouře používané v současnosti u HZS ČR. Bylo zjištěno, že 

u HZS ČR se používá celkem dvou způsobů odvodu tepla a kouře, a to podtlakové a 

přetlakové ventilace. V práci je popsán princip činnosti, výhody a nevýhody obou těchto 

způsobů. Hlavním úkolem práce bylo popsat princip použití vodního proudu k vytvoření 

nucené hydraulické ventilace, její možnosti použití a způsob nasazení u zásahu. Vycházíme-li 

z Kapitoly 3, kde jsou popsány zákony mechaniky tekutin, můžeme tvrdit, že hydraulická 

ventilace pracuje na principu proudového čerpadla. 

Nejdůležitější částí celé bakalářské práce je Kapitola 4, kde je popsán prováděný 

fyzikální experiment. Ze zpracovaných výsledků fyzikálního experimentu vychází, že se 

snižujícím se vrcholovým úhlem vodního kuželu a zvyšující se vzdáleností proudnice od okna 

se zvyšuje účinnost hydraulické ventilace, tj. rychlost proudění směsi vzduchu a kouře v 

otvorech. Stejně tak lze z výsledků experimentu usuzovat, že se zvyšujícím se objemovým 

průtokem vody proudnicí se zvyšuje účinnost hydraulické ventilace. Podle naměřených 

výsledků byla hydraulická ventilace nejúčinnější při objemovém průtoku vody proudnicí 500 

l/min a vrcholovém úhlu vodního kuželu 15°. Dále můžeme tvrdit, že se zvyšující se výškou 

umístění proudnice se zvyšuje účinnost hydraulické ventilace. Po provedené vizuální zkoušce, 

kdy byla místnost zakouřena filmovým kouřem, bylo shledáno, že po pouhých 30 sekundách 

nasazení hydraulické ventilace dochází v místnosti daných rozměrů a dispozičního řešení 

k výraznému zlepšení viditelnosti. Když byly naměřené výsledky porovnány s jinými 

technickými prostředky používanými k vytvoření nucené ventilace, ukázalo se, že nasazení 

hydraulické ventilace je v daném případě u daného stavebního objektu účinnější než nasazení 

odsavače kouře. Není ovšem natolik účinné, aby se vyrovnalo výkonům nových typů 

přetlakových ventilátorů. Hydraulická ventilace se však může přetlakovým ventilátorům 

vyrovnat, anebo je dokonce i překonat, a to v případě, kdy nelze přetlakový ventilátor 

ideálním způsobem ustavit. 

Použití hydraulické ventilace v praxi je podrobněji popsáno v Kapitole 5. Nejpraktičtější 

využití hydraulické ventilace z hlediska jejího nasazení je při akutní potřebě zlepšit viditelnost 

v objektu, a to zejména při průzkumných pracích v prvopočátku zásahu jednotek PO, kdy 

přirozená ventilace neprobíhá dostatečně rychle a nasazení jiného způsobu nucené ventilace 



 

48 
 

by bylo náročné na čas a na síly a prostředky. Pro nasazení hydraulické ventilace je potřeba 

samozřejmě mít zavodněný útočný proud. Nespornou výhodou hydraulické ventilace je, že je 

prakticky bezhlučná. Principu, na kterém pracuje hydraulická ventilace lze s úspěchem využít 

při dohašovacích a rozebíracích pracích, kdy je možné lokální zakouření při odkrývání 

skrytých ohnisek požáru rozptýlit právě roztříštěným vodním proudem. 

Nevýhody hydraulické ventilace spočívají v tom, že hasič obsluhující proudnici se 

nachází po celou dobu odvětrávání v prostoru zasaženém teplem a kouřem. Při nesprávném 

použití mohou vzniknout sekundární škody způsobené vodou. Je nevhodné používat 

hydraulickou ventilaci za nedostatku vody nebo za mrazu. Použití hydraulické ventilace je 

také velmi závislé na prostoru před odváděcím otvorem. 

Hlavním přínosem práce je stanovení vstupních parametrů, při kterých je hydraulická 

ventilace nejúčinnější. Důležitým výsledkem práce je i zamyšlení se nad použitím 

následujícího druhu ventilace v praxi a zpracování metodického postupu nasazování 

hydraulické ventilace při zásahu. Určitě by se na tuto práci dalo navázat experimenty, které by 

se zabývali dalšími vlivy na účinnost hydraulické ventilace, anebo by ověřili její použití 

v praxi. 
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Příloha A – Odváděcí otvory  1/1 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

 
Obrázek A. 1 Okna vhodná pro hydraulickou ventilaci 

 
Obrázek A. 2 Dlouhá úzká okna 

 
Obrázek A. 3 Neotevíratelná okna 

 
Obrázek A. 4 Netypická a zamřížovaná okna



Příloha B – Protokoly o měření  1/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 75 
° 

0,84 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 150 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 1,83 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,65 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 5,33 s 

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 1,27 0,43 0,64 0,78 0,8 0,37 0,52 0,56 0,9 0,4 0,56 0,62 

Start přisávání [sec] 4,7 5,1 6,2 5,33                 

t1 0:10 2 2,72 2,38 2,37 1,02 1,93 1,48 1,48 1 2,1 1,5 1,53 

t2 0:20 2,1 2,95 2,25 2,43 1,24 1,94 1,42 1,53 1,2 2,3 1,6 1,7 

t3 0:30 2,23 3,47 2,57 2,76 1,26 1,91 1,53 1,57 1,4 2,1 1,7 1,73 

t4 0:40 2,25 3,07 2,59 2,64 1,2 1,74 1,46 1,47 1,4 2 1,7 1,7 

t5 0:50 2,05 2,4 2,33 2,26 1,18 1,37 1,23 1,26 1,3 1,9 1,5 1,57 

t6 1:00 2,02 2,36 2,19 2,19 1,09 1,4 1,28 1,26 1,2 1,6 1,5 1,43 

průměr   2,11 2,83 2,39 2,44 1,17 1,72 1,4 1,43 1,25 2 1,58 1,61 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 
 



Příloha B – Protokoly o měření  2/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 75 
° 

0,84 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 300 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 1,76 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,19 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 5,17 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,22 0,22 0,57 0,34 0 0,12 0,25 0,12 0 0,1 0,2 0,1 

Start přisávání [sec] 4,7 5,1 5,7 5,17                 

t1 0:10 2,52 2,23 2,17 2,31 1,38 1,32 1,26 1,32 1,4 1,2 1,2 1,27 

t2 0:20 2,29 2,41 2,2 2,3 1,32 1,35 1,36 1,34 1,5 1,5 1,4 1,47 

t3 0:30 2,32 2,22 2,54 2,36 1,4 1,34 1,5 1,41 1,6 1,6 1,6 1,6 

t4 0:40 2,54 2,02 2,6 2,39 1,52 1,39 1,51 1,47 1,9 1,5 1,7 1,7 

t5 0:50 2,22 2,47 2,63 2,44 1,44 1,4 1,56 1,47 1,5 1,4 1,6 1,5 

t6 1:00 2,4 2,39 2,49 2,43 1,45 1,37 1,44 1,42 1,6 1,4 1,5 1,5 

průměr   2,38 2,29 2,44 2,37 1,42 1,36 1,44 1,41 1,58 1,43 1,5 1,51 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  3/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 75 ° 0,84 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 500 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,84 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,12 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 5,47 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,5 0,21 0,31 0,34 0,1 0 0 0,03 0 0 0 0 

Start přisávání [sec] 4,9 5,7 5,8 5,47                 

t1 0:10 3,61 3,22 3,32 3,38 2,21 2,24 2,18 2,21 2,5 2,4 2,4 2,43 

t2 0:20 3,81 3,25 3,77 3,61 2,51 2,35 2,35 2,4 2,8 2,6 2,5 2,63 

t3 0:30 3,94 3,64 3,37 3,65 2,63 2,44 2,3 2,46 2,9 2,7 2,7 2,77 

t4 0:40 3,65 3,76 3,44 3,62 2,48 2,45 2,42 2,45 2,7 2,4 2,8 2,63 

t5 0:50 3,39 3,62 3,66 3,56 2,28 2,45 2,58 2,44 2,5 2,6 2,6 2,57 

t6 1:00 3,17 3,68 3,64 3,5 2,2 2,15 2,35 2,23 2,4 2,6 2,6 2,53 

průměr   3,6 3,53 3,53 3,55 2,39 2,35 2,36 2,37 2,63 2,55 2,6 2,59 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 60 
° 

1,13 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 150 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,03 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,11 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 6 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,32 0,08 0,27 0,22 0,25 0 0 0,08 0,1 0 0 0,03 

Start přisávání [sec] 6,4 5,8 5,8 6                 

t1 0:10 2,44 2,43 2,43 2,43 1,55 1,53 1,44 1,51 1,7 1,6 1,6 1,63 

t2 0:20 2,48 2,63 2,7 2,6 1,55 1,62 1,6 1,59 1,8 1,8 1,7 1,77 

t3 0:30 2,73 2,9 2,59 2,74 1,6 1,7 1,61 1,64 1,9 1,9 1,8 1,87 

t4 0:40 2,77 2,98 2,58 2,78 1,71 1,85 1,59 1,72 1,9 1,9 1,7 1,83 

t5 0:50 2,68 2,79 2,7 2,72 1,7 1,69 1,6 1,66 1,9 1,8 1,7 1,8 

t6 1:00 3,07 2,63 2,75 2,82 1,8 1,5 1,63 1,64 1,9 1,8 1,7 1,8 

průměr   2,7 2,73 2,63 2,68 1,65 1,65 1,58 1,63 1,85 1,8 1,7 1,78 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 60 ° 1,13 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 300 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,41 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,08 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 5,57 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,18 0,21 0,37 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 

Start přisávání [sec] 5,3 5,6 5,8 5,57                 

t1 0:10 3,26 2,85 2,95 3,02 2,06 1,89 1,83 1,93 2,2 2,1 1,9 2,07 

t2 0:20 3,2 3,13 3,08 3,14 2,1 1,92 1,79 1,94 2,3 2,2 2,1 2,2 

t3 0:30 3,33 3,15 3,17 3,22 2,17 2,03 2,03 2,08 2,4 2,2 2,1 2,23 

t4 0:40 3,25 3,06 3,02 3,11 2,13 1,95 2,05 2,04 2,3 2,1 2,2 2,2 

t5 0:50 3,06 2,91 3,18 3,05 1,98 1,83 2,06 1,96 2,2 2 2,2 2,13 

t6 1:00 3,07 3,11 3 3,06 1,95 1,87 1,82 1,88 2,2 2,1 2,1 2,13 

průměr   3,2 3,04 3,07 3,1 2,07 1,92 1,93 1,97 2,27 2,12 2,1 2,16 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  7/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 60 
° 

1,13 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 500 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 3,32 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,08 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 6,13 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,22 0,21 0,28 0,24 0 0 0 0 0 0 0 0 

Start přisávání [sec] 5,6 7 5,8 6,13                 

t1 0:10 4,02 4,26 5,1 4,46 2,74 2,78 3,24 2,92 3 3,2 3,5 3,23 

t2 0:20 4,33 3,54 4,28 4,05 2,84 2,59 2,92 2,78 3,3 3 3,4 3,23 

t3 0:30 4,54 3,67 4,34 4,18 2,9 2,49 2,95 2,78 3,1 3 3,4 3,17 

t4 0:40 4,01 3,87 4,63 4,17 2,64 2,49 2,84 2,66 2,9 2,9 3,2 3 

t5 0:50 3,7 3,8 4,87 4,12 2,43 2,63 3,12 2,73 2,8 2,8 3,2 2,93 

t6 1:00 3,74 2,98 4,52 3,75 2,46 2,4 3,02 2,63 3 2,7 3,4 3,03 

průměr   4,06 3,69 4,62 4,12 2,67 2,56 3,02 2,75 3,02 2,93 3,35 3,1 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 45 ° 1,57 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 150 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,36 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,19 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 6,17 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,51 0,21 0,3 0,34 0,26 0 0 0,09 0,4 0 0 0,13 

Start přisávání [sec] 6,8 5,8 5,9 6,17                 

t1 0:10 3,65 2,91 2,7 3,09 2,29 1,8 1,67 1,92 2,5 2,1 1,9 2,17 

t2 0:20 3,54 2,98 2,65 3,06 2,3 1,86 1,53 1,9 2,6 2,2 2 2,27 

t3 0:30 3,83 3,08 3,01 3,31 2,45 1,91 1,72 2,03 2,9 2,2 2,1 2,4 

t4 0:40 3,67 3,05 2,64 3,12 2,24 1,98 1,57 1,93 2,6 2,1 1,9 2,2 

t5 0:50 2,24 2,72 2,98 2,65 1,79 1,66 1,88 1,78 2,1 1,8 2,4 2,1 

t6 1:00 2,57 2,81 3,22 2,87 1,5 1,73 2 1,74 1,8 1,8 2,4 2 

průměr   3,25 2,93 2,87 3,02 2,1 1,82 1,73 1,88 2,42 2,03 2,12 2,19 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 45 
° 

1,57 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 300 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 3,04 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,14 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 5,67 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,34 0,1 0,23 0,22 0,08 0 0 0,03 0,5 0 0 0,17 

Start přisávání [sec] 4,8 6,6 5,6 5,67                 

t1 0:10 3,85 3,57 3,43 3,62 2,74 2,43 2,13 2,43 3,1 2,9 2,4 2,8 

t2 0:20 3,57 4,51 3,35 3,81 2,38 3,03 2,02 2,48 2,9 3,4 2,4 2,9 

t3 0:30 4,05 4,87 3,38 4,1 2,4 3,17 2,18 2,58 2,7 3,1 2,5 2,77 

t4 0:40 3,49 4,05 3,69 3,74 2,17 2,55 2,25 2,32 2,4 2,9 2,8 2,7 

t5 0:50 3,27 3,84 4,67 3,93 2,06 2,83 2,69 2,53 2,3 3,1 3,2 2,87 

t6 1:00 3,08 4,1 4,41 3,86 1,98 2,82 2,8 2,53 2,1 3,2 3 2,77 

průměr   3,55 4,16 3,82 3,84 2,29 2,81 2,35 2,48 2,58 3,1 2,72 2,8 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 
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Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 45 ° 1,57 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 500 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,36 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,11 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 6,53 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,3 0,36 0,36 0,34 0 0 0 0 0 0 0 0 

Start přisávání [sec] 7,2 6,9 5,5 6,53                 

t1 0:10 3,1 3,21 3,01 3,11 1,76 1,84 1,71 1,77 2,1 2,3 1,7 2,03 

t2 0:20 3,13 3,16 2,96 3,08 1,91 1,83 1,84 1,86 2,3 2,3 2,4 2,33 

t3 0:30 2,5 3,08 3,58 3,05 1,49 1,9 2,13 1,84 1,8 2,3 2,4 2,17 

t4 0:40 2,65 3,31 3,62 3,19 1,49 1,98 2,13 1,87 1,6 2,4 2,4 2,13 

t5 0:50 2,78 3,35 3,15 3,09 1,55 2,04 1,82 1,8 1,8 2,4 2,1 2,1 

t6 1:00 2,66 2,95 3,23 2,95 1,76 1,95 1,95 1,89 2,1 2,3 2,2 2,2 

průměr   2,8 3,18 3,26 3,08 1,66 1,92 1,93 1,84 1,95 2,33 2,2 2,16 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  13/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 30 
° 

2,42 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 150 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,57 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,13 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 6,07 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0 0,28 0,66 0,31 0 0 0,15 0,05 0 0 0,1 0,03 

Start přisávání [sec] 5,5 7,5 5,2 6,07                 

t1 0:10 3,23 4,07 3,27 3,52 1,79 2,57 1,88 2,08 1,8 2,7 2,1 2,2 

t2 0:20 2,81 2,81 2,95 2,86 1,8 1,68 1,88 1,79 2,1 2 2,3 2,13 

t3 0:30 3,01 3,77 2,95 3,24 1,9 2,53 1,81 2,08 2,1 2,7 2,3 2,37 

t4 0:40 3,14 3,35 3,26 3,25 1,78 2,36 2,31 2,15 2,1 2,7 2,7 2,5 

t5 0:50 3,18 3,5 3,77 3,48 1,94 2,01 2,43 2,13 2,6 2,3 2,7 2,53 

t6 1:00 3,45 3,37 3,11 3,31 2,06 1,74 2,35 2,05 2,6 2,2 2,6 2,47 

průměr   3,14 3,48 3,22 3,28 1,88 2,15 2,11 2,05 2,22 2,43 2,45 2,37 



Příloha B – Protokoly o měření  14/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  15/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 30 ° 2,42 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 300 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,53 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,2 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 8,13 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,21 0,33 0,64 0,39 0 0 0,3 0,1 0 0 0,3 0,1 

Start přisávání [sec] 6,5 7,9 10 8,13                 

t1 0:10 3,5 2,91 3,38 3,26 2,03 1,85 1,88 1,92 2,1 2 2,2 2,1 

t2 0:20 3,15 3,11 3,21 3,16 2 1,5 1,93 1,81 2,3 2,1 2,2 2,2 

t3 0:30 3,33 3,91 3,42 3,55 1,81 2,08 1,89 1,93 2,2 2,3 2,3 2,27 

t4 0:40 3,6 3,19 3,58 3,46 2,1 1,91 2,01 2,01 2,3 2,3 2,3 2,3 

t5 0:50 3,18 4,11 3,06 3,45 2,05 2,17 1,94 2,05 2,6 2,4 2,2 2,4 

t6 1:00 3,61 2,99 3,21 3,27 2,08 1,78 1,78 1,88 3 2,1 2,4 2,5 

průměr   3,4 3,37 3,31 3,36 2,01 1,88 1,91 1,93 2,42 2,2 2,27 2,3 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  16/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 30 
° 

2,42 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 500 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,55 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,1 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 8,57 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,48 0,26 0,14 0,29 0 0 0 0 0 0 0 0 

Start přisávání [sec] 9,5 8,6 7,6 8,57                 

t1 0:10 3,26 3,07 3,18 3,17 1,69 1,62 1,9 1,74 2,2 1,9 2,5 2,2 

t2 0:20 3,17 2,53 3,59 3,1 1,97 1,39 2,09 1,82 2,4 1,8 2,8 2,33 

t3 0:30 3,66 2,81 4,2 3,56 2,12 1,7 2,67 2,16 2,4 2,1 3,1 2,53 

t4 0:40 3,27 2,86 4,23 3,45 1,84 1,83 2,53 2,07 2,2 2 2,9 2,37 

t5 0:50 3,06 3,39 3,63 3,36 1,86 1,86 2,21 1,98 2,3 2,1 2,5 2,3 

t6 1:00 3,41 3,14 3,44 3,33 2,02 1,95 2,13 2,03 2,3 2,2 2,6 2,37 

průměr   3,31 2,97 3,71 3,33 1,92 1,73 2,26 1,97 2,3 2,02 2,73 2,35 



Příloha B – Protokoly o měření  17/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  18/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 15 ° 4,94 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 150 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 2,61 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,41 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 6,9 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,24 1 0,59 0,61 0 0,47 0,46 0,31 0 0,6 0,3 0,3 

Start přisávání [sec] 7,2 5,7 7,8 6,9                 

t1 0:10 4 3,69 3,6 3,76 2,24 2,33 2,08 2,22 2,3 2,8 2,2 2,43 

t2 0:20 3,56 3,8 3,12 3,49 2,14 2,25 1,94 2,11 2,7 2,5 2,5 2,57 

t3 0:30 3,16 3,24 3,49 3,3 2,04 1,94 1,98 1,99 2,6 2,2 2,2 2,33 

t4 0:40 2,39 3,44 3,43 3,09 1,72 2,24 2,05 2 2,3 2,8 2,3 2,47 

t5 0:50 2,95 3,82 3,07 3,28 1,77 2,3 1,92 2 1,9 2,7 2,2 2,27 

t6 1:00 3,08 3,5 3,12 3,23 1,68 2,27 2,25 2,07 1,7 3 2,4 2,37 

průměr   3,19 3,58 3,31 3,36 1,93 2,22 2,04 2,07 2,25 2,67 2,3 2,41 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  19/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 15 
° 

4,94 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 300 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 3,43 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,59 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 7 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 1,84 0,33 0,57 0,91 0,57 0 0,34 0,3 0,9 0 0,8 0,57 

Start přisávání [sec] 7 6,8 7,2 7                 

t1 0:10 4,4 4,28 4,68 4,45 2,88 2,56 2,83 2,76 3,5 2,9 3,4 3,27 

t2 0:20 4,15 4,77 4,48 4,47 2,81 2,7 2,8 2,77 3,2 3,2 3 3,13 

t3 0:30 3,67 4,58 4,34 4,2 2,45 2,9 2,61 2,65 3 3,4 3,2 3,2 

t4 0:40 3,62 4,9 4,23 4,25 2,68 2,17 2,67 2,51 2,8 3,2 3,3 3,1 

t5 0:50 4,12 4,64 4,13 4,3 2,86 2,74 2,83 2,81 3,6 3,4 3,4 3,47 

t6 1:00 4,69 4,08 4,25 4,34 3,06 2,39 2,8 2,75 3,2 3,1 3,6 3,3 

průměr   4,11 4,54 4,35 4,34 2,79 2,58 2,76 2,71 3,22 3,2 3,32 3,25 



Příloha B – Protokoly o měření  20/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha B – Protokoly o měření  21/15 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

 

V Holýšově dne 19. března 2012 

Protokol o měření 

Účinnost hydraulické ventilace 

Plocha základny vodního kuželu v okně 80 % 

Vrcholový úhel vodního kuželu α 15 
° 

4,94 vzdálenost [m] 
Průtok 
proudnicí 500 l/min. 

tlak na čerpadle = 0,4 MPa 
PRŮMĚRNÁ RYCHLOST PROUDĚNÍ 
VZDUCHU 3,5 m/s 

PRŮMĚRNÉ VSTUPNÍ PODMÍNKY 0,24 m/s 

PRŮMĚRNÝ START PŘISÁVÁNÍ 7,1 s 
  

rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
čas 
[min:sec] 1 2 3 
  1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 1. pokus 2. pokus 3. pokus průměr 

Začátek měření 0:00 0,38 0,26 0,82 0,49 0 0 0,38 0,13 0 0 0,3 0,1 

Start přisávání [sec] 7,4 6,8 7,1 7,1                 

t1 0:10 5,81 3,46 3,27 4,18 3,44 2,22 2,18 2,61 4,1 2,7 3,3 3,37 

t2 0:20 4,9 3,42 4,81 4,38 3,31 2,19 2,58 2,69 3,6 2,6 3,5 3,23 

t3 0:30 4,88 3,17 4,97 4,34 3,2 2,29 2,48 2,66 3,8 3,1 3,6 3,5 

t4 0:40 5,11 4,58 4,18 4,62 3 2,5 2,39 2,63 3,5 2,9 3,8 3,4 

t5 0:50 4,35 5,01 4,68 4,68 3,11 3,12 2,62 2,95 3,7 3,2 3,3 3,4 

t6 1:00 4,89 4,1 4,21 4,4 3,13 2,84 1,92 2,63 3,5 3,2 3,3 3,33 

průměr   4,99 3,96 4,35 4,43 3,2 2,53 2,36 2,7 3,7 2,95 3,47 3,37 

Poznámky: 1 - testo 405 V 2 - AIRFLOW TA35 3 - Lutron AM-402, Multimeter METEX M-3860 D 



Příloha C – Výsledkový protokol  1/3 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Výsledky měření 

Účinnost hydraulické ventilace 
Rychlosti proudění vzduchu v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody proudnicí 
dveře 

       rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
  úhel 

75° 60° 45° 30° 15°   průtok [l/min.] 
  150 1,83 2,03 2,36 2,57 2,61 
  300 1,76 2,41 3,04 2,53 3,43 
  500 2,84 3,32 2,36 2,55 3,5 
   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Doba nastartování ventilace v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody proudnicí 

        úhel 

75° 60° 45° 30° 15°   průtok [l/min.] 
  150 5,33 6 6,17 6,07 6,9 
  300 5,17 5,57 5,67 8,13 7 
  500 5,47 6,13 6,53 8,57 7,1 
  

        

        

        

        

        

        



Příloha C – Výsledkový protokol  2/3 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Rychlosti proudění vzduchu v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody 
proudnicí 
okno (přepočet) 

       rychlosti proudění vzduchu [m/s] 
  úhel 

75° 60° 45° 30° 15° 
  průtok [l/min.] 
  150 1,9 2,11 2,45 2,67 2,71 
  

300 1,83 2,5 3,16 2,63 3,56 
 500 2,95 3,45 2,45 2,65 3,63 
   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
Průtoky vzduchu v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody proudnicí 

 okno (přepočet) 
       průtoky vzduchu 

 úhel 
75° 60° 45° 30° 15° 

 průtok [l/min.] 
 

150 
m

3
/s 3,211 3,5659 4,1405 4,5123 4,5799 

m
3
/min. 192,66 213,954 248,43 270,738 274,794 

 
m

3
/h 11559,6 12837,2 14905,8 16244,3 16487,6 

 

300 

m
3
/s 3,0927 4,225 5,3404 4,4447 6,0164 

 
m

3
/min. 185,562 253,5 320,424 266,682 360,984 

 
m

3
/h 11133,7 15210 19225,4 16000,9 21659 

 

500 

m
3
/s 4,9855 5,8305 4,1405 4,4785 6,1347 

 
m

3
/min. 299,13 349,83 248,43 268,71 368,082 

 
m

3
/h 17947,8 20989,8 14905,8 16122,6 22084,9 

  



Příloha C – Výsledkový protokol  3/3 
Možnosti využití vodního proudu k vytvoření režimu nucené ventilace uzavřeného objektu 
Zpracoval: Radek Dopirák 

 
 

Průtoky vzduchu v závislosti na úhlu vodního kužele a průtoku vody proudnicí [m3/s] 
okno (přepočet) 

       průtoky vzduchu [m
3
/s] 

  úhel 
75° 60° 45° 30° 15° 

  průtok [l/min.] 
  150 3,211 3,5659 4,1405 4,5123 4,5799 
  300 3,0927 4,225 5,3404 4,4447 6,0164 
  500 4,9855 5,8305 4,1405 4,4785 6,1347 
   

 
 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

 


