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Anotace 

 

JINDRA, Jan. Rozbor národních a mezinárodních metodik pro návrh zařízení pro odvod 

tepla a kouře . Ostrava, 2013. 105 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

 

 

Klíčová slova: metodiky výpočtu požárního větrání, zařízení pro odvod tepla a kouře, 

neutrální rovina, akumulační vrstva, kouř, požár 

 

 

Diplomová práce se zabývá porovnáním čtyř mezinárodních metodik užívaných pro 

výpočet a návrh požárního větrání. V práci je proveden rozbor jednotlivých vzorců, 

postupů a porovnání odlišností všech uvedených metodik. V závěru je proveden úplný 

návrh požárního větrání na konkrétním objektu, a provedení ekonomického a provozního 

zhodnocení. 

 

Abstract 

 

JINDRA, Jan. Analysis of National and International Methods for Designing Smoke and 

Heat Extraction System. Ostrava, 2013. 105 p. Diploma thesis. VSB-TU Ostrava. 

 

 

Keywords: methodology of calculation of the fire ventilation, smoke and heat exhaust 

system, neutral plane, smoke reservoir, smoke, fire 

 

 

This thesis presents a comparison of four international methodologies used for the 

calculation and design of fire ventilation. The paper contains an analysis of patterns, 

processes, and comparison of the differences of these methodologies. In the end, a full-

draft of fire ventilation of a specific object, and economic and operational evaluations are 

implemented. 
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1. Úvod 

 V celosvětovém měřítku existuje několik metodik řešících problematiku navrhování 

systémů pro přirozený a nucený odvod tepla a kouře z prostorů zasažených požárem. 

Cílem této diplomové práce je provést rozbor čtyř základních metodik, které se touto 

problematikou zabývají. Výběr metodik byl zaměřen spíše na metodiky evropské, ale pro 

globálnější pohled na celou problematiku byla vybrána i jedna metodika americká. 

 První z posuzovaných postupů je, vzhledem k destinaci, kde žijeme, metodika 

nazývaná v této práci jako národní. Pod tímto názvem se skrývá základní česká norma 

zabývající se požární bezpečností staveb ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, v jejíž příloze 

H jsou popsány postupy pro navrhování zařízení pro odvod tepla a kouře. 

 Druhou metodikou, která je v této diplomové práci rozbírána, je metodika evropská. 

Tímto názvem je myšlena předběžná norma ČSN PCEN/TR 12 101-5 Zařízení pro 

usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 5, ve které je stanovena většina potřebných 

postupů a parametrů. 

 Třetí posuzovaná je metodika německá, obsahující dvě normy, které se vzájemně 

liší způsobem odvodu kouře a tepla. Pro přirozený odvod kouře a tepla je hodnocena 

norma DIN 18 232-2 Systémy odvodu tepla a kouře – část 2.: Systémy přirozeného odvodu 

tepla a kouře (NRA), a pro nucený norma DIN 18 232-5 Systémy odvodu tepla a kouře – 

část 5.: Mechanické systémy odvádění kouře.  

 Pro výše zmíněný globálnější pohled na celou problematiku je poslední z metodik, 

metodika americká, vycházející z předpisu NFPA 204: Standardy pro odtah kouře a tepla. 

Původním záměrem bylo použití předpisu NFPA 92B: Standardy pro systémy odvodu 

kouře v nákupních centrech, atriích, a velkých prostorech, který se však ukázal pro účely 

celkového porovnání jako nevhodný. 

 

 Práce je rozčleněna na dvě části, část teoretickou a část praktickou. Výše zmíněné 

metodiky jsou v teoretické části této práce detailně rozebrány, jsou popsány všechny 

parametry figurující v jednotlivých výpočtových vzorcích, včetně způsobu jejich 

stanovení. V závěru teoretické části jsou zhodnoceny kladné i záporné stránky jednotlivých 

metodik. Praktická část práce se zaměřuje na návrh přirozeného a nuceného odvodu kouře 

a tepla na konkrétním realizovaném objektu. Je zde proveden kompletní návrh velikosti 

větracího zařízení, stanovením parametrů návrhového požáru počínaje a velikostí vyústek 

konče. U přirozeného odvodu tepla a kouře jsou navrženy jako odtahové prvky střešní 
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klapky, u nuceného odvodu je proveden návrh střešních ventilátorů a návrh potrubní trasy 

včetně axiálního ventilátoru umístěného na střeše objektu. Na závěr praktické části práce je 

provedeno zhodnocení investičních nákladů na instalaci jednotlivých způsobů odvodu 

tepla a kouře, v závislosti na zvolené metodice, a finanční náročnost provádění kontrol 

požadovaných vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 

výkonu státního požárního dozoru [7]. 

 

 Důvodem pro zpracování této diplomové práce je ukázání rozdílů, které v sobě 

jednotlivé metodiky skrývají, ale hlavně výše zmiňovaná investiční náročnost instalace 

jednotlivých zařízení pro odvodu kouře a tepla, na jejíž stanovení není v běžné projekční 

praxi ani čas, ani dostatek finančních prostředků. 
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2. Rešerše 

 Problematice odvodu tepla a kouře se věnuje několik publikací a prací studentů 

VŠB-TU Ostrava. Z hlediska aktuálnosti jsem prozkoumával dostupnou literaturu okolo 

roku 2005 a mladší, s výjimkou první uvedené publikace. 

 

AWBI, H.B. Ventilation of buildings. 1.edition. New York: E & FN SPON, 1991, 313 s. 

ISBN 04-192-1080-6.  

Publikace stanovuje základní výpočtové vztahy a postupy v problematice větrání objektů 

za standardních podmínek. Odvodu tepla a kouře je věnováno pouze několik kapitol, ve 

kterých jsou však obsaženy elementární výpočtové vztahy užívané v drtivé většině dalších 

výzkumech této oblasti. 

 

KUČERA, P.; KAISER, R.; PAVLÍK, T.; KUČERA, J. Požární inženýrství. Dynamika 

požáru. 1. Ostrava : Edice SPBI Spektrum 65., 2009. 152 s. 

V publikaci jsou popsány základy posouzení průběhu požáru v uzavřených prostorech. 

Je zde věnována pozornost zejména stanovování rychlosti uvolňování tepla, vzniku 

a rozvoji sloupce zplodin, vrstvení kouře v prostoru apod. Publikace pomáhá pochopit 

základní výpočtové parametry požáru. 

 

BEBČÁK, Petr. Požárně bezpečnostní zařízení. 2. Ostrava : Edice SPBI Spektrum 17., 

2004. 130 s. 

Publikace seznamuje se způsobem vybavování objektů požárně bezpečnostními zařízeními 

a logickými závislostmi mezi nimi. V jedné z kapitol je věnována pozornost starším 

metodikám dimenzování zařízení pro odvod tepla a kouře.  

 

KOČÍ, Daniela. Výpočtové metody pro dimenzování zařízení pro odvod tepla a kouře. 

Ostrava, 2008. 71 s. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 

V diplomové práci je uveden výčet národních i světových metodik pro dimenzování 

zařízení pro odvod tepla a kouře. Je zde provedeno i několik vzorových výpočtů, které 

slouží k vzájemnému porovnání výsledků jednotlivých metodik. 
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3. Definice základních pojmů 

 Na úvod bude uvedeno několik základních definičních pojmů, které přímo souvisí 

s posuzovanou problematikou a jsou v práci použity. 

 

Přirozený odvod kouře a tepla 

Jinak řečeno přirozené požární větrání, je způsob odvádění kouře a tepla uvolňovaného do 

prostoru zasaženého požárem. K proudění vzduchu dochází díky přirozenému vztlaku 

plynů v místnosti, vlivem rozdílných teplot ve spodní a horní části prostoru. Limitním 

parametrem fungování tohoto systému je teplota plynů v akumulační vrstvě, která by měla 

být vyšší než 50°C. Touto teplotou je charakterizován tzv. chladný kouř, a pokud dojde 

k poklesu pod tuto teplotu, přirozený vztlak přestává být účinný. 

 

Nucený odvod kouře a tepla 

Jinak řečeno nucené větrání je způsob odvádění uvolněného kouře a tepla z požárem 

zasaženého prostoru díky ventilátoru. Pomocí ventilátoru je v zasaženém prostoru vytvářen 

podtlak, díky čemuž dochází k rozpohybování vzduchu ve směru k ventilátoru, který ho 

následně extrahuje do vnějšího prostředí. 

 

Akumulační vrstva 

Je prostor pod stropem, ve kterém se shromažďují horké zplodiny hoření uvolněné při 

požáru. Šířka akumulační vrstvy je závislá na dynamice rozvoje požáru, na množství 

generovaného kouře, na světlé výšce prostoru, na půdorysných rozměrech a stavebních 

konstrukcích, které ohraničují kouřovou sekci, kde se akumulační vrstva nachází.  

 

Průtok vzduchu 

U proudění plynů rozeznáváme dva druhy průtoků objemový a hmotnostní. Objemový 

průtok  je definován jako objemové množství kapaliny, které projde určitým průřezem za 

jednotku času [m
3
·s

-1
]. Pro určení hmotnostního průtoku ṁ [kg·s

-1
] musíme ještě znát 

hustotu proudícího plynu, a vynásobit jí objemový průtok. 

 

Neutrální tlaková rovina 

Pomyslná horizontální rovina, v jejímž okolí dochází k vyrovnávání vnitřního a vnějšího 

tlaku, resp. v místě neutrální roviny je hodnota tlaku rovná tlaku atmosférickému. 
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Geometrická plocha otvorů 

Skutečná plocha, která je ve střešní (obvodové) konstrukci, vytvořena při instalaci 

odtahového (přívodního) otvoru. 

 

Aerodynamická plocha otvorů 

Celková volná plocha otvoru, kterou může proudící vzduch beze ztrát procházet, přičemž 

je v ní zohledněn výtokový nebo nasávací součinitel. Jedná se o součin plochy geometrické 

a zmíněného součinitele. 
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4. Rozbor metodik pro návrh přirozeného odvodu tepla a kouře 

V rámci tohoto oddílu bude podrobně rozebrán způsob a postup návrhu systému 

přirozeného odvodu tepla a kouře pomocí čtyřech rozdílných metodik. Zmíněné metodiky 

jsou národní, evropská, německá a americká. 

4.1 Přirozený odvod tepla a kouře – Národní metodika 

 První metodikou bude metodika národní [1], ve které je použita norma 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty, v jejíž příloze H je postup 

výpočtu přirozeného odvodu tepla a kouře popsán.  

4.1.1 Národní metodika – Vstupní hodnoty 

 Jako první vstupní hodnota výpočtu slouží množství uvolněného tepla sdílením Q1, 

ve kterém je zohledněno požární zatížení p, ale i součinitel rychlosti odhořívání a. Tyto 

proměnné musí být určeny a garantovány projektantem požárně bezpečnostního řešení 

stavby.  

 = · · 10 ,        (4.1.1) 

 

 kde Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

tv doba trvání návrhového požáru [s] 

  kv parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru 
,

 

  kc podíl tepla sdíleného prouděním plynů [-] 

 

 = ·√  ,         (4.1.2)  

kde kv parametr vyjadřující dynamiku rozvoje požáru 
,

 

  p požární zatížení [kg·m2] 

a součinitel rychlosti odhořívání [-] 

 

 Doba trvání návrhového požáru tv je stanovena na základě rozboru provedeného 

v literatuře [8] a odpovídá trojnásobku doby evakuace prostoru tu. Použitím tohoto způsobu 

návrhu je zároveň splněno doporučení, že doba trvání návrhového požáru by měla být 

v časovém intervalu od 5 do 15 minut. 
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 Druhou vstupní hodnotou je množství uvolněného kouře Mf, které má v koeficientu 

přisávaní vzduchu Ce zakalkulovány prostorové uspořádání posuzované místnosti či sekce, 

dále obvod ložiska požáru P a také výškové uspořádání prostoru v parametru Y. Parametr Y 

má zásadní vliv na množství uvolněného kouře, což bylo potvrzeno již v rámci bakalářské 

práce [8].  

 

 = · · ,  ,        (4.1.3) 

 kde Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  Ce koeficient přisávání vzduchu ·   

  P obvod ložiska požáru [m] 

  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

4.1.2 Národní metodika – Výpočet množství odváděného kouře Vv 

 Pro výpočet objemového množství odváděných plynů z kouřové vrstvy využijeme 

znalosti již zmíněného množství uvolněného kouře Mf. Pro převod z hmotnostního na 

objemový průtok musíme stanovit hustotu plynů v kouřové vrstvě ρg za pomocí vzorce 

uvedeného v rovnici 4.1.5 a vypočtený výsledek použijeme ve vzorci 4.1.6 pro výpočet 

množství odváděných plynů Vv. Před výpočtem hustoty plynů v akumulační vrstvě však 

ještě musíme stanovit v tomto prostoru teplotu Tg podle vzorce 4.1.4, která nám zároveň 

slouží jako parametr, dle něhož navrhujeme celkovou odolnost systému odvodu kouře a 

tepla. Teplota Tg by dle doporučení národní metodiky neměla přesáhnout teplotu 550°C, 

při které hrozí riziko rozvoje flashoveru. 

 =	 · +          (4.1.4) 

  

 kde Tg teplota plynů v akumulační vrstvě [°C]  

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  cp měrné tepelná kapacita plynů  ·  

  T0 teplota okolního prostředí [°C] 
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 = ,          (4.1.5) 

  

 kde ρg hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

 Tg teplota plynů v akumulační vrstvě [°C] 

  

 =           (4.1.6) 

  

 kde Vv objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

  Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  ρg hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

 

 Následným krokem již je samotný výpočet plochy přívodních a odtahových otvorů. 

4.1.3 Národní metodika – Výpočet plochy přívodních a odtahových 

otvorů 

 Prvním krokem celého výpočtu je posouzení vzájemné závislosti tepla uvolněného 

při požáru Q1  a kritická hodnota tepla Q1 max sdíleného prouděním z hlediska „flashover“. 

Tento rozhodovací mechanismus poté směřuje výpočet aerodynamické plochy přívodních 

otvorů Aav k jednomu ze dvou vzorců 4.1.8 a 4.1.9. Ale ještě před samotným posouzením 

je nutné stanovení výše zmiňovaného kritického tepla sdíleného Q1 max pomocí vzorce 

4.1.7. 

 	 = 900 ·         (4.1.7) 

 

 kde Q1 max kritická hodnota tepla sdíleného prouděním z hlediska „flashover“ 

   [kW] 

Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

 Nyní je možné provést zmiňovaný rozhodovací proces. Pokud bude platit nerovnice 

4.1.8, bude aerodynamická plocha Aav odtahových otvorů, resp. odtokových klapek 

spočtena dle rovnice 4.1.9. 

 	 < 0,2 · 	         (4.1.8) 
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 kde Q1 max kritická hodnota tepla sdíleného prouděním z hlediska „flashover“ 

   [kW] 

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

 

 = 0,027 · · + 0,026 · · ℎ 	     (4.1.9) 

 

 kde Aav aerodynamická plocha odtahových klapek [m2] 

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

  hk výška akumulační vrstvy [m] 

 

 Pokud naopak bude platná nerovnice 4.1.10, bude plocha otvorů Aav vypočtena 

podle rovnice 4.1.11.  

 	 ≥ 0,2 · 	         (4.1.10) 

 

 kde Q1 max kritická hodnota tepla sdíleného prouděním z hlediska „flashover“ 

   [kW] 

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

 

 = 0,0122 · · · ℎ       (4.1.11) 

 

 kde Aav aerodynamická plocha odtahových klapek [m2] 

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

  hk výška akumulační vrstvy [m] 

 

Pokud je předmětný prostor v požárně bezpečnostním řešení stavby vyhodnocen jako 

shromažďovací doporučuje národní metodika [1] použití bezpečnostního součinitele ks, 

kterým je docíleno zvětšení aerodynamické plochy odtahových otvorů. Bezpečnostní 

koeficient znázorněný v rovnici 4.1.12 má omezený rozsah použití, za jehož hranicemi by 

neměl být používán.  
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 = , · ; 			0,95 ≤ 	 ≤ 1,3      (4.1.12) 

 

 kde ks bezpečnostní součinitel pro shromažďovací prostory [-] 

  Ak plocha kouřové sekce [m2] 

hv světlá výška kouřové sekce [m] 

 Při použití výše uvedeného koeficientu ks, bude výsledný vzorce pro výpočet 

aerodynamické plochy odtahových klapek viz. vzorec 4.1.13. 

 ´ = ·         (4.1.13) 

 

kde Aav´ aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek se 

zohledněným bezpečnostním součinitelem pro shromažďovací prostory[m2] 

Aav aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

ks bezpečnostní součinitel pro shromažďovací prostory [-] 

 

 Nyní můžeme provést převod plochy aerodynamické Aav na plochu geometrickou 

Agv, která má v sobě zakalkulovaný výtokový součinitel Cv, zohledňující zmenšení volné 

plochy otvoru, přes kterou může odváděný kouř proudit. Rozdíl mezi uvedenými plochami 

je popsán v kapitole 3. Součinitel Cv může podle normových podkladů nabývat hodnot od 

0,5 do 0,75, avšak přesnou hodnotu tohoto součinitele stanovuje konkrétní výrobce 

odtahových klapek. 

 

 =  nebo = ´
      (4.1.14) 

 

 kde Agv geometrická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

Aav aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

Cv výtokový součinitel plynů v rozsahu 0,5 – 0,75 [-] 

  hk výška akumulační vrstvy [m] 

 

 Po stanovení primárně požadované plochy odtahových otvorů nám národní 

metodika umožňuje i stanovení sekundárních „doplňkových“ hodnot rychlosti odváděných 

plynů vv a zásadnější vztlak na výtoku plynů z klapek ∆pv. Tyto dvě hodnoty pomáhají při 
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posouzení, zda je přirozené proudění, resp. vztlak dostatečný pro správné fungování tohoto 

systému. 

 =          (4.1.15) 

 

kde vv rychlost odváděných plynů z kouřové sekce [m·s-1] 

Vv objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

Aav aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

 

 ∆ = ·
         (4.1.16) 

 

kde ∆pv vztlak u výtoku plynů z odtahových klapek [Pa] 

vv rychlost odváděných plynů z kouřové sekce [m·s-1] 

  ρg hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

 

 Pro určení počtu odtahových otvorů můžeme díky stanovené požadované 

geometrické ploše odtahových otvorů, použít jednoduchý výpočet, kdy tuto plochu 

vydělíme geometrickou plochou jednoho odtahového otvoru, a tím získáme jejích celkový 

počet. 

 

 Tím by byla ukončena výpočtová část týkající je odtahových otvorů, ale dále je 

třeba stanovit hodnoty stejných veličin i pro nasávací otvory. Prvotním parametrem bude 

množství přiváděného vzduchu Vn, které hraje zásadní roli při návrhu velikosti nasávacích 

otvorů. Jak je patrné ze vzorce 4.1.17, dochází zde ke snižování množství přiváděného 

vzduchu oproti odváděnému, z čehož vyplývá snaha o dosažení podtlaku v posuzovaném 

prostoru. Dosažením podtlaku je zajištěno odsávání kouře, kterému navíc výrazně pomáhá 

i tepelný vznos vznikající při požáru.  

 Při výpočtu je nutné věnovat zvýšenou pozornost jednotkám teploty plynů, které 

pro výpočet použijeme. V rámci celé národní metodiky se stále používají °C, kdežto 

v tomto případě jsou použity Kelviny. 

 

 = ·          (4.1.17) 
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 kde Vn objemový průtok přiváděných plynů [m3·s-1] 

Vv objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

θ0 absolutní teplota v prostoru přívodu vzduchu [K] 

θg absolutní teplota v akumulační vrstvě (teplota odváděných  

  plynů)  [K] 

 

 Při znalosti množství přiváděného vzduchu můžeme přikročit k výpočtu 

geometrické plochy nasávacích otvorů, ve které bude stejně jako v případě odtahových 

otvorů figurovat součinitel, zohledňující volnou plochu otvor, kterým je vzduch nasáván. 

Vtokový součinitel Cn se dle národní metodiky pohybuje mezi hodnotami 0,5 až 0,55.  

 

 = ·          (4.1.18) 

 

 kde Agn požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů [m2] 

Vn objemový průtok přiváděných plynů [m3·s-1] 

vn rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce [m·s-1] 

Cn vtokový součinitel plynů v rozsahu 0,5 – 0,55 [-] 

 

 Zásadní hodnotou, která musí být v rámci výpočtu 4.1.19 dodržena, je rychlost 

nasávacího vzduchu vn. V metodice je stanovena limitní rychlost na nasávacích otvorech, 

která by neměla překročit 5 m/s, jde-li o prostor, kterým jsou evakuovány osoby. 

V ostatních případech může být rychlost nasávaného vzduchu až 7,5 m/s. Samotnou 

nasávací rychlost vn vypočteme dle vzorce 4.1.19 a při nedodržení předepsaných limitních 

hodnot musí být skutečná plocha nasávacích otvorů zvětšena. V rámci této diplomové 

práce bude skutečná rychlost nasávaného vzduchu označována jako vn´. 

 ´ = ´·          (4.1.19) 

 

 kde vn´ skutečná rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce [m·s-1] 

Vn objemový průtok přiváděných plynů [m3·s-1] 

Agn´ skutečná geometrická plocha nasávacích resp. přívodních   

   otvorů [m2] 

Cn vtokový součinitel plynů v rozsahu 0,5 – 0,55 [-] 
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 Posledním parametrem, který nám národní metodika umožňuje určit, je poloha 

neutrální roviny znázorněná v rovnici 4.1.20. 

 ℎ = = 	·	´· 	·	        (4.1.20) 

 

kde hv vzdálenost mezi osou přívodních a odtahových otvorů [m] 

h1 vzdálenost od osy přívodních otvorů k neutrální rovině [m] 

h2 vzdálenost od neutrální roviny k ose odtahových otvorů [m] 

Aav aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

Agn´ skutečná geometrická plocha nasávacích resp. přívodních   

   otvorů [m2] 

Cn vtokový součinitel plynů v rozsahu 0,5 – 0,55 [-] 

4.2 Přirozený odvod tepla a kouře – Evropská metodika 

 Evropskou metodikou [2] je myšlena předběžná norma ČSN PCEN/TR 12 101-5 

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 5: Směrnice k funkčním 

doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla. Metodika 

se opírá o práci H.B. Awbiho Ventilation of buildings [9], v níž jsou stanoveny základní 

výpočtové vztahy, které se později s drobnými úpravami staly základem celoevropské 

metodiky. Konkrétní příklady provázanosti práce [9] a metodiky [2] jsou uvedeny 

v kapitolách 4.2.1 a 4.2.3. 

 V  normě [2] jsou stanoveny postupy a vzorce pro stanovení jak přirozeného tak 

nuceného odvodu kouře a tepla. Tato metodika je uváděna jako předběžná, ale díky 

zařazení do kodexu norem ČSN 73 08xx ji lze požívat pro běžnou projekční praxi. Jedná se 

prakticky o evropskou normu, která bude pravděpodobně převzata v plném rozsahu, ale 

prozatím není přeložena do českého jazyka. 

4.2.1 Evropská metodika – Vstupní hodnoty 

 Základní vstupní hodnoty jsou velice podobné jako v metodice národní, tedy 

množství uvolněného tepla Ql a množství uvolněného kouře Mf, které byly podrobně 

rozebrány v literatuře [8]. Při stanovování množství tepla Ql, však narazíme na fakt, že 

tento parametr není v rámci uvedené normy [PCEN] řešen. Proto jsme nuceni použít jinou 



14 
 

evropskou normu, konkrétně eurokód ČSN EN 1991-1-2 [10], ve kterém je množství 

uvolněného kouře stanoveno vzorci 4.2.1. 

 

 = 10 ·   ,        (4.2.1) 

 kde Ql teplo uvolněné prouděním plynů [W] 

t doba trvání návrhového počas [s] 

tα doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1 MW (tato 

veličina vyjadřuje dynamiku rozvoje požáru) [s] 

  kc podíl tepla sdíleného prouděním (konvekcí) plynů 

 

Za druhou vstupní hodnotu považujeme množství uvolněného kouře Mf, které je již v rámci 

evropské metodiky [2] řešeno vzorcem 4.2.2. Tento výpočet je do evropské metodiky 

převzat z práce H.B. Awbiho [9], a jako důkaz je uveden vzorec 4.2.3 

 

 = · ·          (4.2.2) 

 kde Mf množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  Ce koeficient přisávání vzduchu ·   

  P obvod ložiska požáru [m] 

  Y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

 = 0,2 · · ,          (4.2.3) 

 kde Mf množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  P obvod ložiska požáru [m] 

  y vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře [m] 

 

 Ze vzorce 4.2.3 je zřejmá shoda s vzorcem evropské metodiky 4.2.2, kdy jedinou 

odlišností je absence koeficientu přisávání vzduchu. Tento koeficient nabývá hodnot 0,19 

pro velkoplošné místnosti a 0,337 pro maloplošné místnosti, hodnota v Awbiho vzorci je 

tedy zhruba uprostřed mezi předchozími dvěma hodnotami. 

 

 Po stanovení výše uvedených vstupních parametrů můžeme postoupit k dalším 

krokům výpočtu. 
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4.2.2 Evropská metodika – Výpočet množství odváděného kouře Vl 

 Pro návrh přirozeného větrání není množství odváděných plynů Vl  v podstatě 

důležité. Všechny potřebné parametry již v sobě obsahuje vzorec pro výpočet plochy 

odtahový otvorů uvedený ve vzorci 4.2.7.  Metodika nám však tento výpočet provést 

umožní díky vzorci 4.2.4, který je používán pro výpočty nuceného větrání.  

 

 

 = ·· ,         (4.2.4) 

 kde Vl celkové objemové množství odváděných plynů [m3·s-1] 

  Ml množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační  

vrstvy [kg·s-1] 

  Tl absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

  ρamb hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

Tamb absolutní teplota okolního prostředí [K] 

 

 Veličinou, kterou je nutné ve vzorci 4.2.4 určit a která bude následně využita pro 

výpočet plochy odtahových otvorů,  je absolutní teplota v akumulační vrstvě Tl. Tuto 

hodnotu stanovíme výpočtem 4.2.5, který nám metodika poskytuje, ale nejedná se přímo o 

teplotu v akumulační vrstvě, leč o rozdíl mezi touto teplotou a teplotou okolního vzduchu. 

Proto musíme spočtené teplotě přičíst ještě teplotu okolí podle vzorce 4.2.6. 

 

 Θ = ·  ,         (4.2.5) 

 kde Θl průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě oproti okolí [K] 

  Ql teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  c měrné tepelná kapacita plynů  ·  

Ml množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační  

vrstvy [kg·s-1] (veličina Ml dosazovaná do této rovnice je shodná s 

veličinou Mf) 

 

 = Θ +          (4.2.6) 

  

 kde Tl teplota plynů v akumulační vrstvě [K] 
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  Θ1 průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě [K] 

Tamb teplota okolního prostředí [K] 

 

 Na základě hodnoty Tl je stanovena teplotní odolnost celého systému odvodu tepla 

a kouře. 

4.2.3 Evropská metodika – Výpočet plochy přívodních a odtahových 

otvorů 

 Pro výpočet plochy přívodních otvorů musíme mít dopředu stanoveno několik 

veličin. Mezi nejdůležitější patří množství uvolněného kouře Mf, která byla učena již na 

začátku výpočtů v kapitole 4.2.1. Další neméně důležitou hodnotou je předběžná celková 

volná aerodynamická plocha přívodních otvorů AiCi, jež se však později dostává do 

konfliktu s požadovanou aerodynamická plocha přívodních otvorů AiCi, jež respektuje 

požadavek na splnění maximální rychlosti na nasávacích otvorech 5m·s
-1. Pokud by bylo 

striktně postupováno pouze podle evropské metodiky, není vůbec možné plochu 

přívodních otvorů stanovit. Ani ve výpočtu přívodních otvorů není maximální rychlost na 

nasávacích otvorech zohledněna. Zvolený postup pro výpočet přívodních otvorů bude 

uveden níže. Nyní stanovíme aerodynamickou plochu přívodních otvorů. 

 

 

 · = ·
· · · · · 	 	 · ··

			     (4.2.7) 

 

 kde AvtotCv celková volná aerodynamická plocha výtokových otvorů  [m2] 

  Avtot celková volná geometrická plocha výtokových otvorů  [m2] 

  Cv výtokový součinitel odváděcích (výtokových) otvorů  [-] 

Ml množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  T1 absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

  ρamb hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

  g tíhové zrychlení [m·s-2] 

d1 šířka kouřové vrstvy pod stropem [m] 

  Θl rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě a okolní teploty [K]  

Tamb absolutní teplota okolního prostředí [K] 
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AiCi celková volná aerodynamická plocha přívodních otvorů  [m2] 

Ai celková volná geometrická plocha přívodních otvorů  [m2] 

Ci výtokový součinitel přívodních otvorů  [-] 

 

 Přepočet z aerodynamické plochy na plochu geometrickou provedeme tak, že 

celkovou volnou aerodynamickou plochu výtokových otvorů AvtotCv vydělíme hodnotou 

výtokového součinitele odtahových otvorů Cv. 

 Dalším vztahem převzatým z Awbiho práce [9] je výše zmiňovaný vztah 4.2.7, ze 

kterého po provedení série matematických úprav vedoucích k vyjádření množství 

vznikajícího kouře Ml dostaneme naprosto stejný výraz. Pro názornost jsou oba vztahy 

naznačeny společně ve vztahu 4.2.8. 

           

          (4.2.8) 

= · 	 · · 2 · · 1 · Θ ·
· + 2 · 			 ≈ 		 = · · · 2 · · · ∆T ·

· + 2 ·  

 

 kde M množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  Cd výtokový součinitel odváděcích (výtokových) otvorů  [-] 

  Av celková volná geometrická plocha výtokových otvorů  [m2] 

  ρa hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

  g tíhové zrychlení [m·s-2] 

d šířka kouřové vrstvy pod stropem [m] 

  ∆Tc rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě a okolní teploty [K] 

Ta absolutní teplota okolního prostředí [K] 

  Tc absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

   Ai celková volná aerodynamická plocha přívodních otvorů  [m2] 

 

 Většina hodnot požadovaných ve vzorci 4.2.7 již byla spočtena nebo je snadno 

určitelná, kromě hodnoty šířky kouřové vrstvy dl. Nad návrhem tohoto parametru je nutné 

se pozastavit a rozebrat jej. Evropská metodika poskytuje možnost určení dl, ale nejedná se 

o šířku kouřové vrstvy v pravém slova smyslu. Jedná se totiž pouze o minimální hodnotu 

šířky kouřové vrstvy, kterou můžeme stanovit podle vzorce 4.2.9. 
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= ·· , · /
       (4.2.9) 

 

 kde dl šířka kouřové vrstvy pod stropem [m] 

Ml množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  Tl absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

  γ „downstand“ faktor  
·√√  

  Θl teplota plynů v kouřové vrstvě [K] 

Wl šířka zakouřeného prostoru kolmá na směr toku uvolňovaných plynů 

[m] 

 

  Ve výše uvedeném vzorci figuruje dalších několik parametrů, které je nutné si 

vysvětlit. Prvním je „downstand“ faktor, kterým je zohledněna závislost rychlost 

objemového průtoku vzduchu na hloubka kouřové vrstvy, nebo jinak řečeno překážky, 

které jsou proudu vzduchu kladeny. Při přítomnosti překážky kolmo ke směru proudění 

vzduchu nabývá „downstand“ faktor hodnoty 36  
·√√  , pokud se žádná překážka ve 

směru proudícího vzduchu nenachází je hodnota „downstand“ faktoru 78  
·√√  . Druhým 

parametrem je šířka zakouřeného prostoru Wl, jejíž hodnota odpovídá kratší straně 

posuzovaného prostoru. 

 Šířka kouřové vrstvy pod stropem dl, zásadním způsobem ovlivňuje velikost 

odsávacích otvorů. Čím je šířka vrstvy menší, tím větší jsou zapotřebí odsávací otvory. 

Z výsledku provedených v kapitole 7.3 je zřejmé, že minimální stanovená šířka kouřové 

vrstvy je velice malá a následně určená plocha odtahových otvorů je 11x větší než při 

použití metody minimální nezakouřené výšky prostoru. Tato metoda stanovuje tabulkově 

požadovanou minimální výšku nezakouřeného prostoru v závislosti na typu budovy, viz. 

tabulka Tab. 1.  

 Při využití tabulkových hodnot následně stačí odečíst od světlé výšky prostoru 

tabulkovou hodnotu minimální nezakouřené výšky a dostáváme hodnotu požadované šířky 

kouřové vrstvy dl. V rámci prováděných výpočtů v praktické části diplomové práce bylo 

prokázáno, že použití tohoto způsobu určení dl je i z hlediska investičních nákladů daleko 

výhodnější. 
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Tab. 1 - Minimální nezakouřena výška nad únikovými cestami [2] 

Typ budovy Minimální výška Y [m] 

Veřejné budovy, např. jednopodlažní 

nákupní pasáže, výstavní haly 
3,0 

Neveřejné budovy, např. kanceláře, byty, 

otevřené haly typu věznic 
2,5 

Parkoviště aut 
2,5 nebo 0,8·H podle 

toho, co je menší 

 

 Dalším postupným krokem je stanovení počtu odtahových otvorů, ke kterému 

potřebujeme dle evropské metodiky určit maximální průtok jedním výtokovým otvorem, 

tak jak je tomu ve vzorci 4.2.10. 

 

= , · · · · 	·	 ·
      (4.2.10) 

 

 kde Mcrit maximální průtok výtokovým otvorem [kg·s-1] 

  ρamb hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

  g tíhové zrychlení [m·s-2] 

Tamb absolutní teplota okolního prostředí [K] 

Θl teplota plynů v kouřové vrstvě [K]  

dn=dl šířka kouřové vrstvy pod stropem [m] 

Dv charakteristický rozměr výtokového otvoru (delší strana výtokového 

otvoru) [m] 

Tl absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

 

 Po určení maximálního průtoku Mcrit musíme jeho hodnotou vydělit množství 

vznikajícího kouře při požáru Mf , a tím získáme počet odsávacích otvorů N podle 

vzorce 4.2.11.   

 ≥          (4.2.11) 

 

kde N  minimální doporučený počet výtokových otvorů [ks] 
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Mcrit  maximální průtok výtokovým otvorem [kg·s-1] 

Ml = Mf množství vznikajícího kouře při požáru [kg·s-1] 

  

 Po sérii výpočtů provedených v kapitole 7.3 však bylo zjištěno, že takto stanovený 

počet otvorů N se ani vzdáleně nepřibližuje optimálnímu počtu těchto otvorů. Proto by tato 

hodnota měla být brána s určitou rezervou a měla by sloužit jako hodnota minimálního 

počtu odtahových otvorů. Způsobem, který se optimalizovanému množství otvorů 

přibližuje, je způsob použity v národní metodice [1] v kapitole 4.1.3. Zde je použit podíl 

celkové požadované geometrické plochy odtahových otvorů a geometrické plochy jednoho 

otvoru. Tím získáme optimalizovaný počet odtahových otvorů, kterým docílíme 

rovnoměrného odtahu vzniklého kouře a tepla. 

 

 Plochu a počet nasávacích otvorů evropská metodika žádným početním způsobem 

neřeší. Stanovuje pouze několik doporučení, kterými je vhodné se při návrhu řídit. Za dvě 

nejzásadnější doporučení považuji maximální rychlost na nasávacích otvorech 5m·s
-1, a 

konstatování, že množství přiváděného vzduchu by se mělo rovnat množství odváděné 

směsi kouře se vzduchem. Způsob, kterým lze určit plochu a počet nasávacích otvorů, je 

uveden v kapitole 7.3.3 v praktické části diplomové práce. 

4.3 Přirozený odvod tepla a kouře – Německá metodika 

 Německou metodikou [3] je míněna norma DIN 18 232-2 Systémy odvodu tepla a 

kouře – část 2.: Systémy přirozeného odvodu tepla a kouře (NRA), Návrh, požadavky na 

zařízení a jeho instalaci, včetně aplikace vydané změny A1. Německé normy jsou typické 

svým charakteristickým způsobem návrhu systémů pomocí tabulkových hodnot, například 

v tabulce A stanovíme hodnotu x, pro tuto hodnotu odečteme v tabulce B hodnotu y, a 

následně v tabulce C dostaneme výsledek z. Díky tomu jsou postupy velice jednoduché, ale 

vinou toho je pro nezkušené projektanty větší šance vzniku chyb. Základním 

předpokladem pro použití této metodiky je plocha kouřové sekce do 1600 m2. 

4.3.1 Německá metodika – Vstupní hodnoty 

 Vstupními hodnotami pro návrh systému odvodu kouře a tepla jsou počáteční doby 

vývinu požáru, rychlost šíření požáru, výška prostoru h a výška kouřové vrstvy z.  

 Počáteční doba vývinu požáru se počítá od vzniku požáru po počátek jeho hašení. 

Tato doba je ovlivněna několika faktory, jako je instalace SHZ , instalace automatických 
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hlásičů, případně přítomnost podnikových hasičů. Za základní hodnotu počáteční doby 

trvání požáru bereme 10 minut. 

 Metodika dále uvádí tři rychlosti šíření požáru: obzvlášť malá s rychlostí 0,15 

m/min, užívaná pro prostory s nízkým požárním zatížením, střední s rychlostí 0,25 m/min, 

používaná pro prostory s průměrným požárním zatížením, a obzvlášť velká s rychlostí 0,45 

m/min, používaná pro prostory s vysokým požárním zatížením. Volba této rychlosti je 

subjektivní záležitostí a na zkušenostech projektanta závisí její správný návrh. Jako 

základní a nejpoužívanější hodnotu můžeme brát střední rychlost šíření. 

 Posledními dvěma vstupními parametry jsou výška prostoru h a výška kouřové 

vrstvy z. Za výšku h prostoru považujeme světlou výšku místnosti. Pro stanovení výšky 

kouřové vrstvy z bude určující podmínka, pomocí níž německá metodika stanovuje výšku 

vrstvy s malým obsahem kouře d. Touto podmínkou je minimální výška d = 2,5m. 

Následně snadno určíme výšku z, když od výšky h odečteme výšku d. Snadněji se celý 

proces pochopí z obrázku Obr. 1, který je převzat z německé metodiky. 

 

 

Obr. 1 – Německá metodika – Výškové poměry v kouřové sekci [3] 

 

Po určení všech vstupních parametrů je možné přejít k samotnému návrhu velikosti 

odtahových otvorů. 

4.3.2 Německá metodika – Výpočet množství odváděného kouře 

 Německá metodika poskytuje pouze sporadickou možnost určení množství 

odváděného kouře v rámci svých příloh. Zde jsou uvedeny postupy, kterými byly 

vytvořeny tabulkové hodnoty, z nichž jsou plochy odtahových otvorů určovány. Postupy 
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vycházejí z prací Angličana P.H. Thomase a Američana E.E. Zukoskiho [11], ve kterých 

byly určeny výpočtové vztahy pro hmotnostní průtoky kouře, výšku plamenů a další.  

 Výpočet množství odváděného kouře tedy nebudeme v rámci této metodiky 

stanovovat. 

4.3.3 Německá metodika – Výpočet plochy přívodních a odtahových 

otvorů 

 Při znalosti všech vstupních parametrů z kapitoly 4.3.1, může přistoupit 

k samotnému návrhu plochy a počtu odtahových otvorů. Kvůli absenci výpočtu teploty 

v kouřové vrstvě není možné stanovit teplotní odolnost systému odvodu tepla a kouře. 

 Prvním krokem návrhu je stanovení Skupiny pro dimenzování, která je závislá na 

počáteční době trvání požáru a rychlosti jeho šíření. Jako standardní můžeme považovat 

Skupinu pro dimenzování č. 3. 

 Druhým krokem návrhu je stavení potřebné plochy pro odtah kouře Aw. Ta je 

stanovena na základě výška prostoru h, výšky kouřové vrstvy z a výše zmíněné návrhové 

skupiny. Důležitým faktem je, že takto určená plocha otvorů Aw není plochou 

geometrickou, nýbrž aerodynamickou, proto je nutné před samotným návrhem konkrétních 

odtahových otvorů provést převod této plochy pomocí výtokového součinitele.  

 Počet odtahových otvorů je v německé metodice stanoven tak, že na každých 200 

m2 podlahové plochy připadá minimálně jedna odtahová klapka. Pro optimalizaci velikosti 

a rozmístění otvorů však můžeme aplikovat postupy použité v rámci národní [1] a 

evropské [2] metodiky, tedy využít podílu celkové geometrické plochy odtahových a 

geometrické plochy jednoho odtahového otvoru. Německá metodika řeší v kapitole 

Instalace, pouze vzdálenosti mezi jednotlivými odtahovými otvory. Způsob určení počtu 

odtahových otvorů je uveden v kapitole 7.4.3, v praktické části diplomové práce. 

 Plocha přívodních otvorů musí dle německé metodiky činit minimálně 1x Aw, tedy 

plochy odsávacích otvorů. Pro stanovení geometrické plochy přívodních otvorů je nutné 

použití korekčního faktoru cz, který je stanoven pro různé druhy otvorů. Důležitým faktem 

je, že německá metodika nemá stanoveno omezení rychlosti na nasávacích otvorech, proto 

je návrh jejich plochy velice snadný. 

4.4 Přirozený odvod tepla a kouře – Americká metodika 

 Původním záměrem bylo použití předpisu NFPA 92B: Standarty pro systémy 

odvodu kouře v nákupních centrech, atriích, a velkých prostorech, avšak po důkladném 
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prozkoumání byla tato metodika vyhodnocena jako nevyhovující pro porovnání s ostatními 

výše uvedenými. Její zaměření bylo příliš úzce profilováno na nákupní centra, a proto 

postrádala určitou obecnost. Hrozilo nebezpečí, že výsledky získané z této normy by byly 

diametrálně odlišné od výsledků ostatních metodik. Z toho důvodu musel být nalezen jiný 

předpis, který by tuto podmínku splňoval. Tím předpisem byla nakonec norma NFPA 204: 

Standarty pro odtah kouře a tepla [6], která splňovala všechny požadované podmínky a 

svou obecností a použitými výpočetními vzorci mohla být porovnána s ostatními 

metodikami. 

4.4.1 Americká metodika – Vstupní hodnoty 

 Prvním základním vstupním parametrem, který je nutné před začátkem návrhu 

odvodu tepla a kouře určit je tepelný výkon požáru Q. Americká metodika ho v sobě 

obsahuje a je relativně snadné jej určit. Jedinou problematičtější veličinou figurující 

v tomto výpočtu je doba trvání návrhového požáru t, v metodice popisovaná jako „doba od 

efektivního zapálení po inkubační dobu“. K návrhovému čas t není v metodice žádné 

doporučení ani stanovený způsob jak jej určit. Proto bude v rámci této diplomové práce 

návrhový čas t určován způsobem popsaným v kapitole 7.1.  

= 1055  ,        (4.4.1) 

  

kde Q tepelný výkon požáru [kW] 

t doba od efektivního zapálení po inkubační dobu (doba trvání 

návrhového požáru) [s] 

tg doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1055 kW (tato 

veličina vyjadřuje dynamiku rozvoje požáru) [s] 

 

 Dalším ze vstupních parametrů je okamžitý průměr požáru D, jehož analogie opět 

nalezneme v eurokódu ČSN EN 1991-1-2 [10] jako hodnoty plochy požáru Af, případně 

obvodu požáru P.  Rychlost uvolňování tepla Q´´ obsažená ve jmenovateli vzorce 4.4.2, 

odpovídá hodnotě známé z eurokódu [10] jako hodnota RHRf, tedy maximální rychlost 

uvolňování tepla. 

 

= ·· ´´          (4.4.2) 
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 kde D okamžitý průměr požáru [m] 

Q okamžitý tepelný výkon [kW] 

Q´´ rychlost uvolňování tepla na jednotku podlahové plochy [kW·m-2] 

 

 Výše spočtené vstupní hodnoty budeme dále používat pro další výpočty, které jsou 

pro určení plochy odtahových otvorů potřebné. 

4.4.2 Americká metodika – Výpočet množství vznikajícího kouře ṁp 

 Americká metodiky na rozdíl od národní [1] metodiky neobsahuje přímo možnost 

výpočtu objemového množství odváděného kouře z akumulační vrstvy, proto použijeme 

výpočet hmotnostního průtoku ṁp. Před samotným výpočtem ṁp je však nutné stanovit dvě 

hodnoty charakterizující návrhový požár. Jedná se o výšku plamene od základny požáru L 

a výšku virtuálního ložiska od základny požáru zo. Tyto hodnoty jsou převzaty z práce 

Guntera Heskesteada Fire Plume, Flame height and Air Entrainment [12]. 

 = −1,02 · + 0,235 ·        (4.4.3) 

 

 kde L výška plamenů od základny požáru [m] 

D průměr požáru [m] 

Q okamžitý tepelný výkon [kW] 

  = 0,083 · − 1,02 ·        (4.4.4) 

 

 kde zo výška virtuálního ohniska od základny požáru [m] 

Q okamžitý tepelný výkon [kW] 

D průměr požáru [m] 

 Spočtené hodnoty použijeme nyní do výpočtu hmotnostního průtoku kouřových 

plynů uvolňovaných do kouřové vrstvy ṁp. Přesná podoba výpočtové rovnice závisí na 

faktu, zda výška plamenů požáru L dosáhne do úrovně kouřové vrstvy. Parametr 

vzdálenosti kouřové vrstvy od základny požáru zs ve své podstatě odpovídá hodnotě 

parametru Y z národní a evropské metodiky a parametru d z německé metodiky.  
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 Pokud je průměrná výška plamene L pod hranicí kouřové vrstvy (L < zs), bude 

hmotnostní průtok kouře z Fire plume vypočítán z uvedené rovnice 4.4.5. 

 = 0,071 · · − 1 + 0,027 · · −   (4.4.5) 

 

kde ṁp hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové  

  vrstvy [kg·s-1] 

Qc tepelný výkon požárů sdílený konvekcí = 0,7 ·    [kW] 

Q okamžitý tepelný výkon [kW] 

zs vzdálenost kouřové vrstvy od základny požáru [m]  

zo výška virtuálního ohniska od základny požáru (přípustná i záporná 

hodnota virtuální výšky) [m] 

 

 Pokud je průměrná výška plamene L je na hranici nebo nad hranicí kouřové vrstvy 

(L ≥ zs), bude hmotnostní průtok kouře z Fire plume vypočítán z uvedené rovnice 4.4.6. 

 = 0,0056 · ·        (4.4.6) 

 

kde ṁp hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové  

  vrstvy [kg·s-1] 

Qc tepelný výkon požárů sdílený konvekcí = 0,7 ·    [kW] 

zs vzdálenost kouřové vrstvy od základny požáru [m]  

L výška plamenů od základny požáru [m] 

 

 Převod hmotnostního průtoku na průtok objemový je možný při použití hustoty 

kouře v akumulační vrstvě, kterou však americká metodika přímo nestanovuje.  

 Z metodiky je dále možné určení teploty plynů v kouřové vrstvě T, které je 

znázorněno ve vzorci 4.4.7. 

 = + ··         (4.4.7) 

 

kde T teplota plynů v kouřové vrstvě [K]  
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T0 teplota okolí [K] 

K konvekční část energie obsažená ve vrstvě kouřových plynů [-] 

Qc tepelný výkon požárů sdílený konvekcí = 0,7 ·    [kW] 

cp měrná tepelná kapacita plynů [kJ·kg-1·  K-1]  

ṁp hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové  

  vrstvy [kg·s-1] 

 Na základě hodnoty T je stanovena teplotní odolnost celého systému odvodu tepla a 

kouře. 

4.4.3 Americká metodika – Výpočet plochy přívodních a odtahových 

otvorů 

 V rámci americké metodiky není přímo stanoven vzorec pro výpočet plochy 

odtahových otvorů, ale je možné ji vyjádřit z jiného vzorce 4.4.8, který stanovuje 

hmotnostní průtok kouřových plynů odváděných z kouřové vrstvy ṁv. Při dodržení 

předpokladu americké metodiky, že množství uvolněného kouře je shodné s množstvím 

odváděného kouře, můžeme požadovanou hodnotu ṁv, nahradit již dříve vypočtenou 

hodnotou ṁp.  

 

= , ·
, ·, · · · 2 · · · · ·

    (4.4.8) 

    ⇓ 

, · = · , ·, · ·
· · · · ·       (4.4.9) 

 

kde ṁv hmotnostní průtok kouřových plynů odváděných z kouřové 

 vrstvy [kg·s-1] 

Cd,v Av aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

Cd,v výtokový koeficient  [-] 

Av geometrická plocha větracích nebo odtahových klapek [m2] 

Cd,i Ai aerodynamická plocha přívodních otvorů [m2] 

Cd,i vtokový koeficient  [-] 

Ai geometrická plocha přívodních otvorů [m2] 
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ρ0 hustota okolního vzduchu [kg·m-3] 

g tíhové zrychlení [m·s-2] 

d šířka kouřové vrstvy [m] 

T0 teplota okolí [K] 

T teplota plynů v kouřové vrstvě [K] 

 

 Požadovanou šířku kouřové vrstvy d určíme stejně jako v předchozích metodikách 

odečtením vzdálenost kouřové vrstvy základny požáru zs od světlé výšky prostoru, viz. 

obrázek Obr. 2. 

 

 

Obr. 2 – Americká metodika – Výškové poměry v kouřové sekci [6] 

 

 V případě výše vypočtené plochy Cd,v Av se jedná o plochu aerodynamickou, proto 

pro stanovení velikosti odtahových otvorů musíme ještě tuto plochu korigovat výtokovým 

koeficientem Cdv, jehož hodnoty společně s hodnotami vtokového koeficientu Cdi jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 2. Počet odtahových otvorů americká metodika neřeší, a proto 

použijeme postup aplikovaný v evropské metodice [2], tedy celkovou požadovanou 

geometrickou plochu odtahových otvorů vydělíme geometrickou plochou jednoho otvoru. 
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Tab. 2 – Hodnoty vtokových a výtokových součinitelů [6] 

Větrací otvor nebo typ vstupu 
Vtokový / výtokový 
koeficient Cd,v a Cd,i 

Žaluzie s listy v úhlu 90° k proudění vzduchu 
0,55 Klapky nebo dveře oteviratelné o minimálně 55° 

Drop-out ventilace při plném otevření  
Klapky nebo dveře oteviratelné o minimálně 30° 0,35 

Protidešťová žaluzie s listy pod 45° 0,25 
 

 

 Stejně jako v předchozích dvou metodikách [3] a [6] není plocha přívodních otvorů 

nijak detailně řešena, pouze je konstatováno, že aerodynamické plochy přívodních a 

odtahových otvorů musí být shodné. Při absenci omezení rychlosti na nasávacích otvorech 

snadno za pomoci vtokového koeficientu z tabulky Tab. 2, určíme požadovanou plochu 

přívodních otvorů. 

 

5. Rozbor metodik pro návrh nuceného odvodu tepla a kouře 

 V rámci této kapitoly bude proveden rozbor návrhu nuceného větrání pomocí 

střešních ventilátorů, a potrubní trasy s využitím trubního ventilátoru, obě dvě 

s přirozeným přívodem vzduchu. Budou rozebrány opět čtyři základní metodiky, tedy 

národní, evropská, německá a americká. 

 Žádná z posuzovaných metodik neuvádí konkrétní způsob, jakým má být nucený 

odvod kouře a tepla proveden. Z toho důvodu bylo pro účely této diplomové práce použito 

způsobů používaných pro návrh klasických vzduchotechnických zařízení. V kapitolách 5.1 

a 5.2 jsou ty způsoby popsány a v kapitolách následujících budou popsány pouze vstupní 

hodnoty, posouzení nasávacích otvorů či případné požadavky a omezení konkrétních 

metodik. 

5.1 Návrh střešních ventilátorů 

 Konkrétní návrh střešních ventilátorů již není v posuzovaných metodikách 

stanoven, proto musíme vycházet z postupů používaných při navrhování 

vzduchotechnických zařízení. K tomuto účelu nejlépe poslouží publikace Karla Maurera 

Vzduchotechnika [13], ve které jsou všechny potřebné výpočty zmiňovány. 

 Prvním krokem při návrhu střešních ventilátorů, je předběžný návrh počtu 

ventilátorů, které budeme na střechu objektu umisťovat. Tento návrh by měl respektovat 
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rovnoměrné rozložení ventilátorů do plochy. Dále by měla být respektována zvyklost 

navrhování většího počtu menších ventilátorů, kterými docílíme rovnoměrnější odsávání 

zasaženého prostoru. 

 Druhým krokem je rozdělení celkového množství odváděného vzduchu Vv počtem 

předběžně navržených ventilátorů, čímž dostaneme předběžnou hodnotu sacího výkonu 

jednoho ventilátoru.  

 Třetím krokem je stanovení předběžné tlakové ztráty, kterou musí ventilátory 

překonat při odsávání zasaženého prostoru. U přirozeného přívodu vzduchu ji tvoří ztráta 

místními odpory na nasávacích otvorech a součástech ventilátoru (zpětná klapka, tlumič 

hluku, apod.) a tlaková ztráta třením na prostupu střešním pláštěm, ale ztráty týkající se 

ventilátoru můžeme přesně určit ve chvíli, kdy máme stanovený jeho konkrétní typ a 

velikost. Předběžnou tlakovou ztrátu následně také rozdělíme předpokládaným počtem 

ventilátorů a stanovíme předběžnou tlakovou ztrátu na jeden ventilátor. 

 Čtvrtým krokem návrhu je stanovení konkrétního typu a velikosti střešního 

ventilátoru. Z dokumentace výrobce určíme pomocí předběžného sacího výkonu a tlakové 

ztráty konkrétní velikost ventilátoru, čímž může dojít k upřesnění tlakové ztráty, kterou 

musí překonávat, a zpřesnění jeho sacího výkonu. Velkou pozornost musíme věnovat 

tomu, aby nebyl ventilátor navržen na hranici svého sacího výkonu, protože by mohlo dojít 

k nedostatečnému odsávání zasaženého prostoru. 

 Posledními kroky jsou rovnoměrné rozmístění ventilátorů na plochu kouřové sekce 

tak, aby nevznikala „hluchá“ místa, ze kterých není kouř odsáván, a stanovení teplotní 

odolnosti ventilátoru, která vychází z teploty plynů v kouřové vrstvě. 

 

5.2 Návrh potrubního vedení s trubním ventilátorem 

 Před samotným návrhem musí být také stanoveno množství odváděného kouře, ze 

kterého celý výpočet vychází. Ten je stanoven pro různé metodiky různým způsobem. 

 Prvním krokem návrhu je určení předběžné velikosti ventilátoru, kterým budeme 

kouř z prostoru odsávat. Pokud by ventilátor vycházel příliš velký, můžeme celkové 

množství odváděného vzduchu rozdělit do několika potrubních tras. I zde platí již zmíněná 

zvyklost osazování většího množství menších ventilátorů. 

 Druhým krokem je návrh potrubní trasy a odsávacích otvorů, který se řídí 

zvyklostmi používanými při klasickém návrhu vzduchotechnického potrubí. Potrubní trasa 

se primárně umisťuje pod strop místnosti do akumulační kouřové vrstvy a její konkrétní 
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výškové umístění si některé metodiky do značné míry regulují. Jako odsávací otvory nelze 

pro odvod kouře a tepla použít klasické regulovatelné vyústky, z důvodu použití 

plastových součástek, které by ve vysokých teplotách přestaly plnit svou funkci. Místo 

vyústek je možné použít otvory do potrubí překryté tahokovovou mřížkou s rámečkem. 

Nevýhodou takto vytvořených odsávacích otvorů je nemožnost jakékoliv regulace. Při 

odsávaní vzduchu z prostoru dochází k tomu, že vyústka která se nachází nejblíže 

ventilátoru, odsává nejvíce a směrem ke konci potrubní trasy sací výkon klesá. Tento 

problém můžeme do značné míry vyřešit tím, že budeme postupně směrem od ventilátoru 

vyústky zvětšovat, tím docílíme alespoň hrubého vyregulování potrubní trasy. Tento 

způsob návrhu vzduchotechnického potrubí se nazývá „metoda klesající rychlosti“, při níž 

vlivem poklesu rychlosti dochází ke snižování tlakových ztrát místními odpory a 

usnadnění prodění vzduchu směrem k ventilátoru. 

 Třetím krokem je spočtení tlakových ztrát ∆pz v potrubí, které jsou tvořeny 

tlakovou ztrátou třením v potrubí ∆pλ a ztrátou místními odpory ∆pξ. Dále musí dojít 

k přičtení části tlakové ztráty místními odpory na nasávacích otvorech, ve které musí být 

zohledněn počet odsávacích potrubních tras. 

 Při znalosti tlakové ztráty na straně sání a množství odsávaného vzduchu můžeme 

přikročit čtvrtému kroku, jímž je provedení návrhu konkrétního typu a velikosti trubního 

ventilátoru. 

5.3 Nucený odvod tepla a kouře – Národní metodika 

 Za národní metodiky je považována norma ČSN 73 0802 [1], v jejíž příloze H jsou 

uvedeny hodnoty vedoucí k návrhu nuceného odvodu tepla a kouře. 

 Hned na začátku je nutné konstatovat, že metoda přímého návrhu nuceného odvodu 

tepla a kouře v národní metodice popsána není. Budeme tedy vycházet z parametrů, které 

nám metodika nabízí, a dle kterých lze nucený odvod tepla a kouře navrhnout. 

5.3.1 Národní metodika – Návrhové parametry 

 Jako vstupní hodnoty poslouží parametry již stanovené a rozebrané v kapitole 4.1, a 

přejdeme rovnou k nejdůležitější hodnotě pro návrh nuceného větrání, jíž je množství 

odváděného kouře Vv. Tato hodnota je stanovena ve vzorci 5.3.1. Teplota plynů Tg 

v kouřové vrstvě byla stanovena v kapitole 4.1.2. 
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 =           (5.3.1) 

 kde Vv objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

  Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  ρg hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

 

 Další vstupní hodnotou určující odolnost celého systému odvodu tepla a kouře je 

teplota plynů v kouřové vrstvě stanovená ze vzorce 5.3.3, která byla podrobně rozebrána 

v kapitole 4.1.2. 

 =	 · +          (5.3.3) 

  

 kde Tg teplota plynů v akumulační vrstvě [°C]  

Q1 teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  Mf množství uvolněného kouře při požáru [kg·s-1] 

  cp měrné tepelná kapacita plynů  ·  

  T0 teplota okolního prostředí [°C] 

 

Velikost přívodních otvorů je stanovena stejným způsobem jako u přirozeného větrání 

v kapitole 4.1.3, kdy maximální rychlost na nasávacích otvorech bude 5 m·s
-1. 

  

 = ·          (5.3.2) 

 

 kde Agn požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů [m2] 

Vn objemový průtok přiváděných plynů [m3·s-1] 

vn rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce [m·s-1] 

Cn vtokový součinitel plynů v rozsahu 0,5 – 0,55 [-] 

 

5.3.2 Národní metodika – Doporučení 

 Národní metodika [1], žádné konkrétní návrhy nebo doporučení týkající se 

nuceného větrání nedává, ale je vhodné použití série harmonizovaných norem 

ČSN EN 12 101 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla, v jehož jednotlivých 

částech nalezneme konkrétní materiálové a odolnostní požadavky na trubní vedení, 
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ventilátory apod. Avšak projekční požadavky stran velikosti potrubí nebo požadovaných 

sacích výkonů zde také uvedeny nejsou. 

5.4 Nucený odvod tepla a kouře – Evropská metodika 

 Za evropskou metodiku [2] je považována předběžná norma ČSN PCEN/TR 

12 101-5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 5: Směrnice k funkčním 

doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu kouře a tepla, která 

v sobě obsahuje výpočty vstupních hodnot potřebných pro návrh nuceného odvodu kouře a 

tepla. 

5.4.1 Evropská metodika – Návrhové parametry 

 Vstupními hodnotami, které je z evropské metodiky možno přímo získat jsou 

množství odváděného kouře Vl, a teplota plynů v kouřové akumulační vrstvě Tl. 

 Hodnota množství odváděného kouře byla rozebrána v kapitole 4.2.2, a je 

znázorněna ve vzorci 5.4.1. 

 = ·· ,         (5.4.1) 

 kde Vl celkové objemové množství odváděných plynů [m3·s-1] 

  Ml množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační  

vrstvy [kg·s-1] 

  Tl absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě [K] 

  ρamb hustota vzduchu okolní teploty [kg·m-3] 

Tamb absolutní teplota okolního prostředí [K] 

 

 Teplota plynů v akumulační vrstvě byla stanovena stejným způsobem jako 

v kapitole 4.2.2, kdy je nejprve stanoven rozdíl mezi teplotou Θl v akumulační vrstvě a 

v okolí, a následně dopočtena samotná teplota v akumulační vrstvě Tl. Oba výpočty jsou 

znázorněny ve vzorcích 5.4.1 a 5.4.2. 

 

 Θ = ·  ,         (5.4.2) 

 kde Θl průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě oproti okolí [K] 

  Ql teplo uvolněné prouděním plynů [kW] 

  c měrné tepelná kapacita plynů  ·  

Ml množství uvolněného kouře vstupujícího do akumulační  
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vrstvy [kg·s-1] (veličina Ml dosazovaná do této rovnice je shodná s 

veličinou Mf) 

 

 = Θ +          (5.4.3) 

  

 kde Tl teplota plynů v akumulační vrstvě [K] 

  Θ1 průměrný rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě [K] 

Tamb teplota okolního prostředí [K] 

 

 Stanovení velikosti nasávacích otvorů není evropskou metodikou žádným početním 

způsobem řešeno, a proto musíme využít způsobu, který je naznačen v kapitole 4.2.3. 

5.4.2 Evropská metodika – Doporučení 

 Stejně jako národní metodika [ČSN H], tak i metodika evropská neposkytuje žádné 

konkrétní nařízení nebo doporučení, týkající se velikosti nebo osazování ventilátorů a 

potrubních tras. Pro materiálové specifikace a kvalitu výrobků bude, stejně jako v národní 

metodice, použita série norem ČSN EN 12 101 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a 

tepla, které tuto problematiku řeší. 

5.5 Nucený odvod tepla a kouře – Německá metodika 

 Za německou metodiku [4] pro návrh nuceného větrání budeme požívat normu 

DIN 18 232-5 Systémy odvodu tepla a kouře – část 5.: Mechanické systémy odvádění 

kouře, Požadavky a návrh, která obsahuje pravidla pro návrh a osazování potrubí a 

ventilátorů pro odvod kouře a tepla. 

5.5.1 Německá metodika – Návrhové parametry 

 První hodnotou, která musí být určena je číslo návrhové skupiny. Postup tohoto 

návrhu je stejný jako v kapitole 4.3.1, proto se u něj již nebudeme zdržovat a přistoupíme 

rovnou návrhu množství odváděného kouře. 

 Návrh je prováděn tak, že podle minimální velikosti posuzovaného prostoru 

vybereme příslušnou tabulku. Ve zvolené tabulce určíme, podle vzdálenosti mezi podlahou 

a hranicí akumulační vrstvy a čísla návrhové skupiny, konkrétní množství odváděného 

kouře.  
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 Dalším krokem je stanovení teplotní odolnosti komponentů, které opět stanovíme 

výběrem z tabulky teplotních kategorií. Zvolíme minimální výšku posuzovaného prostoru, 

následně v ní vyhledáme výšku od kouřové vrstvy k podlaze a dle čísla návrhové skupiny 

stanovíme konkrétní teplotní kategorii komponentů. Pro určení požadavků pro jednotlivé 

kategorie musíme použít normu DIN 18 232-6 Systémy odvodu tepla a kouře – část 6.: 

Požadavky stavební díly a průkaz způsobilosti [5], kde v tabulce 1 nalezneme požadovanou 

teplotní odolnost a dobu funkčnosti systému. 

 Stanovení velikosti nasávacích otvorů není německou metodikou žádným početním 

způsobem řešeno, a proto musíme využít způsobu užitého v rámci stanovení plochy 

přívodních otvorů u přirozeného odvodu kouře a tepla v kapitole 4.3.3. 

5.5.2 Německá metodika – Doporučení 

 Prvním doporučením pro instalaci, které metodika poskytuje, je stanovení počtu 

odtahových míst použitelných jak pro lokální (střešní, stěnové) ventilátory, tak pro 

potrubní trasu. Základem je stanovení maximálního objemového průtoku na jedno sběrné 

potrubí nebo ventilátor, které vychází z tloušťky kouřové vrstvy v místě odtahu ∆ds. Ke 

stanovení hodnot ∆ds nám pomůže obrázek Obr. 3, který je v metodice [4] uveden. 

  

 Po stanovení tloušťky kouřové vrstvy ∆ds můžeme z uvedené tabulky odečíst 

maximální objemový průtok odváděný jedním potrubím nebo ventilátorem. Zmíněná 

tabulka je přeložena a uvedena v této práci jako Tab. 3. 
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     Legenda: 

       ∆ds – tloušťka kouřové vrstvy 

       h – světlá výška místnosti  

       d – výška nezakouřeného prostoru 

       b – světlá šířka sacího otvoru 

Obr. 3 – Německá metodika – Stanovení tloušťky kouřové vrstvy ∆ds [4] 

 

Tab. 3 – Maximální objemový průtok odváděný jedním potrubím nebo ventilátorem [4] 

Tloušťka vrstvy kouře ∆ds na sběrném 
místě nebo na jeden ventilátor [m] 

Maximální objemový průtok odváděný 
jedním potrubím nebo ventilátorem [m3·s-1] 

≥ 0,5 ≤ 0,2 

≥ 1,0 ≤ 1,2 

≥ 1,5 ≤ 3,5 

≥ 2,0 ≤ 7,0 

≤ 2,5 ≤ 12,0 
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 Pokud máme stanoven maximální průtok jedním potrubím nebo ventilátorem, 

dokážeme již snadno dopočítat počet odsávacích míst N jako podíl celkového odváděného 

množství a množství na jeden odsávací otvor. 

 Metodika obsahuje ještě několik doporučení: 

- Rychlost přiváděného vzduchu musí být minimálně 5 m·s
-1 

- Centrální odtahové ventilátory musí být umístěny mimo odsávaný 

prostor, pokud nemají vnější teplotní odolnost 

- Maximální rychlost v odsávacím potrubí je 15 m·s
-1 

5.6 Nucený odvod tepla a kouře – Americká metodika 

 Za americkou metodiku budeme považovat již dříve použitou normu NFPA 204: 

Standarty pro odtah kouře a tepla [6], která kromě návrhu přirozeného větrání poskytuje 

doporučení pro návrh větrání nuceného. 

5.6.1 Americká metodika – Návrhové parametry 

 Na stanovení návrhových parametrů pro nucený odvod jsou použity vzorce a 

postupy shodné s přirozeným odvodem uvedené v kapitole 4.4.2 s tím rozdílem, že pro 

návrh nuceného odvodu kouře a tepla budeme potřebovat stanovit objemový průtok 

odváděných plynů V, ale metodika vypočítává pouze hmotnostní průtok vznikajícího 

kouře ṁp. Z toho důvodu musíme provést přepočet za pomocí hustoty vzduchu 

v akumulační vrstvě, který však americká metodika nenabízí. Vhodným způsobem je 

použití vzorce 4.1.6 aplikovaného v národní metodice [1] a zde transformovaného do 

vzorce 5.6.1. 

 

 =           (5.6.1) 

  

 kde V objemový průtok odváděných plynů [m3·s-1] 

  ṁp hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové  

   vrstvy [kg·s-1] 

  ρp hustota plynů v akumulační vrstvě [kg·m-3] 

 

 Teplotu plynů v akumulační kouřové vrstvě stanovíme stejným způsobem jako u 

přirozeného odvodu, popsaným v kapitole 4.4.2 
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 = + ··         (5.6.2) 

 

kde T teplota plynů v kouřové vrstvě [K]  

T0 teplota okolí [K] 

K konvekční část energie obsažená ve vrstvě kouřových plynů [-] 

Qc tepelný výkon požárů sdílený konvekcí = 0,7 ·    [kW] 

cp měrná tepelná kapacita plynů [kJ·kg-1·  K-1]  

ṁp hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové  

   vrstvy [kg·s-1] 

 

 Stanovení velikosti nasávacích otvorů není americkou metodikou žádným početním 

způsobem řešeno, a proto musíme využít způsobu, který je naznačen v kapitole 4.4.3. 

5.6.2 Americká metodika – Doporučení 

 Při stanovování počtu odsávacích potrubí, či počtu střešních ventilátorů poskytuje 

americká metodiky vzorec, kterým stanovíme maximální objemový průtok těmito 

zařízeními, viz vzorec 5.6.3.  

 = 4,16 · · ·       (5.6.3) 

 

 kde Vmax maximální objemový průtok jedním ventilátorem nebo   

   potrubím [m3·s-1]  

γ výfukový koeficient [-]  

d šířka kouřové vrstvy [m]  

T=Tg teplota plynů v kouřové vrstvě [K] 

T0 teplota okolí [K] 

 

 Výfukový koeficient γ nabývá hodnoty 1, pokud odsávací otvor je ve větší 

vzdálenosti od stěny, než je dvojnásobek jeho velikosti. Výfukový koeficient γ nabývá 

hodnoty 0,5, pokud odsávací otvor je v menší vzdálenosti od stěny, než je dvojnásobek 

jeho velikosti. 
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Půdorysné rozmisťování 

 

Výškové poměry 

Obr. 4 – Americká metodika – Rozměrové a výškové poměry v kouřové sekci [6] 

  

 Druhým doporučením je stanovení minimální vzdálenosti Smin mezi jednotlivými 

odsávacími komponenty, jak je uvedeno v rovnici 5.6.4. Pro ilustraci je na obrázku Obr. 4 

obsaženém v metodice znázorněno využití této vzdálenosti. = 0,9 ·          (5.6.4) 

 

 kde Smin minimální vzdálenost mezi ventilátory [m] 

  Ve návrhové objemové množství odváděných plynů jedním   

   ventilátorem nebo odsávacím otvorem [m3·s-1]  
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6. Porovnání metodik pro návrh přirozeného a nuceného 

odvodu tepla a kouře 

 V této kapitole budou zhodnoceny kladné i záporné stránky jednotlivých 

výpočtových metodik, jak pro přirozený, tak pro nucený odvod kouře a tepla. Možnosti 

provedení výpočtů jednotlivých požadovaných veličin je uvedeno v tabulce Tab. 4. 

 

 

Tab. 4 – Porovnání možnosti výpočtů vybraných parametrů 

Způsob větrání Metodika 
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Přirozené 

Národní Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano - 

Evropská Ne Ne Ano Ano Ano Ne Ano - 

Německá  Ne Ano Ne Ne Ne Ne Ano - 

Americká Ano Ne Ano Ne Ano Ne Ano - 

Nucené               
střešní ventilátory 

Národní Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ne 

Evropská Ne Ne Ano Ano Ano Ne - Ano 

Německá  Ne Ano Ne Ne Ne Ne - Ano 

Americká Ano Ne Ano Ne Ano Ne - Ano 

Nucené               
potrubní trasa 

Národní Ano Ano Ano Ano Ano Ano - Ne 

Evropská Ne Ne Ano Ano Ano Ne - Ano 

Německá  Ne Ano Ne Ne Ne Ne - Ano 

Americká Ano Ne Ano Ne Ano Ne - Ano 

 

 V následujících kapitolách budou zhodnoceny jednotlivé metodiky z hlediska 

postupu výpočtu, i případných drobných nesrovnalostí. 

6.1 Národní metodika [1] 

 Za velice kladné považuji možnost provedení prakticky všech více či méně 

potřebných výpočtů pro návrh systému přirozeného větrání. Všechny vzorce jsou dobře 

popsány, včetně vysvětlení jednotlivých dosazovaných či volených hodnot. Dále pozitivně 

hodnotím ucelenost celé metodiky, všechny potřebné údaje jsou v ní totiž obsaženy. Není 

třeba žádnou z hodnot dohledávat v jiných normách.  
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 Na druhé straně přítomnost tak velkého počtu výpočtů činí postup v některých 

okamžicích mírně nepřehledný. Také celková časová náročnost výpočtu je oproti ostatním 

metodikám vyšší, což je však řešitelné zadáním celého výpočtového postupu do 

tabulkového procesoru (Excel). Problematická je absence jakýchkoliv doporučení 

týkajících se nuceného větrání a doporučení pro osazování odtahových či přívodních 

otvorů, například rozteče mezi jednotlivými otvory. Jednou z nejdiskutabilnější tezí je 

zjednodušení polohy neutrální roviny. Metodika tvrdí, že se neutrální tlaková rovina 

nachází přibližně na úrovni spodní úrovně akumulační vrstvy, což není úplná pravda. 

Samozřejmě není vyloučena možnost, že tento případ nastane, avšak daleko 

pravděpodobnější je, že neutrální rovina se bude nacházet přibližně uprostřed akumulační 

vrstvy, jak je ukázáno v literatuře [14]. U nuceného větrání se dokonce neutrální tlaková 

rovina nachází v ose ventilátoru. Rozdíly mezi jednotlivými předpokládanými polohami 

neutrálních rovin jsou znázorněny na obrázku Obr. 5. 

přirozené větrání přirozené větrání nucené větrání 

dle národní metodiky dle výpočtů [14] 

Obr. 5 – Polohy neutrálních rovin – tlakové poměry 

 

 Pracnost výpočtů dle národní metodiky můžeme brát jako průměrnou.  Celkově 

jsou dosahovány relativně nízké hodnoty všech posuzovaných veličin, z čehož vyplývají i 

daleko příznivější investiční náklady ve srovnání s ostatními metodikami.  

6.2 Evropská metodika [2] 

 Jedná se o metodiku vycházející z výpočtů H. B. Awbiho a týmu evropských 

odborníků na problematiku odvodů tepla a kouře. Metodika je koncipována spíše pro 

větrání větších objektů typu nákupní centrum, pasáž a různé halové stavby.  

 Metodika obsahuje celou řadu doporučení, jak pro osazování přívodních a 

odvodních otvorů, tak i kouřových zábran a zohledňování překážek kladených do trasy 
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proudícího vzduchu. Metodika obsahuje většinu výpočtů k návrhu celého systému odvodu 

tepla a kouře s výjimkou stanovení množství uvolněného tepla při požáru, doby trvání 

návrhového požáru a velikosti přívodních otvorů. Tyto hodnoty musí být dohledávány 

v jiných normách a předpisech, což má negativní dopad na komplexnost celé metodiky. Na 

druhé straně jsou zde kromě jiných i výpočty týkající se nuceného větrání, které například 

v národní metodice scházejí. 

 Evropská metodika na mě působí dojmem komplexní příručky pro realizování 

odvodu kouře a tepla, v níž je jen mimoděk několik zmínek o provádění výpočtů v této 

oblasti. Není zde jakýkoliv řád v postupu provádění výpočtů. Výpočty jsou roztříštěny 

v přílohách a dát dohromady, které výpočty jsou koherentní, bývá velmi problematické. 

Tomuto faktu také nenapomáhá ani rozdílné značení různých veličin, které mají stejný 

význam nebo účel. 

 Celkově se dá konstatovat, že práce s evropskou metodikou není příliš snadná, a 

chybí v ní uspořádanost. Kvůli tomu může docházet ke vzniku chyb pramenících například 

z užití nesprávného nebo nevhodného vzorce. Výsledné hodnoty posuzovaných veličin 

vyplývajících z této metodiky se u přirozeného větrání řadí mezi průměrné, ale u nuceného 

větrání jsou vysoké. 

6.3 Německá metodiky [3], [4] 

 Ze všech metodik vyžaduje nejméně vstupních parametrů. Jedná se pouze o 

stanovení doby trvání návrhového požáru a rychlosti šíření požáru, což je na jedné straně 

velice výhodné a pohodlné, ale na druhé straně obě tyto hodnoty jsou stanovovány 

odborným odhadem a na základě zkušeností projektanta. Vinou toho může být již 

v počáteční fázi do kalkulace zanesena chyba, která je schopná celý výpočet výrazně 

ovlivnit a může mít i fatální důsledky.  

 Jednou z dalších nevýhod německé metodiky je jistá netransparentnost výpočtu. 

Díky charakteristickému způsobu jeho provádění pomocí vyhledávání v tabulce nemá 

projektant možnost kontroly stanovených hodnot v průběhu výpočtu. Musí se tedy 

spolehnout na dlouhodobé zkušenosti s užíváním této metodiky v Německu. Jediným 

vodítkem mohou být v přílohách uvedené výpočtové vzorce, které však neřeší výpočet 

komplexněji. 

 Závěrem se dá říci, že práce s touto metodikou je zdaleka nejsnadnější a rychlost, se 

kterou je možné ve velice krátkém čase stanovit přesný výsledek, zaručuje vysokou 
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produktivitu práce. Výsledky posuzovaných hodnot jak přirozeného, tak nuceného větrání 

patří v rámci hodnocených metodik k těm nejvyšším. 

6.4 Americká metodika [6] 

 O americké metodice se dá mluvit jako o nejvyváženější ze všech posuzovaných 

metodik. Obsahuje všechny potřebné vstupní parametry, s výjimkou stanovení doby trvání 

návrhového požáru. Metodika je přehledně koncipována a vede projektanta všemi 

postupnými kroky k požadovaným výsledným hodnotám. Jedinou hodnota, která nelze 

metodikou stanovit, je velikost přívodních otvorů. Drobně problematické může být určení 

plochy přívodních otvorů vzhledem ke tvaru, ve kterém je uvedena, a nutné znalosti již 

dříve zmiňovaných přívodních otvorů. Všechny tyto nedostatky se však dají během 

prvního provádění výpočtu odstranit.  

 Metodika umožňuje provádět výpočty jak přirozeného, tak nuceného větrání. 

Obsahuje i doporučení týkající se osazování jednotlivých systémových komponentů. 

Postup výpočtu je relativně rychlý s možností průběžné kontroly stanovovaných parametrů 

systému. Jediným větším nedostatkem jsou vysoké hodnoty u posuzovaných parametrů u 

obou druhů větrání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

7. Návrh přirozeného větrání vzorového objektu 

Realizovaným objektem, který bude v rámci diplomové práce posuzován, je 

multifunkční dům, kde je umístěno dětské volnočasové centrum. Součástí tohoto objektu je 

i tělocvična, u které je nutná instalace zařízení pro odvod kouře a tepla. Tento požadavek 

vychází z požární zprávy zpracované v rámci mé bakalářské práce [8]. Důvodem instalace 

ZOKT je fakt, že posuzovaný prostor je díky počtu osob brán jako prostor shromažďovací.  

Posuzovaný prostor tělocvičny má podlahovou plochu 897 m2, světlou výšku na užitné 

ploše hs1 = 9,75m a světlou výšku na tribuně hs2 = 6,45m. Výškové poměry včetně polohy 

hranice kouřové vrstvy jsou znázorněny na obrázku Obr. 6. Důvodem volby dvou umístění 

návrhových požárů jsou rozdílné výsledky u dvou zásadních parametrů, a to množství 

uvolněného kouře a teploty v akumulační vrstvě. Množství uvolněného kouře a tepla 

ovlivňuje velikost zařízení pro jeho odvod a teplota v akumulační vrstvě zase teplotní 

odolnost celého systému. Půdorysné umístění návrhových požárů je znázorněno například 

na obrázku Obr. 7. Do posuzovaného prostoru je vzduch přiváděn čtyřmi základními 

dveřními otvory, při nutnosti zvětšení plochy přívodních otvorů musí dojít vybourání 

nových otvorů a osazení nových dveří. 

 

 

Obr. 6 – Řez posuzovaným objektem 
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Všechny vstupní návrhové parametry u národní [1] a evropské [2] metodiky jsou 

převzaty z vypracované bakalářské práce [8] a budou používány v celé diplomové práci.  

7.1 Doba trvání návrhového požáru tv 

Dobu trvání návrhového požáru byla v rámci [8] určena z vypočtené doby evakuace 

shromažďovacího prostoru. V případě evakuace osob je nutné pohybovat se s výpočty na 

straně bezpečnosti, proto návrhový čas tv určen jako trojnásobek doby evakuace tu.  

 

Doba trvání návrhového požáru   tv = 3·tu = 533 s ≈ 8,9 minut 

 

Je nutné uvědomit si, že tv není doba, ve které systém ZOKT zareaguje na požár, ale 

je to doba, ve které by se mohl požár volně rozvíjet, pokud by nedošlo k aktivaci zařízení 

pro odvod tepla a kouře.  

7.2 Výpočty přirozeného větrání dle národní metodiky  

V rámci této stati budou výchozími parametry hodnoty, které byly stanoveny v rámci 

mnou vypracované bakalářské práce. Těmito parametry jsou teplota horkých plynů 

v kouřové vrstvě Tg  a objemové množství odváděných plynů Vv.  

7.2.1 Národní metodika - Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě Tg 

V bakalářské práce [8] byl proveden výpočet Tg, který vychází z již dříve 

spočtených hodnot. Hodnota této teploty má zásadní vliv na návrh teplotní odolnosti 

systému odvodu tepla a kouře. Z výše uvedeného použití dvou pozic návrhového požáru je 

nutné vypočítat dvě hodnoty teplot pro prostor užitné plochy a tribuny. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   =	 · +   =  96,43 °C 

 

Množství uvolněného tepla     Q1 = 1 705 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = 22,31 kg·s
-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Teplota okolního prostředí    To = 20°C 
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Návrhový požár č.2 - tribuna 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   =	 · +   =  225,48 °C 

 

Množství uvolněného tepla     Q1 = 1 705 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = 8,29 kg·s
-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Teplota okolního prostředí    To = 20°C 

 

V okamžiku, kdy máme stanoveny obě hodnoty teplot, je nutné rozhodnout, která 

z hodnot bude pro návrhu odolnosti systému relevantní. Vzhledem k faktu, že se jedná o 

shromažďovací prostor s větším výskytem osoby, bychom se měli vždy pohybovat na 

straně bezpečnosti, proto je pro stanovení odolnosti systému zvolena vyšší hodnota Tg2 = 

225,48°C, která by mohla být dosažena na tribuně sportovní haly. Z uvedené hodnoty 

teploty Tg je dle [15] stanovena odolnost systému odvodu tepla a kouře na odolnost B300. 

7.2.2 Národní metodika - Výpočet objemového množství přiváděných Vn 

a odváděných plynů Vv 

Z výpočtů provedených v rámci bakalářské práce [8] byl proveden výpočet pro dva 

níže uvedené návrhové požáry pro užitnou plochu a tribunu. Výpočet vychází z hodnoty 

hmotnostního průtoku kouřových plynů Mf a hustoty plynů v akumulační kouřové vrstvě 

ρg. Pro návrh systému odvodu tepla a kouře musí být podle české metodiky [1] stanovena i 

hodnota množství přiváděného vzduchu Vn, z níž je následně určena plocha nasávacích 

otvorů An. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Objemové množství odváděných plynů  = 	=  23,35 m
3
·s

-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = 22,31kg·s
-1 

Hustota plynů v akumulační vrstvě   =  = 0,955 kg·m
-3 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tg1=  96,43 °C 
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Objemové množství přiváděných plynů  = · 	=  18,52 m
3
·s

-1
 

 

Absolutní teplota v prostoru přívodu vzduchu  θ0 = 293,15 K 

Absolutní teplota v akumulační vrstvě  θg1 = 369,58 K 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Objemové množství odváděných plynů  = 	=  11,72 m
3
·s

-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = 8,29kg·s
-1 

Hustota plynů v akumulační vrstvě   =  = 0,708 kg·m
-3 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tg2=  225,48 °C 

 

Objemové množství přiváděných plynů  = ·  =  6,88 m
3
·s

-1
 

 

Absolutní teplota v prostoru přívodu vzduchu  θ0 = 293,15 K 

Absolutní teplota v akumulační vrstvě  θg2 = 498,48 K 

 

Po stanovení obou objemových množství odváděných plynů musí opět rozhodnout, 

která z hodnot bude pro návrh větracího zařízení relevantní. Z důvodu bezpečnosti budou 

pro návrh zvoleny hodnoty z návrhového požáru č.1, tedy z užitné plochy tělocvičny. Jako 

množství odváděných plynů tedy uvažujeme Vv1 = 23,35 m
3
·s

-1 
=

 
84 050 m

3
·h

-1 
,a množství 

přiváděných plynů uvažujeme Vn1 = 18,52 m
3
·s

-1 
=

 
66 670 m

3
·h

-1. 

7.2.3 Národní metodika - Výpočet plochy přívodních An a odtahových Av 

otvorů 

Před samotným návrhem plochy přívodních a odtahových otvorů je nutné provést 

rozhodovací výpočet, na jehož základě dochází k volbě vzorce, dle kterého budou plochy 

navrženy.  

 

Kritická hodnota tepla sdílného prouděním  = 900 ·   =  89 569 kW
 

Vzdálenost mezi ložiskem a akumulační vrstvou Y = 6,3 m 
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Rozhodovací mechanismus    Q1 <  0,2 · Q1max 

Teplo uvolněné prouděním plynů   Q1 =  1 705 kW
 

 

Díky výše uvedenému vztahu Q1 a Q1max bude v dalším výpočtu použit metodikou uváděný 

vzorec pro výpočet plochy odtahových otvorů Aav. 

 

Aerodynamická plocha odtahových otvorů = 0,027 · · + 0,026 · · ℎ
       Aav = 4,38 m

2     

Teplo uvolněné prouděním plynů   Q1 =  1 705 kW
 

Vzdálenost mezi ložiskem a akumulační vrstvou Y = 6,3 m 

Výška akumulační vrstvou    hk = hs – Y = 3,45 m 

Světlá výška prostoru     hs = 9,75 m 

 

Vzhledem k faktu, že uvedený prostor je brán jako shromažďovací, musí být plocha 

přívodních otvorů ještě korigována pomocí bezpečnostního koeficientu ks, který  vychází 

z plochy a výšky kouřové sekce. 

Bezpečnostní součinitel pro SP   = , ·  = 1,017  

Plocha kouřové sekce     Ak = Av = 897 m
2  

Světlá výška kouřové sekce    hv = hs = 9,75 m 

 

Návrhová aerodynamická plocha odtahových otvorů 

       Aav´ = Aav · ks = 4,68 m
2 

Po určení aerodynamické plochy odtahových otvorů můžeme určit i dalších důležité 

hodnoty, a to rychlost odváděných plynů vv a vztlak u výtokových otvorů ∆pv. 

 

Rychlost odváděných plynů z kouřové sekce = ´  = 4,98 m·s
-1 

Objemové množství odváděných plynů  Vv =  23,35 m
3
·s

-1 

 

Vztlak u výtoku plynů z odtahových klapek  ∆ = ·
  = 11,85 Pa 

Hustota plynů v akumulační vrstvě   ρg = 0,955 kg·m
-3 
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Nyní máme dvě možnosti dalšího postupu, první možností je návrh konkrétního 

výrobku dle aerodynamické plochy a druhou možností je pokračování ve výpočtu 

s využitím výtokového součinitele, který se pohybuje okolo hodnoty Cv = 0,5 – 0,75. Pro 

další postup vybírám druhou možnost, a tedy i využití součinitele Cv. 

 

Geometrická plocha odtahových otvorů  = ´
  = 7,81 m

2 

Výtokový součinitel plynů    Cv = 0,6 

 

Posledním krokem při návrhu odvodu kouře a tepla je volba počtu a velikosti 

jednotlivých odtahových otvorů. V rámci této práce byla zvolena jednotná velikost 

střešních klapek, která je použita ve všech výpočtech přirozeného větrání. 

 

Geometrické rozměry střešní klapky   agv =  1,2m   bgv =  1,2m 

Geometrická plocha střešní klapky   Agv1 =  agv ·  bgv = 1,44 m
2 

Počet střešních klapek    =   = 5,43 ks ≈ 6 ks 

 

Počet střešních klapek je tedy určen na 6 ks, které je nutné rovnoměrně rozmístit po 

celé ploše kouřové sekce. 

 

Poslední nezbytnou hodnotou, která je v rámci návrhu systému odvodu tepla a 

kouře, je plocha přívodních otvorů Agn . Tato hodnota je úzce svázána s rychlostí vn, které 

vzduch v přívodním otvoru dosáhne. Zvolená přívodní rychlost je vn = 5 m·s
-1. 

 

Požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       = ·   = 7,41 m
2 

Objemové množství přiváděných plynů  Vn1 = 18,52 m
3
·s

-1
 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce vn = 5 m·s
-1 

Vtokový součinitel plynů    Cn = 0,5 

 

Skutečná rychlost nasávaných plynů   ´ = ´·   = 3,48 m · s
-1 

Skutečná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       Agn´ =  10,64 m
2 
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Skutečná geometrická plocha Agn´ je větší než požadovaná geometrická plocha 

nasávacích otvorů Agn, a skutečná rychlost nasávaných plynů vn´ nepřesahuje hodnotu 5 

m·s-1, proto není nutné realizovat jakékoliv stavební úpravy pro zvětšení plochy nasávacích 

otvorů.  

 

Při znalosti všech výše uvedených hodnot můžeme určit i polohu neutrální roviny 

předmětného prostoru.  

 

Poloha neutrální roviny    = = ´ 	·	´· 	·	    

Vzdálenost mezi osou přívodních a odtahových otvorů  

       hv = 8,75 m 

Vzdálenost od osy přívodních otvorů k neutrální rovině 

       h1 = 3,33 m 

Vzdálenost od neutrální roviny k ose odtahových otvorů 

       h2 = 5,41 m 

Aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek 

       Aav´ = 4,68 m
2 

Skutečná geometrická plocha nasávacích otvorů Agn´ =  10,64 m
2 

Vtokový součinitel plynů    Cn = 0,5 

 

Nyní můžeme provést rekapitulaci vypočtených hodnot, ze kterých byl proveden 

návrh zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře. 

 

Rekapitulace návrhových parametrů: 

Objemové množství odváděných plynů  Vv1 =  23,35 m
3
·s

-1 
= 84 050 m

3
·h

-1 
  

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tg2 =  225,48 °C 

Geometrická plocha nasávacích otvorů   Agn = 7,41 m
2 

Geometrická plocha odtahových otvorů  Agv = 7,81 m
2 

Počet střešních klapek    N = 6 ks 

Rozměr střešních klapek    1200 x 1200mm 

Teplotní odolnost střešních klapek   B300 

 

Přibližné rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů je znázorněno na obrázku Obr. 7. 
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Obr. 7 – Národní metodika – Půdorys rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů 

přirozeného větrání 

 

7.3 Výpočty přirozeného větrání dle evropské metodiky  

V rámci tohoto oddílu budou opět výchozími parametry hodnoty, které byly 

vypočteny v rámci bakalářské práce [8]. Posuzovanými parametry jsou teplota horkých 

plynů v kouřové vrstvě tl  a objemové množství odváděných plynů Vl.  

7.3.1 Evropská metodika - Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě tl 

Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě tl vychází z již dříve v bakalářské práci [8]. 

Zde je nutné, opětovné spočtení dvou hodnot pro prostor užitné plochy a prostor tribuny. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Průměrná teplota plynů v kouřové vrstvě  =	 · +  =  86,70 °C 

 

Množství uvolněného konvekčního tepla  Ql = 2523,35 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s
-1 
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Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Teplota okolního prostředí    tamb = 20°C 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   =	 · +  =  222,98 °C 

 

Množství uvolněného konvekčního tepla  Ql = 2523,35 kW 

Množství uvolněného kouře     Mf2 = Ml2 = 12,43 kg·s
-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Teplota okolního prostředí    To = 20°C 

 

Opět jsme výpočtem získali dvě hodnoty teploty plynů v kouřové vrstvě, z nichž 

zvolíme z hlediska bezpečnosti vyšší hodnotu tl2 =  222,98 °C dosaženou na tribuně 

sportovní haly. Z této teploty je zřejmé, že teplotní odolnost systému odvodu tepla a kouře 

musí být B300. 

7.3.2 Evropská metodika - Výpočet objemového množství přiváděných 

Vi a odváděných plynů Vl 

Dalším posuzovaným parametrem je množství odváděných plynů Vl. Výpočet je 

opět prováděn pro užitnou plochu a tribunu.  

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Objemové množství odváděných plynů  = ·· =  38,55 m
3
·s

-1 

 

Množství uvolněného kouře     Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s
-1 

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl1=  tl1 + 273,15 = 359,85 K 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρamb= 1,2047 kg·m
-3 

Absolutní teplota okolního prostředí   Tamb = 20 + 273,15 = 293,15 K 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Objemové množství odváděných plynů  = ·· =  17,46 m
3
·s

-1 
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Množství uvolněného kouře     Mf2 = Ml2 = 12,43 kg·s
-1 

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl2=  tl2 + 273,15 = 496,13 K 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρamb= 1,2047 kg·m
-3 

Absolutní teplota okolního prostředí   Tamb = 20 + 273,15 = 293,15 K 

 

Pro návrh velikosti zařízení pro odvod tepla a kouře bude použita hodnota množství 

odváděného kouře Vl1 = 38,55 m3
·s

-1
 = 138 780 m

3
·h

-1
, avšak tato hodnota nemá na návrh 

přirozeného větrání zásadní vliv. Při určování plochy odtahových otvorů se vychází 

z hodnoty množství uvolněného kouře Mf. Hodnoty množství přiváděných plynů Vi, budou 

shodné s hodnotami množství odváděných plynů Vl1. 

7.3.3 Evropská metodika - Výpočet plochy přívodních a odtahových 

otvorů Avtot 

Jak bylo výše zmíněno, při určování plochy odtahových otvorů je určujícím 

parametrem hodnota množství uvolněného kouře Mf, kterou získáme stejně jako z výpočtů 

provedených v rámci bakalářské práce [8]. Pro návrh tedy bude zvolena hodnota 

Ml1 = 37,83 kg·s
-1

 a bude proveden výpočet aerodynamické a následně geometrické plochy 

odtahových otvorů. 

 

Celková volná aerodynamická plocha výtokových otvorů   · = ·
· · · · · 	 	 · ··

			   = 4,38 m
2 

 

Množství uvolněného kouře při požáru  Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s
-1 

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl1=  tl1 + 273,15 = 359,85 K 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρamb= 1,2047 kg·m
-3 

Tíhové zrychlení     g = 9,81m·s
-2 

Šířka kouřové vrstvy pod stropem místnosti  d1 = hv = 3,45 m 

Absolutní teplota okolního prostředí   Tamb = 20 + 273,15 = 293,15 K 

Rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě a okolní teploty 

       Θl = Tl1 - Tamb = 66,7 K 

Celková volná geometrická plocha přívodních otvorů 

       Ai = 10,64 m
2 



53 
 

Vtokový součinitel plynů    Ci = 0,5 

 

Výpočtem jsme stanovili hodnotu aerodynamické plochy Avtot·Cv, ale pro možnost 

porovnání s ostatními metodikami musíme získat hodnotu plochy geometrické Avtot. 

Celková volná geometrická plocha výtokových otvorů   

       = · = , 	, 	= 7,30 m
2  

 

Pro potvrzení správnosti stanovení šířky kouřové vrstvy můžeme spočítat 

metodikou požadovanou hodnotu minimální šířky kouřové vrstvy dl. Ve směru proudění 

vzduchu nejsou přítomny žádné překážky. Níže provedený výpočet prokazuje, že zvolená 

šířka kouřové vrstvy dl = 3,45m, je vyhovující. 

 

Minimální šířka kouřové vrstvy pod stropem 

      = ·· , ·
/

 = 0,075m 

 

Množství uvolněného kouře při požáru  Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s
-1 

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl1=  tl1 + 273,15 = 359,85 K 

„Downstand“ faktor       γ = 78 
·√√   

Rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě a okolní teploty 

       Θl = Tl1 - Tamb = 66,7 K 

Šířka zakouřeného prostoru kolmá na směr toku uvolňovaných plynů  

       Wl = 24,6m 

 

V tuto chvíli bychom měli určit počet otvorů pro odvod kouře a tepla. Metodika 

nám nyní předkládá možnost stanovení minimálního množství, které však nemusí nutně 

znamenat optimální množství otvorů, jak se prokáže ve výpočtu níže. Nyní je nutné 

stanovit maximální průtok výtokovým otvorem Mcrit. 

 

 

Maximální průtok výtokovým otvorem 

= , · · · · 	·	 ·
 =  39,20 kg·s

-1 
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Hustota vzduchu okolní teploty   ρamb= 1,2047 kg·m
-3 

Tíhové zrychlení     g = 9,81m·s
-2 

Absolutní teplota okolního prostředí   Tamb = 293,15 K 

Rozdíl teplot plynů v kouřové vrstvě a okolní teploty 

       Θl = Tl1 - Tamb = 66,7 K 

Šířka kouřové vrstvy pod stropem místnosti  d1 = dn = 3,45 m 

Charakteristický rozměr výtokového otvoru  Dv = 1,2m  

Absolutní průměrná teplota v akumulační vrstvě Tl1=  359,85 K 

 

A následně určíme minimální počet odtahových otvorů N.  

 

Minimální doporučený počet výtokových otvorů ≥  = 0,96 ks  ≈ 1ks 

Množství uvolněného kouře při požáru  Mf1 = Ml1 = 37,83 kg·s
-1 

 

Jak je na první pohled vidět, jeden výtokový otvor na tuto plochu nebude s největší 

pravděpodobnosti dostatečný. Proto bych pro návrh optimálního počtu výtokových otvorů 

zvolil podobný postup, jako byl použit v rámci národní metodiky, tedy rozdělit celkovou 

požadovanou geometrickou plochu Avtot pomocí plochy jednotlivých zvolených střešních 

klapek Avtot1. Výpočet tedy bude vypadat následovně. 

 

Geometrické rozměry střešní klapky   agv =  1,2m   bgv =  1,2m 

Geometrická plocha střešní klapky   Avg1 =  agv ·  bgv = 1,44 m
2 

Počet střešních klapek    =   = 4,99 ks ≈ 5 ks 

 

Na plochu kouřové sekce je tedy nutné rovnoměrně rozmístit 5 ks střešních klapek. 

 

Posledním krokem je opět určení velikosti přívodních otvorů. Jak již bylo uvedeno 

v rozboru v kapitole 4.2.3, evropská metodika velikost přívodních otvorů prakticky neřeší. 

Proto pro určení potřebné přívodní plochy použiji analogii s národní metodikou, která 

vychází z objemového průtoku odváděných plynů Vl1 a maximální rychlosti nasávaného 

vzduchu vi. Je nutné podotknout, že hodnota nasávaného a odváděného množství vzduchu 

je shodná. 
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Skutečná rychlost nasávaných plynů   ´ = ´·   = 7,25 m · s
-1 

Skutečná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       Ai´ =  10,64 m
2 

Je zřejmé, že pokud by vzduch proudil otvory o ploše Ai, bude docházet 

k překračování maximálního limitu stanoveného evropskou metodikou. Proto musíme 

provést opravný výpočet a určit požadovanou plochu Ai. 

 

Požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       = ·   = 15,42 m
2 

Objemové množství přiváděných plynů  Vn1 =Vi = 38,55 m
3
·s

-1
 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce vi = 5 m·s
-1 

Vtokový součinitel plynů    Ci = 0,5 

 

Rozdíl 4,78 m2 mezi požadovanou a skutečnou plochou přívodních otvorů je 

opravdu markantní, a vyžádá si provedení dodatečných stavebních úprav. Konkrétně 

osazení dvoukřídlích dveří o šířce 1600mm a jednokřídlých dveří o šířce 900mm. Vliv 

dodatečných stavebních úprav na cenu je vyčíslen v kapitole 9.2.1 s rozpočty. 

 

Rekapitulace návrhových parametrů: 

Objemové množství odváděných plynů  Vl1 =  38,55 m
3
·s

-1 
= 138 780 m

3
·h

-1 
  

Teplota plynů v akumulační vrstvě   tl2 =  228,98 °C 

Geometrická plocha nasávacích otvorů   Ai = 15,59 m
2 

Geometrická plocha odtahových otvorů  Avtot = 7,3 m
2 

Počet střešních klapek    N = 5 ks 

Rozměr střešních klapek    1200 x 1200mm 

Teplotní odolnost střešních klapek   B300 

 

Přibližné rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů je znázorněno na obrázku Obr. 8. 
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Obr. 8 – Evropská metodika – Půdorys rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů 

přirozeného větrání 

7.4 Výpočty přirozeného větrání dle německé metodiky  

Jak již bylo naznačeno v rozboru této metodiky v kapitole 4.3, jedná se o normu, jež 

využívá tabulkového systému, ve kterém se jednotlivé hodnoty vyhledávají. Výhodou a 

zároveň nevýhodou je potřeba minima vstupních informací.  

Pro hodnocený prostor tedy potřebujeme jako první hodnotu znát počáteční dobu 

trvání požáru, která pro možnost komparace bude v našem případě odpovídat návrhové 

době trvání požáru tv. Tato hodnota je stanovena na tv = 3·tu = 533 s ≈ 8,9 minut.  

Další hodnotou, kterou potřebujeme určit, je rychlost šíření požáru v prostoru. 

S touto hodnotou už nám bohužel žádná metodika nepomůže, proto je nutné volit rychlost 

šíření požáru dle vlastní kvalifikované úvahy. Vzhledem k tomu, že posuzovaný prostor 

není z hlediska uložení hořlavých látek nijak výjimečný, můžeme rychlost šíření požáru 

zvolit jako střední.  

Nyní můžeme přistoupit k určení skupiny pro dimenzování, která vychází z výše 

určených hodnot. V metodice [3] v tabulce Tabulka 2 – skupiny pro dimenzování vezmeme 

dobu trvání požáru ≤ 10 minut a střední rychlost šíření požáru. Z těchto hodnot vychází 

Skupina dimenzování 3. 
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7.4.1 Německá metodika - Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě 

V rámci německé metodiky [3] není možné určení teploty plynů v kouřové vrstvě, a 

proto není snadné stanovení teplotní odolnosti systému pro odvod tepla a kouře. Proto je 

nutné si hodnotu teploty v kouřové vrstvě určit jiným způsobem, například pomocí 

kombinace metodiky evropské [2] a německé [3].  

 Prvotní informací pro výpočet teploty v akumulační vrstvě je výkon požáru, který 

se v rámci německé metodiky dá určit v Příloze B, Tabulka B.1 – Dimenzovací rozsahy pro 

určení žádaných velikostí otvorů. Při znalosti Skupiny dimenzování č. 3 určíme, že 

konvekční složka výkonu požáru činí Qk = 4800 kW. Hodnota množství uvolněného kouře 

je určena ve stati 7.4.2. 

 

Průměrná teplota plynů v kouřové vrstvě  =	 · +  =  273,03 °C 

Množství uvolněného konvekčního tepla  Qk = 4800 kW 

Množství uvolněného kouře     Mk = 18,97 kg·s
-1 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Teplota okolního prostředí    tamb = 20°C 

Z vypočtené teploty tz určíme teplotní odolnost systému odvodu tepla a kouře, která 

musí být B300. 

 

7.4.2 Německá metodika - Výpočet množství uvolněného kouře Mf 

Pro určení hodnoty množství uvolněného kouře, která je nezbytná pro vypočtení 

teploty v kouřové vrstvě, použijeme výše zmíněnou Přílohu B, Tabulka B.1 – Dimenzovací 

rozsahy pro určení žádaných velikostí otvorů, ze které pro Skupinu dimenzování č. 3 

odečteme hodnotu obvodu požáru U. Hodnotu koeficientu přisávání vzduchu Ce 

převezmeme z evropské metodiky [2], stejně jako hodnotu parametru Y, který byl v rámci 

bakalářské práce [8] určen pro Návrhový požár č.1 na tribuně na hodnotu 6,3m. 

 

Množství uvolněného kouře     = · · = 18,97 kg·s
-1

  

Koeficient přisávání vzduchu do požáru  Ce = 0,19 

Obvod požáru      U = 15,85 m  
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Vzdálenost mezi ložiskem požáru a akumulační vrstvou kouře (výška požadovaného 

nezakouřeného prostoru vztažená na prostor tribuny) 

       Y = 6,3 m 

7.4.3 Německá metodika - Výpočet plochy přívodních Azu a odtahových 

Aw otvorů 

Pro výpočet plochy přívodních otvorů byla v předchozí stati stanovena skupina 

dimenzování 3, z níž bude vycházet další výpočet. Budeme však potřebovat zjistit ještě dva 

parametry, a to výšku prostoru h a výšku kouřové vrstvy z. Výška prostoru h = hs odpovídá 

světlé výšce, kterou odečteme z výkresové dokumentace objektu. Výška kouřové vrstvy 

resp. výška vrstvy s malým obsahem kouře byla stanovena v rámci bakalářské práce [8].  

 

Světlá výška prostoru     hs = 9,75 m 

Výška vrstvy s malým obsahem kouře   z = hv = d1 =  3,45m 

 

V německé metodice [3] v tabulce Tabulka 3 – Potřebná plocha otvorů pro odtah 

kouře Aw v m
2
 vždy na kouřový úsek vyhledáme nejbližší vyšší hodnotu světlé výšky 

h = 10m, následně výšku kouřové vrstvy z = 3,5m a Skupinu dimenzování 3. Z těchto 

hodnot získáme finální plochu otvorů pro odtah kouře a tepla Aw = 15,5m
2.  

Tato hodnota však nepředstavuje požadovanou geometrickou Agw, ale pouze 

aerodynamickou plochu Aw. Pro získání geometrické plochy opět musíme vycházet 

z výtokového součinitele Cv, který je v celé této diplomové práci nastaven na stejnou 

hodnotu. 

 

Geometrická plocha odtahových otvorů  =   = 25,83 m
2 

Aerodynamická plocha odtahových otvorů  Aw = 15,5m
2 

Výtokový součinitel plynů    Cv = 0,6 

 

V německé metodice je stanoven požadavek na maximální plochu na jeden odsávací 

otvor 200m2. Tuto hodnotu bychom mohli dodržet, ale velikost otvorů by byla obrovská, 

protože by jich bylo zapotřebí pouze 5 s plochou kolem 5m2. Takto velké střešní klapky se 

nevyrábějí, proto použijeme postup podobný jako v předchozí evropské metodice, a proto 
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použijeme postup použitý v české [1] a evropské [2] metodice. Na základě volby velikosti 

jedné střešní klapky určíme jejich finální počet.  

 

Geometrické rozměry střešní klapky   agv =  1,2m   bgv =  1,2m 

Geometrická plocha střešní klapky   Agw1 =  agv ·  bgv = 1,44 m
2 

Geometrická plocha odtahových otvorů  Agw = 25,83 m
2 

Počet střešních klapek    =   = 17,93 ks ≈ 18 ks 

Z výše uvedené výpočtu vyplývá, na plochu kouřové sekce je tedy nutné rovnoměrně 

rozmístit 18 ks střešních klapek. 

 

 Nyní je nutné určení plochy přívodních otvorů Azu, která vychází z metodikou 

určeného předpokladu, že geometrická plocha přívodních a odvodních otvorů je stejná. 

Geometrickou plochu přívodních otvorů již určenou máme, musíme však vycházet 

z hodnoty aerodynamické plochy Aw, protože hodnota výtokového a nasávacího 

koeficientu není shodná. Využití tohoto jednoduchého způsobu nám umožňuje absence, 

v německé metodice [3] uvedené, hodnoty omezení rychlosti vzduchu u nasávacích otvorů. 

 

Geometrická plocha nasávacích otvorů  =   = 31,0 m
2 

Aerodynamická plocha nasávacích, resp. odtahových otvorů   

Azu = Aw = 15,5m
2 

Korekční faktor, resp. vtokový součinitel plynů cz = 0,5 

 

Skutečná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       Azu´ =  10,64 m
2 

 

Rozdíl mezi skutečnou plochou nasávacích otvorů Azu´ a požadovanou plochou 

nasávacích otvorů Azu je velký. V důsledku tohoto rozdílu bude nutné razantní navýšení 

počtu nasávacích otvorů. Konkrétně se jedná o osazení 4 ks dvoukřídlých dveří o šířce 

1600mm a 2 ks dvoukřídlých dveří o šířce 2000mm. Vliv na cenu je vyčíslen v kapitole 

9.2.1 s rozpočty. 
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Rekapitulace návrhových parametrů: 

Objemové množství odváděných plynů  není stanoveno
 
  

Teplota plynů v akumulační vrstvě   tz =  273,03 °C 

Geometrická plocha nasávacích otvorů   Agzu = 31,0 m
2 

Geometrická plocha odtahových otvorů  Agw = 25,83 m
2 

Počet střešních klapek    N = 18 ks 

Rozměr střešních klapek    1200 x 1200mm 

Teplotní odolnost střešních klapek   B300 

 

Přibližné rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů je znázorněno na obrázku Obr. 9. 

 

Obr. 9 – Německá metodika – Půdorys rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů 

přirozeného větrání 

7.5 Výpočty přirozeného větrání dle americké metodiky  

V rámci posuzování předchozích metodik byly k dispozici základní údaje o 

parametrech požáru, které ale pro americkou metodiku [6] k dispozici nejsou. Proto bude 

nutné je v rámci této diplomové práce dodatečně stanovit. Potřebné vstupní údaje budou 

z větší části použity z evropské metodiky [2], která má k americkým předpisům nejblíže ze 
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všech posuzovaných metodik. Pro zachování přehlednosti a návazností ve struktuře 

diplomové práce bude postup výpočtu mírně pozměněn tak, aby byla zachována 

posloupnost kapitol jako ve dříve použitých metodikách. 

7.5.1 Americká metodika - Výpočet teploty plynů v kouřové vrstvě T 

Pro výpočet teploty plynů v akumulační vrstvě T budeme potřebovat určení 

množství konvekčního tepla uvolněného při požáru Q a hmotnostního průtoku kouřových 

plynů uvolněných při požáru ṁp. Speciálním parametrem, který je nutné určit, je konvekční 

část energie obsažená ve vrstvě kouřových plynů K. Tato hodnota je metodikou taxativně 

dána jako K = 0,5. 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Teplota plynů v kouřové vrstvě   =	 + ··  = 324,58 K=51,4 °C 

Teplota okolního prostředí    T0 = 20 °C = 293,15 K 

Konvekční část energie obsažená ve vrstvě kouřových plynů 

       K = 0,5 

Tepelný výkon požárů sdílený konvekcí  Qc1 = 2 331,1 kW 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Množství uvolněného kouře     ṁp1 = 36,96 kg·s
-1 

 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Teplota plynů v kouřové vrstvě    =	 + ·· = 349,26 K=76,11 °C 

Teplota okolního prostředí    T0 = 20 °C = 293,15 K 

Konvekční část energie obsažená ve vrstvě kouřových plynů 

       K = 0,5 

Tepelný výkon požárů sdílený konvekcí  Qc2 = 2 331,1 kW 

Měrné teplo plynů     cp = 1,00 ·  

Množství uvolněného kouře     ṁp2 = 20,71 kg·s
-1 

 

Výpočtem byly stanoveny dvě hodnoty teploty plynů v kouřové vrstvě, z nichž 

zvolíme z hlediska bezpečnosti vyšší hodnotu T2 = 76,11 °C, která byla dosažena při 
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návrhovém požáru č.2 na tribuně haly. Teplotní odolnost systému odvodu tepla a kouře 

bude  B300. 

7.5.2 Americká metodika - Výpočet tepelného výkonu požáru Q a 

množství uvolněného kouře ṁp 

Prvním parametrem požáru, který musí být určen, je tepelný výkon Q 

vyprodukovaný požárem, následně musí být určen průměr požáru D, výška plamenů L a 

nakonec hmotnostní průtok plynů v kouřové vrstvě ṁp. 

 

Tepelný výkon požáru    = = 3 330,15 kW 

Doba od efektivního zapálení po inkubační dobu (doba trvání návrhového požáru) 

       t = tv = 533 s = 8,9 min 

Doba potřebná pro dosažení rychlosti uvolňování tepla 1055 kW 

       tg = tα = 300 s 

 

Dále budeme určovat jednotlivé parametry požáru. 

Okamžitý průměr požáru    = ·· ´´  = 4,12 m 

Tepelný výkon požáru    Q = 3 330,15 kW 

Rychlost uvolňování tepla na jednotku podlahové plochy 

       Q´´= RHRf = 250 kW·m
-2

 

Výška plamenů od základny požáru   = − , · + , ·  = 1,83 m 

 

Výška virtuálního ohniska od základny požáru = , · − , ·  = -2,07m 

 

Po provedení výše uvedených výpočtů můžeme postoupit, k výpočtu hmotnostního 

průtoku kouřových plynů ṁp. Z důvodu použití dvou návrhových požárů musí být 

vypočteny také dvě hodnoty hmotnostních průtoků. Před zahájením samotného výpočtu 

musí proběhnout rozhodovací mechanismus, který určí vzorec, podle nějž bude výpočet 

prováděn. Rozhodovacím prvkem je vztah výšky plamene L a vzdálenosti kouřové vrstvy 

od základny požáru zs. Tento vztah vychází tak, že výška plamene L je menší než 
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vzdálenosti kouřové vrstvy od základny požáru zs, a proto bude použito následujícího 

vzorce. 

 

Návrhový požár č.1 - užitná plocha 

Hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové vrstvy  

        = , · · − + , · · −  = 36,96 kg·s
-1

 

 

Tepelný výkon požárů sdílený konvekcí  Qc = 0,7 · Q = 2 331,1 kW 

Vzdálenost kouřové vrstvy od základny požáru zs1 = Y1 = 6,3m 

Výška virtuálního ohniska od základny požáru zo = -2,07 m 

 

Návrhový požár č.2 - tribuna 

Hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných do kouřové  vrstvy  

        = , · · − + , · · −  = 20,71 kg·s
-1

 

 

Tepelný výkon požárů sdílený konvekcí  Qc = 0,7 · Q = 2 331,1 kW 

Vzdálenost kouřové vrstvy od základny požáru zs2 = Y2 = 3m 

Výška virtuálního ohniska od základny požáru zo = -2,07 m 

 

Pro další postup výpočtu, tedy návrh velikosti zařízení pro odvod tepla a kouře 

bude použita hodnota množství odváděného kouře ṁp1 = 36,96 kg·s
-1. 

 

7.5.3 Americká metodika - Výpočet plochy přívodních Ai a odtahových 

otvorů Av 

Velikost a počet odsávacích otvorů nyní určíme za pomocí hmotnostního průtoku 

ṁp1, teplota plynů v kouřové vrstvě T1 a okolní teploty prostředí T0. Problematický může 

být na první pohled být způsob jak určit potřebnou plochu přívodních otvorů Ai. 

Vycházíme z předpokladu, že aerodynamická plocha přívodních a odtahových otvorů musí 

být shodná, stejně jako objemový průtok vzduchu skrz tyto otvory. Proto v místě, kde se ve 

vzorci vyskytuje poměr  , ·, ·  doplníme hodnotu 1. Tím dojde ke značnému zjednodušení 
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vzorce a eliminaci nutné znalosti plochy přívodních otvorů ještě před samotným zahájením 

výpočtů. 

 

Aerodynamická plocha větracích nebo odtahových klapek 

    , · = · , ·, · ·
· · · · ·  = 17,4 m

2
  

Hmotnostní průtok kouřových plynů uvolňovaných  

ṁp1 = 36,96 kg·s
-1 

Teplota okolního prostředí    T0 = 20 °C = 293,15 K 

Teplota plynů v kouřové vrstvě    T1 = 349,26 K 

Hustota okolního vzduchu    ρ0 = 1,20 kg·m
-3 

Tíhové zrychlení      g = 9,81m·s
-2 

Šířka kouřové vrstvy     d = H – zs1 = 3,45 m 

Světlá výška prostoru     H = 9,75 m 

Vzdálenost kouřové vrstvy od základny požáru zs1 = Y1 = 6,3m 

 

Získanou aerodynamickou plochu odtahových otvorů Cd,v·Av musíme pomocí výtokového 

součinitele Cd,v převést na plochu geometrickou Av. 

 

Geometrická plocha větracích nebo odtahových klapek 

       = , ·, = ,,   = 28,99 m
2 

Výtokový součinitel      Cd,v = 0,6 

 

V americké metodice, stejně jako v předchozích metodikách, není přesně stanoven 

postup určení počtu odtahových otvorů, proto použijeme stejný postup jako v české [1] a 

evropské [2] metodice. Základem volby velikosti je určení rozměrů jedné střešní klapky, 

z níž je následně určen jejich finální počet.  

 

Geometrické rozměry střešní klapky   av =  1,2m   bv =  1,2m 

Geometrická plocha střešní klapky   Av1 =  av ·  bv = 1,44 m
2 

Geometrická plocha odtahových otvorů  Av = 28,99 m
2 

Počet střešních klapek    =   = 20,02 ks ≈ 20 ks 
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 Z výše uvedené výpočtu vyplývá, že na plochu kouřové sekce je tedy nutné 

rovnoměrně rozmístit 20 ks střešních klapek. 

 

Posledním krokem výpočtu je opět určení velikosti přívodních otvorů Ai, které ale 

opět metodika přesně nestanovuje. Jediným vodítkem opět zůstává poměr mezi plochou 

přívodních a odtahových otvorů rovnající se jedné. Použijeme tedy již osvědčený způsob 

shodný s předchozími metodikami. 

 

Geometrická plocha nasávacích otvorů  = , ·. = ,,   = 34,8 m
2 

Aerodynamická plocha nasávacích, resp. odtahových otvorů   

Cd,i·Ai = Cd,v·Av = 17,4m
2 

Korekční faktor, resp. vtokový součinitel plynů Cd,i = 0,5 

Skutečná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       Ai´ =  10,64 m
2 

Rozdíl mezi požadovanou a skutečnou plochou přiváděných otvorů činí 24,2 m2. 

Tuto plochu získáme doplněním 2ks jednokřídlých dveří o šířce 900mm, 4 ks dvoukřídlých 

dveří o šířce 1600mm a 2 ks dvoukřídlých dveří o šířce 2000mm. Vliv na cenu je vyčíslen 

v kapitole 9.2.1 s rozpočty. 

 

Rekapitulace návrhových parametrů: 

Objemové množství odváděných plynů  není stanoveno
 
  

Teplota plynů v akumulační vrstvě   T2 = 76,11 °C 

Geometrická plocha nasávacích otvorů   Ai = 34,8 m
2 

Geometrická plocha odtahových otvorů  Av = 28,99 m
2 

Počet střešních klapek    N = 20 ks 

Rozměr střešních klapek    1200 x 1200mm 

Teplotní odolnost střešních klapek   B300 

 

Přibližné rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů je znázorněno na obrázku 

Obr. 10. 
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Obr. 10 – Americká metodika – Půdorys rozmístění střešních klapek a přívodních otvorů 

přirozeného větrání 

 

8. Návrh nuceného větrání vzorového objektu 

V této stati bude řešena problematika nuceného odvodu tepla a kouře za pomoci dvou 

odlišných způsobů, které spočívají v umístění ventilátorů. Prvním způsobem bude nucené 

větrání za pomocí střešních ventilátorů, druhým způsobem bude použití trubního vedení a 

axiálního ventilátoru umístěného na střeše objektu. Axiální ventilátory byly zvoleny 

z důvodu jejich schopnosti odtahovat větší objemová množství produkovaného kouře a 

tepla.  

8.1 Výpočty nuceného větrání dle národní metodiky  

V rámci výpočtů dle národní metodiky [1] budeme z větší části využívat kalkulace 

provedené v kapitole 7.2.  Základními parametry pro návrhy celého systému budou 

objemové množství přiváděných Vn a odváděných plynů Vv, a teplota plynů v akumulační 

vrstvě Tg, která bude mít vliv na teplotní odolnost jednotlivých komponentů. 
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Teplota plynů v akumulační vrstvě Tg odpovídá teplotě Tg2, která je vypočtena 

v kapitole 7.2.1 pro návrhový požár č. 2 na tribuně haly. 

Množství přiváděných a odváděných plynů je určeno z hodnot z návrhového požáru 

č.1, tedy z užitné plochy haly, a je detailně spočteno v kapitole 7.2.2. 

 

Rekapitulace vstupních návrhových parametrů: 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tg2 =  225,48 °C 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

Objemové množství přiváděných plynů  Vn1 =  18,52 m
3
·s

-1
= 66 672 m

3
·h

-1 

Objemové množství odváděných plynů  Vv1 =  23,35 m
3
·s

-1
 = 84 060 m

3
·h

-1
 

 

8.1.1 Národní metodika – Návrh velikosti a počtu nasávacích otvorů 

Určení velikosti a počtu nasávacích otvorů bude vycházet z hodnot stanovených 

v kapitole 7.2.3, přičemž je nutné dodržení stejné podmínky maximální rychlosti na 

vstupních otvorech vn = 5 m·s
-1. 

 

 

Požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       = ·   = 7,41 m
2 

Objemové množství přiváděných plynů  Vn1 = 18,52 m
3
·s

-1
 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce vn = 5 m·s
-1 

Vtokový součinitel plynů    Cn = 0,5 

Celkový počet nasávacích otvorů   N = 4 ks 

  

 Na stanovený počet otvorů je podle jejich plochy rovnoměrně rozdělen i objemový 

průtok, který jimi má projít. Pro další výpočet bude nutné ještě stanovit tlakovou ztrátu na 

jednotlivých otvorech.  

 Za pomocí součinitele místního odporu ξ, rychlosti proudění vzduchu otvorem w a 

hustotě vzduchu ρ dokážeme určit tlakovou ztrátu ∆pξ. Vypočtená tlaková ztráta není, za 

předpokladu stejné rychlosti ve všech posuzovaných otvorech, závislá na velikosti otvoru, 

proto ji můžeme určit pouze pro jeden otvor a následně použít i pro ostatní. 
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Tlaková ztráta místním odporem 

       ∆ = · ·   = 15,1 Pa 

Součinitele místního odporu     ξ = 1 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρ = 1,2047 kg·m
-3 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce w = 5 m·s
-1 

 

Celková tlaková ztráta místním odporem na straně sání 

∆pξ n = 4· ∆pξ = 60,4 Pa 

 

8.1.2 Národní metodika – Návrh střešních ventilátorů 

Z výše stanoveného množství odváděných plynů určíme za pomocí katalogových 

listů výrobce střešního ventilátoru [16] jejich přibližný počet. Tento odhad vychází 

z odborného posouzení, jaký bude zhruba optimální počet ventilátorů. Jako pomůcka může 

sloužit i již dříve vypočtený počet střešních klapek u přirozeného větrání v národní 

metodice [1], tedy 6 ks. Na jeden ventilátor tedy připadá objemový průtok cca  = 14 000 

m
3
·h

-1. 

Dalším určujícím parametrem, který je nutné stanovit je tlak ventilátoru, resp. 

tlaková ztráta, kterou bude ventilátor překonávat. Tlaková ztráta se pro jeden ventilátor 

bude skládat ze dvou částí, první částí bude tlaková ztráta na prostupu stropem a 

komponentech před ventilátorem, jako například zpětná klapka a různé montážní dílce. 

Druhou částí bude tlaková ztráta na vstupních otvorech, jejichž plocha byla stanovena 

v kapitole 8.1.1. Tato hodnota je zjednodušeně určena pro celý prostor jako ∆pξ n a 

následně rovnoměrně rozdělena na každý osazený ventilátor. 
 Podle nomogramu výrobce Obr. 11 [16] tedy předběžně určíme, který typ bude 

předběžně vyhovovat návrhovým parametrům, a následně upravíme výpočet tlakových 

ztrát o hodnotu ∆pξ  na jednotlivých komponentech. 
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Obr. 11 – Národní metodika – Charakteristika střešních ventilátorů [16] 

 

Z obrázku Obr. 11 je patrná volba střešního ventilátoru o průměru 560mm a díky 

tomu můžeme určit i ztráty jednotlivých komponentů a celkové tlakové ztráty připadající 

na jeden ventilátor. Aby však bylo možné využít tento navržený ventilátor i pro ostatní 

metodiky, je nutná úprava objemového množství odváděného vzduchu, protože 

z nomogramu je také patrný fakt, že při cca 180 Pa bude ventilátor na hranici svých 

možností. Proto snížíme výpočtové množství odváděného kouře na jeden ventilátor na 

hodnotu 12 500 m
3
·h

-1, při nichž se můžeme dostat až na hodnotu tlakové ztráty 300 Pa. 

 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1
 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 7 

Tlaková ztráta zpětné klapky  ø 560mm  ∆pξ ZK = 80 Pa    

Tlaková ztráta třením v prostupu střechou  ∆pλ prostup = 1 Pa 

Tlaková ztráta místním odporem na 1 ventilátor ∆
∆ ,

  = 8,63 Pa 

Celková tlaková ztráta místním odporem   ∆pξ n = 60,4 Pa 

 

V=14 000 m
3
·h

-1 
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Celková tlaková ztráta na jeden ventilátor   ∆pzv = ∆pξ ZK + ∆pξ prostup + ∆pξ n1 

       ∆pzv =89,63 Pa 

Tímto způsobem jsme získali pracovní bod ventilátoru, který je znázorněn na obrázku 

Obr. 12, a ověřili si správnost navrženého výkonu a průměru ventilátoru. 

 

Obr. 12 – Národní metodika – Charakteristika zvoleného střešního ventilátoru 

 

Posledním krokem, který je nutno v rámci návrhu větracího zařízení provést, je 

rovnoměrné rozmístění navrženého počtu ventilátoru do plochy střechy. Zmíněné přibližné 

rozmístění je graficky znázorněno na obrázku Obr. 13. 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1 

Velikost ventilátoru     ø 560mm 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 7 

Tlaková ztráta na jeden ventilátor    ∆pzv =89,63 Pa 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

 

Vv vent =12 500 m
3
·h

-1 

PB 
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Obr. 13 – Národní metodika – Půdorys rozmístění střešních ventilátorů 

 

8.1.3 Národní metodika – Návrh trubního vedení a axiálních ventilátorů 

V předchozích kapitolách 8.1, 8.1.1 a 8.1.2 byly vypočteny všechny parametry, které 

jsou pro navržení trubního vedení a axiálního ventilátoru potřebné, proto můžeme přejít 

hned k samotnému návrhu.  

Vzhledem k relativně velkému objemovému průtoku odváděných plynů provedeme jako 

první krok rozdělení tohoto průtoku na dvě poloviny. Tímto krokem docílíme 

rovnoměrnějšího odsávání kouře a také zmenšení ventilátoru, který bude na odtahu osazen.  

 Druhým krokem je předběžný návrh odsávacích otvorů – vyústek, které však 

nebude možné regulovat. Bude se jednat spíše o otvory v potrubí, které jsou překryty 

mřížkou z tahokovu. Důvodem, proč není možné instalování regulovatelných vyústek, je 

neexistence jakékoliv vyústky, která by splňovala požadovanou teplotní odolnost. Většina 

regulovatelných vyústek obsahuje plastové prvky, nebo prvky ze slabého plechu, které 

v důsledku požáru ztrácí své původní vlastnosti a nelze zaručit jejich funkčnost. Po zvolení 

neregulovatelných vyústek nastává ovšem jeden zásadní problém. V rámci 

vzduchotechnické praxe je známo, že regulace odtahovaného vzduchu není snadná 

záležitost, ani při použití regulovaných vyústek, natož u neregulovaných. Dochází k tomu, 



72 
 

že vyústky umístěné blíže ventilátoru odsávají výrazně větší objemové množství kouře než 

ty, které jsou na konci potrubí, a na něž už nezbývá dostatečné množství tlaku, resp. 

podtlaku. Pro, alespoň hrubé vyregulování celého systému, budeme muset použít 

návrhovou metodu „ Metoda poklesu rychlosti“, a zároveň hrubou regulaci vyústek pomocí 

změny jich velikosti. Metoda návrhu poklesu rychlosti spočívá v postupném snižování 

rychlosti v potrubí směrem k nejvzdálenějšímu nasávacímu otvoru, přičemž dochází ke 

snižování tlakové ztráty místními odpory ∆pξ, a tím k usnadnění proudění vzduchu ve 

směru k ventilátoru. Důsledkem výše uvedeného postupu jsou vyústky, které mají 

v závislosti na své velikosti i různý objemový průtok. Vyústky budeme umisťovat směrem 

ke stropu z důvodu možnosti odsávání kouře o velmi malé vrstvě.  

Po stanovení proměnného objemového průtoku jednotlivými nasávacími vyústkami, 

pokračujeme v postupném návrhu jednotlivých úseků potrubí, jehož cílem je celková 

tlaková ztráta vzduchovodu ∆pz, která je součtem tlakové ztráty třením ∆pλ a tlakové ztráty 

místními odpory ∆pξ. Detailní výpočet tlakových ztrát pro národní metodiku je uveden 

v příloze A, Tab. A1. Pro určení potřebného tlaku ventilátoru však musíme k tlakové ztrátě 

vzduchovodu přičíst ještě tlakovou ztrátu na nasávacích otvorech určenou v kapitole 8.1.1. 

Tuto ztrátu však nebudeme počítat v plné výši, ale pouze její polovinu, neboť jsme na 

začátku provedli rozdělení celkového množství odváděných plynů, a tedy jednomu 

odsávacímu potrubí náleží právě jedna polovina tlakové ztráty na nasávacích otvorech. 

 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = ∆pz p + ∆pξn´  = 512,7 Pa 

Tlaková ztráta vzduchovodu  (potrubí)  ∆pz p = 482,5 Pa 

½ tlaková ztráta na sacích otvorech   ∆ ´ = · ∆   = 30,2 Pa 

Objemového množství odváděných plynů jedním trubním vedením 

       ´ = ·   = 42 030 m
3
·h

-1 

Celkové objemové množství odváděných plynů Vv1 =  84 060 m
3
·h

-1
 

 

Při znalosti celkové tlakové ztráty na straně sání ∆pz sání a objemového průtoku 

odváděných plynů Vv1´ můžeme přistoupit k samotnému návrhu axiálního ventilátoru. 

Podle objemového průtoku zvolíme přibližnou velikost resp. průměr ventilátoru a následně 

z nomogramu výrobce získáme pracovní bod zvoleného ventilátoru. Pracovní bod 

ventilátoru pro národní metodiku je zakreslen na obrázku Obr. 14.  

 



73 
 

 

Obr. 14 – Národní metodika – Charakteristika zvoleného axiálního ventilátoru 

 

Posledním krokem je konkrétní zakreslení potrubního rozvodu do výkresové 

dokumentace. Náhled výkresové dokumentace je znázorněn na obrázku Obr. 15 a Obr. 16, 

a plná výkresová dokumentace včetně půdorysu a řezu potrubí je zobrazena v příloze B, 

Obr. B1. 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním trubním vedením  

       Vv 1´ = 42 030 m
3
·h

-1 

Velikost ventilátoru     ø 1000mm 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = 512,7 Pa 

Počet osazených vyústek    Nv = 9 ks 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

 

Vv 1´ = 42 030 m
3
·h

-1 

PB 
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Obr. 15 – Národní metodika – Půdorys umístění trubního vedení 

 

Obr. 16 – Národní metodika – Prostorový pohled na trubní vedení 
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8.2 Výpočty nuceného větrání dle evropské metodiky  

Pro návrh zařízení pro odvod kouře a tepla budeme stejně jako v předchozí kapitole 

potřebovat několik základních hodnot, které byly vypočteny v kapitole 7.3. Konkrétně se 

jedná o množství přiváděného vzduchu Vi, množství odváděného vzduchu Vl1, teplota plynů 

v kouřové vrstvě tl1. Tyto hodnoty byly stanoveny v kapitolách 7.3.2, resp. 7.3.1 a jsou 

shrnuty níže v rekapitulaci. 

 

Rekapitulace vstupních návrhových parametrů: 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   Tl2 =  222,98 °C 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

Objemové množství přiváděných plynů  Vi =  38,55 m
3
·s

-1
= 138 780 m

3
·h

-1 

Objemové množství odváděných plynů  Vl1 =  38,55 m
3
·s

-1
= 138 780 m

3
·h

-1
 

8.2.1 Evropská metodika – Návrh velikosti a počtu nasávacích otvorů 

Velikost a počet nasávacích otvorů byl stanoven v rámci kapitoly 7.3.3, kdy se 

vycházelo z předpokladu rovnoměrného přívodu a odvodu vzduchu v rámci akumulační 

vrstvy, a z dodržení podmínky maximální rychlosti na přívodních otvorech, která je 

stanovena na vi = 5 m·s
-1. 

 

Požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       
·

  = 15,42 m
2 

Objemové množství přiváděných plynů  Vn1 =Vi = 38,55 m
3
·s

-1
 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce vi = 5 m·s
-1 

Vtokový součinitel plynů    Ci = 0,5 

 

Skutečná plocha nasávacích otvorů činí pouze 10,64m2, proto je nutné zvýšení 

počtu těchto otvorů instalací jedněch dvoukřídlých dveří o šířce 1600mm, a jedněch 

jednokřídlých dveří o šířce 900mm. Počet nasávacích otvorů bude navýšen ze 4, na 6 

otvorů. Vyčíslení ceny těchto stavebních úprav se projeví i na finálním rozpočtu uvedeném 

v kapitole 9.2.1 s rozpočty. 

Nyní je nutné stanovení tlakové ztráty ∆pξ, která vznikne prouděním vzduchu skrz 

přívodní otvory, a má zásadní vliv na návrh velikosti střešního ventilátoru. V kapitole 8.1.1 
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byla stanovena tlaková ztráta na jeden nasávací otvor a její hodnota bude využita i zde, 

přičemž dojde k navýšení počtu otvorů na 6 kusů. 

 

Tlaková ztráta místním odporem jedním nasávacím otvorem 

       ∆ = · ·   = 15,1 Pa 

Součinitele místního odporu     ξ = 1 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρ = 1,2047 kg·m
-3 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce w = 5 m·s
-1 

 

Celková tlaková ztráta místním odporem na straně sání 

∆pξ n = ∆pξ · Ni = 90,6 Pa 

Počet nasávacích otvorů    Ni = 6 

 

8.2.2 Evropská metodika – Návrh střešních ventilátorů 

V rámci kapitoly 8.1.2 byl stanoven jistý základ návrhu jednotlivých ventilátorů, a 

tím je množství odváděných plynů jedním ventilátorem. Tato hodnota byla stanovena na 

Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1 a tuto hodnotu tedy budeme dále využívat jako základ celého 

výpočtu. Dalším hodnotou, kterou použijeme z kapitoly 8.1.2,  je průměr ventilátoru 

určený na 560mm. 

Prvním stanovovaným parametrem bude počet ventilátorů, který vychází z hodnoty 

množství odváděného kouře stanoveného v kapitole 7.3.2. 

 

Navržený počet ventilátorů    = 	   = 11,08 ≈ 11 ks 

 

Objemové množství odváděných plynů  Vl1 =  38,55 m
3
·s

-1
= 138 780 m

3
·h

-1
 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1 

 

 Jak je v předchozím výpočtu uvedeno, počet ventilátorů byl mírně snížen, protože 

podle charakteristiky ventilátoru uvedené na obrázku Obr. 17, má ventilátor ještě 

výkonovou rezervu, která tento rozdíl bez problémů doplní. 
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 Nyní můžeme přistoupit k výpočtu tlakových ztrát příslušejících na jeden osazený 

ventilátor. Budeme vycházet z hodnot již stanovených v kapitole 8.1.2. 

 

Tlaková ztráta zpětné klapky  ø 560mm  ∆pξ ZK = 80 Pa    

Tlaková ztráta třením v prostupu střechou  ∆pλ prostup = 1 Pa 

Tlaková ztráta místním odporem na 1 ventilátor ∆ = ∆ = ,
  = 8,23 Pa 

Celková tlaková ztráta místním odporem   ∆pξ n = 90,6 Pa 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 11 

 

 

Celková tlaková ztráta na jeden ventilátor   ∆pzv = ∆pξ ZK + ∆pξ prostup + ∆pξ n1 

       ∆pzv =89,23 Pa 

 

Při znalosti celkové tlakové ztráty na jeden ventilátor můžeme určit jeho pracovní 

bod, který je znázorněn na obrázku Obr. 17. 

 

 

Obr. 17 – Evropská metodika – Charakteristika zvoleného střešního 

ventilátoru 

Vv vent =12 500 m
3
·h

-1 

PB 
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Poslední fází návrhu je rozmístění ventilátorů na střeše objektu, které je znázorněno 

na obrázku Obr. 18. 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1
 

Velikost ventilátoru     ø 560mm 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 11 

Tlaková ztráta na jeden ventilátor    ∆pzv =89,23 Pa 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

 

Obr. 18 – Evropská metodika – Půdorys rozmístění střešních ventilátorů 

8.2.3 Evropská metodika – Návrh trubního vedení a axiálních 

ventilátorů 

Návrh dle evropské metodiky bude prováděn podle stejného postupu popsaného 

v kapitole 8.1.3. Rozdílné budou vstupní parametry celého systému, které budou vycházet 
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z hodnot vypočtených v kapitole 8.2.1 pro nasávací otvory a v kapitole 8.1 pro množství 

odváděného vzduchu. 

Prvním krokem je stanovení množství odváděného vzduchu Ml1, jehož celkovou 

hodnotu rozdělíme na dvě poloviny stejně jako v kapitole 8.1.3. Důvodem zmíněného 

rozdělení je snaha o zmenšení velikosti ventilátoru a rovnoměrnějšího odtahu tepla a 

kouře.  

 

Objemového množství odváděných plynů jedním trubním vedením 

       ´ ·   = 69 390 m
3
·h

-1 

Celkové objemové množství odváděných plynů Vl1 = 138 780 m
3
·h

-1
 

 

Druhým krokem je výpočet celkové tlakové ztráty ∆pz, kterou musí ventilátor 

překonávat. První část celkové tlakové ztráty je stanovena na základě nadimenzování 

potrubí a výpočtu tlakových ztrát třením ∆pλ a tlakových ztrát místními odpory ∆pξ. 

Detailní výpočet tlakových ztrát pro evropskou metodiku je uveden v příloze A, Tab. A2. 

Druhá část je závislá na tlakové ztrátě místními odpory ∆pξ na sacích otvorech, které však 

z výše popsaných důvodů budeme brát v úvahu pouze polovinu.  

 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = ∆pz p + ∆pξn´  = 716,4 Pa 

Tlaková ztráta vzduchovodu  (potrubí)  ∆pz p = 671,06 Pa 

½ tlaková ztráta na sacích otvorech   ∆ ´ = · ∆   = 45,3 Pa 

Při znalosti objemového průtoku na odsávacím potrubí Vl1´ a tlakové ztráty na 

odsávacím potrubí ∆pz sání, můžeme z charakteristiky ventilátoru stanovené výrobcem určit 

jeho velikost a pracovní bod, jak je znázorněno na obrázku Obr. 19. Zvolené průměr 

ventilátoru, resp. jeho oběžného kola činí 1250mm. 

Posledním krokem je zakreslení potrubního rozvodu do výkresové dokumentace. 

Náhled výkresové dokumentace je znázorněn na obrázku Obr. 20 a Obr. 21 a plná 

výkresová dokumentace včetně půdorysu a řezu potrubí je zobrazena v příloze B. 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním trubním vedením  

       Vv 1´ = 69 390 m
3
·h

-1 

Velikost ventilátoru     ø 1250mm 
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Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = 716,4 Pa 

Počet osazených vyústek    Nv = 15 ks 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

 

Obr. 19 – Evropská metodika – Charakteristika zvoleného axiálního ventilátoru 

 

Vl 1´ = 69 300 m
3
·h

-1 

PB 
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Obr. 20 – Evropská metodika – Půdorys umístění trubního vedení 

Obr. 21 – Evropská metodika – Prostorový pohled na trubní vedení 
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8.3 Výpočty nuceného větrání dle německé metodiky  

Základem návrhu podle německé metodiky [4] je stejně jako v kapitole 7.4 doba 

trvání návrhového požáru tv, z níž je následně pomocí tabulkových hodnot určeno množství 

odváděných plynů Vw. Hodnota doby trvání je stanovena na tv = 533 s ≈ 8,9 minut. Další 

potřebnou hodnotou je rychlost šíření požáru, kterou jsme již v kapitole 7.4 určili jako 

střední.  

Nyní můžeme v metodice [4] z tabulky Tabulka 1 – Určení návrhové skupiny MRA 

určit, při použití doby trvání požáru ≤ 10 minut a střední rychlost šíření požáru, jako 

výchozí Skupinu dimenzování 3. 

Dalším krokem už je samotné určení množství odváděných plynů Vw. Vstupní 

hodnotou je zde výška kouřové vrstvy z. Výška kouřové vrstvy byla stanovena v rámci 

bakalářské práce [8]. Při znalosti výše uvedených parametrů v tabulce Tabulka 3 – 

Odváděcí kapacita v m
3
 / s na kouřovém prostoru v místnosti nejméně 8m vysoké 

vyhledáme hodnotu výšku kouřové vrstvy z = 3,5m, Skupinu dimenzování 3, a pomocí 

interpolace určíme finální množství odváděný plynů na Vw = 33,25 m
3
·s

-1 
= 119 700 m

3
·h

-1. 

Co se týká množství přiváděného vzduchu, je situace obdobná jako v evropské metodice, 

tedy vychází se z předpokladu, že množství odváděného vzduchu se rovná množství 

přiváděného vzduchu. 

Teplotní odolnost sytému byla stanovena na základě stanovení kategorie teplotní 

odolnosti v metodice [4], z níž vyšla Kategorie č. 2. Nyní můžeme v normě [5] určit, že 

minimální doba funkčnosti je požadována 5 minut, a teplotní odolnost po dobu 5 minut 

musí být 556 K (cca 283°C). 

 

Rekapitulace vstupních  návrhových parametrů: 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   tz =  273,03 °C 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  556 K po dobu 5 minut 

Objemové množství přiváděných plynů  Vzu =  33,25 m
3
·s

-1
= 119 700 m

3
·h

-1 

Objemové množství odváděných plynů  Vw =  33,25 m
3
·s

-1
= 119 700 m

3
·h

-1
 

 

8.3.1 Německá metodika – Návrh velikosti a počtu nasávacích otvorů 

Německá metodika nemá stanovený přesný výpočet ani plochy, ani počtu 

přívodních otvorů. Jedinou stanovenou podmínkou je minimální rychlost přívodního 



83 
 

vzduchu 3 m·s-1. Pro výpočet tedy aplikujeme postup použitý v evropské metodice 

v kapitole 8.2.1, vycházející z množství přiváděného vzduchu, nasávací rychlosti vzu = 5 

m·s
-1 a vtokového součinitele Czu. 

 

Požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       
·

  = 13,3 m
2 

Objemové množství přiváděných plynů  Vzu = 33,25 m
3
·s

-1
 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce vzu = 5 m·s
-1 

Vtokový součinitel plynů    Czu = 0,5 

 

Plocha stávající nasávacích otvorů je stanovena na 10,64m2, z toho důvodu je nutné 

navýšení počtu otvorů pomocí jedněch dvoukřídlých dveří o šířce 1600mm. Počet 

nasávacích otvorů bude navýšen ze 4 na 5 otvorů. Náklady spojené s osazením zmíněného 

stavebního otvoru budou mít vliv i na finální rozpočet uvedený v kapitole 9.2.1 rozpočty. 

Posledním krokem je stanovení tlakové ztráty ∆pξ prouděním vzduchu přes 

přívodní otvory. V kapitole 8.1.1 byla stanovena tlaková ztráta na jeden nasávací otvor a 

její hodnota bude využita i zde, přičemž dojde k navýšení počtu otvorů na 5 kusů. 

 

 

Tlaková ztráta místním odporem jedním nasávacím otvorem 

       ∆ = · ·   = 15,1 Pa 

Součinitele místního odporu     ξ = 1 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρ = 1,2047 kg·m
-3 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce w = 5 m·s
-1 

 

Celková tlaková ztráta místním odporem na straně sání 

∆pξ n = ∆pξ · Ni = 75,5 Pa 

Počet nasávacích otvorů    Ni = 5 

8.3.2 Německá metodika – Návrh střešních ventilátorů 

Jak již bylo výše zmíněno v kapitole 8.1.2, bylo stanoveno množství odváděných 

plynů jedním ventilátorem na Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1, průměr ventilátoru určený na 560mm. 

Podle německé metodiky musíme ještě provést kontrolu hodnoty maximálního průtoku 
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jedním ventilátorem. V tabulce Tabulka 12 – Maximální objem vzduchu odváděného 

sběrným potrubím nebo jedním ventilátorem máme pro hodnotu ∆ds, což je rozdíl mezi 

šířkou kouřové vrstvy z a osou odváděcího otvoru, která činí v našem případě 3,45m, 

maximální objem odváděného vzduchu 12 m
3
·s

-1
 = 43 200 m

3
·h

-1. Tuto hodnotu bez 

problémů dodržíme.  

Prvním krokem bude nyní určení počtu ventilátorů, které budeme osazovat, dle 

množství odváděného kouře stanoveného v kapitole 8.3. 

 

Navržený počet ventilátorů    
	

  = 9,57 ≈ 10 ks 

 

Objemové množství odváděných plynů  Vw =  33,25 m
3
·s

-1
= 119 700 m

3
·h

-1
 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1 

 Druhým krokem je výpočet tlakových ztrát příslušejících na jeden osazený 

ventilátor. Budeme opět vycházet z hodnot stanovených v kapitole 8.1.2. 

 

Tlaková ztráta zpětné klapky  ø 560mm  ∆pξ ZK = 80 Pa    

Tlaková ztráta třením v prostupu střechou  ∆pλ prostup = 1 Pa 

Tlaková ztráta místním odporem na 1 ventilátor ∆ = ∆ = ,
  = 7,55 Pa 

Celková tlaková ztráta místním odporem   ∆pξ n = 75,5 Pa 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 10 

 

Celková tlaková ztráta na jeden ventilátor   ∆pzv = ∆pξ ZK + ∆pξ prostup + ∆pξ n1 

       ∆pzv =88,55 Pa 

 

Pokud máme určenu celkové tlakové ztráty na jeden ventilátor, můžeme stanovit 

jeho pracovní bod, který je znázorněn na obrázku Obr. 22.  

Posledním krokem návrhu je rozmístění ventilátorů na střeše objektu, které je 

znázorněno na obrázku Obr. 23. 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1
 

Velikost ventilátoru     ø 560mm 
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Navržený počet ventilátorů    Nv = 10 

Tlaková ztráta na jeden ventilátor    ∆pzv =88,55 Pa 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  556 K po dobu 5 minut 

 

Obr. 22 – Německá metodika – Charakteristika zvoleného střešního ventilátoru 

 

 

Vv vent =12 500 m
3
·h

-1 

PB 
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Obr. 23 – Německá metodika – Půdorys rozmístění střešních ventilátorů 

 

8.3.3 Německá metodika – Návrh trubního vedení a axiálních 

ventilátorů 

Postup návrhu větracího zařízení, který vychází z výsledků vypočtených dle 

německé metodiky, je shodný s postupem použitým v kapitole 8.1.3. Je nutná znalost 

vstupních parametrů, které však již byly vypočteny v předchozí kapitole 8.3, kde bylo 

stanoveno množství odváděného kouře a tepla, a v kapitole 8.3.1, v níž byla určena 

velikost přívodních otvorů do prostoru. 

Jako první musíme provést, již v předchozích metodikách použité, rozdělení 

požadovaného množství odváděného kouře na dvě poloviny z důvodu optimalizace 

účinnosti celého systému.  

 

Objemového množství odváděných plynů jedním trubním vedením 

       ´   = 59 850 m
3
·h

-1 

Celkové objemové množství odváděných plynů Vw = 119 700 m
3
·h

-1
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Následně provedeme výpočet tlakových ztrát vzduchovodu ∆pz p, ke kterým musíme 

přičíst část tlakové ztráty místních odporů na nasávacích otvorech ∆pξn´, přičemž 

dostaneme hodnotu celkové tlakové ztráty pro jednu potrubní trasu ∆pz. Jako hodnotu 

tlakové ztráty ∆pξn´ na sacích otvorech budeme brát polovinu z celkové ztráty ∆pξn. 

Detailní výpočet tlakových ztrát pro evropskou metodiku je uveden v příloze A, Tab. A3. 

 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = ∆pz p + ∆pξn´  = 533,3 Pa 

Tlaková ztráta vzduchovodu  (potrubí)  ∆pz p = 495,6 Pa 

½ tlaková ztráta na sacích otvorech   ∆ ´ · ∆   = 37,75 Pa 

 

Ve chvíli, kdy máme stanoven objemový průtok na odsávacím potrubí Vw´ a 

tlakovou ztrátu na straně sání, můžeme z charakteristiky ventilátoru vymezené výrobcem 

určit jeho velikost a pracovní bod, jež je znázorněn na obrázku Obr. 24. Průměr 

ventilátoru, který bude použit pro odsávání, činí 1250mm. 

Posledním krokem je zakreslení potrubního rozvodu do výkresové dokumentace. 

Náhled výkresové dokumentace je znázorněn na obrázku Obr. 25 a Obr. 26, a plná 

výkresová dokumentace včetně půdorysu a řezu potrubí je zobrazena v příloze B, Obr. B3. 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním trubním vedením  

       Vw´ = 59 850 m
3
·h

-1 

Velikost ventilátoru     ø 1250mm 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = 533,3 Pa 

Počet osazených vyústek    Nv = 13 ks 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  556 K po dobu 5 minut 
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Obr. 24 – Německá metodika – Charakteristika zvoleného axiálního ventilátoru 

 

Obr. 25 – Německá metodika – Půdorys umístění trubního vedení 

 

Vw´ = 59 850 m
3
·h

-1 

PB 
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Obr. 26 – Německá metodika – Prostorový pohled na trubní vedení 

 

8.4 Výpočty nuceného větrání dle americké metodiky  

Při návrhu zařízení pro odvod kouře a tepla budeme částečně využívat hodnoty 

vypočtené v kapitole 7.5.1, konkrétně teplotu v akumulační vrstvě T2 a množství 

uvolněného kouře ṁp1 z kapitoly 7.5.2, které však budeme muset přepočítat 

z hmotnostního na objemový průtok V1. Pro kalkulaci objemového množství odváděných 

plynů však v metodice [6] neexistuje žádný konkrétní výpočet, proto aplikujeme již dříve 

využívaný přepočet, který vychází z národní metodiky [1]. Tento přepočet využívá znalosti 

hustoty plynů v akumulační vrstvě, kterou z národní metodiky [1] také dokážeme 

vypočítat. Jako ve všech ostatních metodikách budeme brát pro množství odváděného 

množství plynů jako návrhový požár č. 1 na užitné ploše haly. Pro teplotu plynů 

v akumulační vrstvě bude rozhodující návrhový požár č. 2 na tribuně haly. 

 

Objemové množství odváděných plynů  	=33,9m
3
·s

-1
 =122 292 m

3
·h

-1 

Množství uvolněného kouře     ṁp1 = 36,96 kg·s
-1 

Hustota plynů v akumulační vrstvě    = 1,08 kg·m
-3 
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Teplota plynů v akumulační vrstvě   T1=  51,4 °C 

 

 Množství přiváděných plynů do akumulační vrstvy je podle doporučení americké 

metodiky [6] bráno stejné jako množství odváděných plynů. Všechny potřebné návrhové 

parametry jsou uvedeny níže v rekapitulaci. 

 

Rekapitulace vstupních návrhových parametrů: 

Teplota plynů v akumulační vrstvě   T2 =  76,11 °C 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

Objemové množství přiváděných plynů  Vi1 =  33,97 m
3
·s

-1
 = 122 292 m

3
·h

-1 

Objemové množství odváděných plynů  Vv1 =  33,97 m
3
·s

-1
 = 122 292 m

3
·h

-1 

 

8.4.1 Americká metodika – Návrh velikosti a počtu nasávacích otvorů 

Při návrhu plochy a počtu přívodních otvorů jsme postaveni před volbu, jakým 

způsobem tyto parametry vypočítat. Prvním způsobem je využít již vypočtenou plochu 

přívodních otvorů v rámci kapitoly 7.5.3, která odpovídá Ai = 34,8 m
2. Druhým způsobem 

je provést výpočet stejně jako v předchozí evropské [2] a německé [3] metodice, tedy 

provést přepočet na základě znalosti množství přiváděného vzduchu Vi a maximální 

rychlosti na vstupu do nasávacích otvorů vi = 5 m·s
-1. 

 

Požadovaná geometrická plocha nasávacích otvorů  

         = 13,58 m
2 

Objemové množství přiváděných plynů  Vi1 = 33,97 m
3
·s

-1
 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce vi = 5 m·s
-1 

Vtokový součinitel plynů    Ci = 0,5 

 

Jeden z kontrolních mechanismů, který můžeme využít, je vypočtení skutečné 

rychlosti na nasávacích otvorech za použití plochy otvorů Ai = 34,8 m
2. 

 

Skutečná rychlost nasávaných plynů   ´
·

  = 0,19 m · s
-1 

Skutečná geometrická plocha nasávacích otvorů  

       Ai´ =  10,64 m
2 
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Z výše uvedeného výpočtu je zřejmé, že by pravděpodobně docházelo pouze ke 

vzniku velice malému rychlosti proudění a velkému přívodu vzduchu, který by sice 

způsoboval velké rozřeďování a snižování teploty v akumulační vrstvě, ale investiční 

náklady by daleko přesáhly celkovou využitelnost tohoto řešení. Proto v rámci výpočtu 

využijeme nižší hodnotu plochy přívodních otvorů, tedy Ai = 13,58 m
2. 

Pokud nyní porovnáme skutečnou plochu přívodních otvorů, která činí pouze 

10,64m2, musíme dojít k závěru nutnosti instalace dalších přívodních otvorů. Do prostoru 

tedy přidáme jedny dvoukřídlé dveře o šířce 1600mm. Počet nasávacích otvorů bude 

navýšen ze 4 na 5 otvorů. Vyčíslení ceny těchto stavebních úprav se projeví i na finálním 

rozpočtu uvedeném v kapitole 9.2.1 s rozpočty. 

Posledním z parametrů, které je nutné stanovit, je hodnota tlakové ztráty ∆pξ na 

jednotlivých otvorech. V kapitole 8.1.1 byla vypočtena tlaková ztráta na jeden nasávací 

otvor, jejíž hodnota bude využita i zde. 

 

Tlaková ztráta místním odporem jedním nasávacím otvorem 

       ∆   = 15,1 Pa 

Součinitele místního odporu     ξ = 1 

Hustota vzduchu okolní teploty   ρ = 1,2047 kg·m
-3 

Rychlost nasávaných plynů do kouřové sekce w = 5 m·s
-1 

 

Celková tlaková ztráta místním odporem na straně sání 

∆pξ n = ∆pξ · Ni = 75,5 Pa 

Počet nasávacích otvorů    Ni = 5 

8.4.2 Americká metodika – Návrh střešních ventilátorů 

V kapitole 8.1.2 bylo stanoveno množství odváděných plynů jedním ventilátorem 

na hodnotu Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1 a velikost ventilátoru ø 560mm. Z těchto hodnot již 

můžeme bez problémů určit počet ventilátorů, které budeme osazovat. Ale před tím 

musíme prověřit, zda zvolená hodnota objemového průtoku jedním ventilátorem 

nepřesahuje metodikou stanovenou hodnotu vypočtenou níže. 

 

Maximální objemový průtok jedním ventilátorem 

    ,   = 8,91 m
3
·s

-1 
= 32 066 m

3
·h

-1 
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Výfukový koeficient      γ = 1 

Šířka kouřové vrstvy     d = H – zs1 = 3,45 m 

Světlá výška prostoru     H = 9,75 m 

Vzdálenost kouřové vrstvy od základny požáru zs1 = Y1 = 6,3m 

Teplota plynů v kouřové vrstvě   Tg =  324,58 K  

Teplota okolního prostředí    T0 = 293,15 K 

  

Výše uvedeným výpočtem jsme prokázali splnění podmínky maximálního 

objemového průtoku jedním ventilátorem a můžeme pokračovat ve stanovení počtu 

ventilátorů, které je nutné do prostoru instalovat. 

 

Navržený počet ventilátorů    
	

  = 9,78 ≈ 10 ks 

 

Objemové množství odváděných plynů  Vv1 =  33,97 m
3
·s

-1
 = 122 292 m

3
·h

-1 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1 

Další hodnotou, kterou je nutné určit, je tlaková ztráta na jeden osazený ventilátor. 

Opět budeme vycházet z hodnot vypočtených v kapitole 8.1.2. 

 

Tlaková ztráta zpětné klapky  ø 560mm  ∆pξ ZK = 80 Pa    

Tlaková ztráta třením v prostupu střechou  ∆pλ prostup = 1 Pa 

Tlaková ztráta místním odporem na 1 ventilátor ∆ ∆ ,
  = 7,55 Pa 

Celková tlaková ztráta místním odporem   ∆pξ n = 75,5 Pa 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 10 

 

Celková tlaková ztráta na jeden ventilátor   ∆pzv = ∆pξ ZK + ∆pξ prostup + ∆pξ n1 

       ∆pzv =88,55 Pa 

 

Po určení celkové tlakové ztráty na jeden ventilátor můžeme stanovit jeho pracovní 

bod, který je znázorněn na obrázku Obr. 27.  
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Obr. 27 – Americká metodika – Charakteristika zvoleného střešního ventilátoru 

 

Posledním krokem návrhu je rozmístění ventilátorů na střeše objektu, které je 

znázorněno na obrázku Obr. 28. Před tímto krokem však musíme spočítat minimální 

požadovanou vzdálenost mezi ventilátory, tak jak nám to ukládá americká metodika [6]. 

 

Minimální vzdálenost mezi ventilátory ,   = 1,68m 

 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

      Ve = Vv vent = 3,472 m
3
·h

-1
 = 12 500 m

3
·h

-1 

Při znalosti hodnoty minimální vzdálenosti Smin můžeme provést rovnoměrné 

rozmístění ventilátorů na střeše objektu. 

 

Vv vent =12 500 m
3
·h

-1 

PB 



94 
 

Obr. 28 – Americká metodika – Půdorys rozmístění střešních ventilátorů 
 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním ventilátorem   

       Vv vent = 12 500 m
3
·h

-1
 

Velikost ventilátoru     ø 560mm 

Navržený počet ventilátorů    Nv = 10 

Tlaková ztráta na jeden ventilátor    ∆pzv =88,55 Pa 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 

8.4.3 Americká metodika – Návrh trubního vedení a axiálních 

ventilátorů 

Stejně jako v předchozích dvou metodikách bude použit základní postup vycházející 

z postupu popsaném v národní metodice [1] v kapitole 8.1.3. Proměnnými budou pouze 

vypočtené vstupní parametry, tedy tlaková ztráta na nasávacích otvorech a množství 

odváděného kouře a tepla. 
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Stanovené množství odváděného vzduchu určíme rozdělením celkového množství na 

dvě rovnocenné části. Důvodem rozdělení je zmenšení velikosti odsávacího ventilátoru a 

celkové zefektivnění odsávání prostoru.  

Objemového množství odváděných plynů jedním trubním vedením 

       ´ ·   = 61 146 m
3
·h

-1 

Celkové objemové množství odváděných plynů Vv1 = 122 292 m
3
·h

-1
 

 

 Následujícím krokem je určení tlakové ztráty na straně sání ∆pz sání, která se skládá 

ze dvou částí. Tlakové ztráty na trubním rozvodu ∆pz p, jejíž detailní výpočet je uveden 

v příloze A, Tab. A4, a polovinou tlakové ztráty na nasávacích otvorech ∆pξn´.  

 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = ∆pz p + ∆pξn´  = 505,8 Pa 

Tlaková ztráta vzduchovodu  (potrubí)  ∆pz p = 468,1 Pa 

½ tlaková ztráta na sacích otvorech   ∆ ´ · ∆   = 37,75 Pa 

Při znalosti objemového průtok na odsávacím potrubí Vv´ a tlakové ztráty na straně 

sání můžeme z charakteristiky ventilátoru vymezené výrobcem určit jeho velikost a 

pracovní bod, jenž je znázorněn na obrázku Obr. 29. Průměr ventilátoru, který bude použit 

pro odsávání, činí 1250mm. 
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Obr. 29 – Americká metodika – Charakteristika zvoleného axiálního ventilátoru 

Vw´ = 61 146 m
3
·h

-1 

PB 
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Obr. 30 – Americká metodika – Půdorys umístění trubního vedení 

Obr. 31 – Americká metodika – Prostorový pohled na trubní vedení 

 

 

Následným krokem je zakreslení potrubního rozvodu do výkresové dokumentace. 

Náhled výkresové dokumentace je znázorněn na obrázku Obr. 30 a Obr. 31, a plná 

výkresová dokumentace včetně půdorysu a řezu potrubí je zobrazena v příloze B, Obr. B4. 

 

Rekapitulace navržených parametrů: 

Návrhové objemové množství odváděných plynů jedním trubním vedením  

       Vv ´ = 61 146 m
3
·h

-1 

Velikost ventilátoru     ø 1250mm 

Celková tlaková ztráta na straně sání   ∆pz sání  = 505,8 Pa 

Počet osazených vyústek    Nv = 13 ks 

Teplotní odolnost komponentů ZOKT  F300 
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9. Vyhodnocení výsledků jednotlivých metodik a druhů větrání 

V této stati bude proveden rozbor výsledků, které byly v rámci práce docíleny. Stať 

bude rozdělena na dvě části, vyhodnocení výstupních parametrů a ekonomické 

vyhodnocení. 

9.1 Vyhodnocení fyzikálních parametrů důležitých pro návrh systému 

V rámci prováděných výpočtů bylo sledováno několik parametrů, které mají zásadní 

vliv na celkový návrh systému odvodu tepla a kouře. Sledované parametry se do jisté míry 

mění v závislosti na způsobu, kterým docilujeme odvod kouře a tepla z předmětného 

prostoru. Proto budeme zvlášť posuzovat přirozený a nucený způsob odvodu kouře a tepla.  

9.1.1 Porovnání fyzikální parametrů přirozeného odvodu tepla a kouře 

Základními sledovanými parametry, které mají vliv na návrh systému odvodu tepla 

a kouře, jsou množství odváděných plynů z prostoru, teplota plynů v akumulační vrstvě a 

plocha přívodních a odtahových otvorů. Vzájemné porovnání výše uvedených parametrů je 

znázorněno v tabulce Tab. 5. 

 

Tab. 5 – Výsledné hodnoty sledovaných parametrů přirozeného větrání 

Metodika 

Objemové 
množství 

odváděných 
plynů 

Teplota 
plynů v 

akumulační 
vrstvě  

Plocha otvorů Počet 
střešních 
klapek 

Teplotní 
odolnost 

Přívodní Odtahové 

[ m3·h-1 ] [ °C ] [ m2 ] [ m2 ] [ks] [-] 

Národní 84 050 225,48 7,41 7,81 6 B300 
Evropská 138 780 228,98 15,59 7,30 5 B300 
Německá  - 273,03 31,00 25,83 18 B300 
Americká - 76,11 34,80 28,99 20 B300 

 

Jak je z výše uvedené tabulky patrné, národní a evropská metodika má hodnoty 

geometrické plochy odtahový otvorů přibližně stejné, avšak velikost přívodních otvorů se 

výrazněji liší. Rozdíl je způsoben absencí přímého výpočtového prostředku resp. vzorce, 

ve kterém by došlo k úpravě množství přiváděného vzduchu tak, jak je tomu u národní 

metodiky. Zbylé metodiky jsou diametrálně odlišné od předchozích dvou metodik. Pro 

možnost úplného porovnání zde schází možnost přímého výpočtu množství odváděných 

plynů, které je v německé i americké metodice zakalkulováno přímo do tabulkových 
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hodnot, respektive do vzorce pro výpočet plochy přívodních otvorů. Výsledný rozdíl je 

nejlépe vidět ve finální ceně celého systému uvedené v kapitole 9.2.1. 

9.1.2 Porovnání fyzikální parametrů nuceného odvodu tepla a kouře 

pomocí střešních ventilátorů 

U odvodu tepla a kouře pomocí střešních ventilátorů jsou zásadní následující 

parametry: množství odváděného kouře celkové i připadající na jeden ventilátor, tlaková 

ztráta na jeden ventilátor a počet střešních ventilátorů. Porovnání jednotlivých 

vypočtených parametrů je uvedeno v tabulce Tab. 6. 

 

Tab. 6 – Výsledné hodnoty sledovaných parametrů nuceného větrání pomocí střešních 
ventilátorů 

Metodika 

Objemové 
množství 

odváděných 
plynů 

Teplota 
plynů v 

akumulační 
vrstvě 

Objemové 
množství 

odváděných 
plynů jedním 
ventilátorem 

Tlaková 
ztráta na 

jeden 
ventilátor 

Počet 
střešních 

ventilátorů 

Teplotní 
odolnost 

[ m3·h-1 ] [ °C ] [ m3·h-1 ] [Pa] [ks] [-] 

Národní 84 050 225,48 12 500 89,63 7 F300 
Evropská 138 780 228,98 12 500 89,23 11 F300 
Německá  119 700 273,03 12 500 88,55 10 F300 
Americká 122 292 76,11 12 500 88,55 10 F300 

 

Při použití střešních ventilátorů je rozdíl mezi jednotlivými metodikami nejmenší. 

Nejnižších hodnot opět dosahuje česká metodik, a díky velmi nízkému množství 

odváděného kouře. Ostatní metodiky jsou v počtu osazených ventilátorů srovnatelné, 

v případě německé a americké metodiky dokonce shodné. Co se týká finančních základů 

na instalaci systému, jsou zkalkulovány v kapitole 9.2.1.  

9.1.3 Porovnání fyzikální parametrů nuceného odvodu tepla a kouře 

pomocí trubního vedení 

Při využití trubního vedení v kombinaci s axiálním trubním ventilátorem budou důležité 

následující parametry: množství celkového odváděného tepla a kouře, resp. množství 

odváděné jedním trubním vedením, tlaková ztráta připadající na jeden ventilátor a počet 

osazených vyústek. Všechny tyto parametry jsou uvedeny v tabulce Tab. 7. 
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Tab. 7 – Výsledné hodnoty sledovaných parametrů nuceného větrání pomocí trubního 
vedení 

Metodika 

Objemové 
množství 

odváděných 
plynů 

Teplota 
plynů v 

akumulační 
vrstvě  

Objemové 
množství 

odváděných 
plynů jedním 
ventilátorem 

Tlaková 
ztráta na 

jeden 
ventilátor  

Počet 
osazených 

vyústek 

Průměr 
ventilátoru 

[ m3·h-1 ] [ °C ] [ m3·h-1 ] [Pa] [ks] [mm] 

Národní 84 050 225,48 42 030 512,70 9 Ø1000 
Evropská 138 780 228,98 69 390 716,40 15 Ø1250 
Německá  119 700 273,03 59 850 533,30 13 Ø1250 
Americká 122 292 76,11 61 146 505,80 13 Ø1250 

 

Rozdíly mezi jednotlivými metodikami opět nejsou nikterak markantní. Opět vyšlo 

jako nejmenší zařízení navržené podle národní metodiky. U ostatních metodik byly 

výsledky srovnatelné, až na evropskou metodiku, u které by i při mírném nárůstu 

tlakových ztrát na sání bylo nutné měnit velikost, případně typ použitého ventilátoru. Je 

nutné také poznamenat, že pro národní metodiku musel být použit ventilátor o průměru 

1000mm, kdežto u ostatních metodik se jednalo o průměr 1250mm. Důvodem použití 

rozdílných velikostí byla nevyhovující poloha pracovního bodu ventilátoru o průměru 

1250mm pro národní metodiku. 

 

9.2 Ekonomicko-provozní vyhodnocení 

Nejzásadnějším kritériem, na kterém jsou rozdíly mezi jednotlivými způsoby větrání 

i metodikami nejvíce viditelné, jsou investiční náklady na pořízení celého systému a 

následně i náklady provozní, které však tak zásadní roli nehrají. Finanční náročnost 

navrženého řešení je bohužel v současné době zásadním kritériem, kterému často musí 

ustoupit i výhodnější technické řešení celého systému. 

9.2.1 Investiční náklady pro osazení systému odvodu tepla a kouře 

Navržené systémy byly oceňovány na základě provedení tří poptávek na konkrétní 

součásti systému. Z nabídek byla následně pomocí aritmetického průměru stanovena 

průměrná jednotková cena prvku, případně kompletu. Systém poptávek byl použit pro 

střešní klapky, střešní ventilátory a axiální ventilátory. Drobnější součásti systému byly 

oceněny na základě provedení průzkumu cen různých dodavatelů a následně u nich byla 
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také stanovena průměrná jednotková cena. Poslední součástí rozpočtů byly montáže, jež 

vycházejí z ceníků, které vydává organizace ÚRS Praha, a.s..  

Kompletní rozpočty pro jednotlivé druhy větrání a užité metodiky se nacházejí 

v příloze C, Tab. 1 – Tab. 12. Pro názornost je v této kapitole uvedena porovnávací 

tabulka, kde jsou investiční náklady na jednotlivé systémy sdruženy, viz tabulka Tab. 8. 

 

Tab. 8 – Srovnání investičních nákladů jednotlivých systémů 

Způsob větrání Metodika 
Cena systému 

odvodu kouře a 
tepla 

Cena doplnění 
přívodních 

otvorů 
Celková cena 

Přirozené 

Národní 272 250 Kč - 272 250 Kč 

Evropská 226 875 Kč 97 805 Kč 324 680 Kč 

Německá  816 750 Kč 372 217 Kč 1 188 967 Kč 

Americká 907 500 Kč 439 336 Kč 1 346 836 Kč 

Nucené               
střešní 

ventilátory 

Národní 741 006 Kč - 741 006 Kč 

Evropská 1 164 438 Kč 97 804 Kč 1 262 242 Kč 

Německá  1 058 580 Kč 64 245 Kč 1 122 825 Kč 

Americká 1 058 580 Kč 64 245 Kč 1 122 825 Kč 

Nucené               
potrubní trasa 

Národní 781 263 Kč - 781 263 Kč 

Evropská 1 042 087 Kč 97 804 Kč 1 139 891 Kč 

Německá  1 029 709 Kč 64 245 Kč 1 093 954 Kč 

Americká 1 028 677 Kč 64 245 Kč 1 092 922 Kč 

 

Z posuzovaných metodik vychází z hlediska investičních nákladů nejpříznivěji 

národní metodika, a to ve všech třech způsobech větrání. Absence dodatečných nákladů na 

doplnění přívodních otvorů je zapříčiněna tím, že základní navržené otvory pro přívod 

vzduchu postačují.  

Nejvýraznější rozdíly mezi jednotlivými způsoby větrání má evropská metodika, 

v níž je nucené větrání 4x dražší než přirozené.  

Velice zvláštní je vyrovnanost investičních nákladů německé a americké metodiky, 

a to jak mezi sebou, tak i mezi jednotlivými druhy větrání. Tato vyrovnanost může velice 

zásadně ovlivnit rozhodování, ve kterém může být zvoleno optimální technické řešení 

namísto řešení s nejnižšími investičními náklady. 
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9.2.2 Náklady na kontroly zařízení pro odvodu kouře a tepla  

 Důvodem provádění revizí a zkoušek provozuschopnosti systému odvodu tepla a 

kouře, je zajištění funkčnosti celého systému při požáru, a zároveň splnění požadavků 

vyhlášky 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru [7]. Ve zmíněné vyhlášce jsou v paragrafu §7 popsány úkony, které mají 

být realizovány v rámci kontrol provozuschopnosti zařízení. Periodicita kontrol je 

vyhláškou [7] stanovena na nejméně jednou za rok, avšak důležitější je požadavek 

výrobce, který může periodicitu kontrol zkrátit. Kontroly smí provádět pouze firma, která 

je výrobcem označena jako způsobilá pro provádění těchto prací. 

 Pro stanovení nákladů na kontroly systémů odvodu tepla a kouře se vychází 

z požadavku vyhlášky [7] na minimální periodicitu jednou ročně. Ceny za provedení 

kontroly byly získány jako aritmetický průměr z nabídek tří oslovených firem, 

zabývajících se prováděním kontrol požárně bezpečnostních zařízení nebo konkrétních 

výrobců. Shrnutí cen za provedení ročních kontrol je uvedeno v tabulce Tab. 9. 

 

Tab. 9 - Srovnání nákladů na provádění kontrol jednotlivých systémů 

Způsob větrání Metodika 
Počet revidovaných 

komponentů 

Jednotková 

cena revize 

Celková 

cena 

Přirozené 

Národní 6 ks střešních klapek 980 Kč 5 880 Kč 

Evropská 5 ks střešních klapek 980 Kč 4 900 Kč 

Německá 18 ks střešních klapek 980 Kč 17 640 Kč 

Americká 20 ks střešních klapek 980 Kč 19 600 Kč 

Nucené               

střešní 

ventilátory 

Národní 7 ks střešních ventilátorů 1 630 Kč 11 410 Kč 

Evropská 11 ks střešních ventilátorů 1 630 Kč 17 930 Kč 

Německá 10 ks střešních ventilátorů 1 630 Kč 16 300 Kč 

Americká 10 ks střešních ventilátorů 1 630 Kč 16 300 Kč 

Nucené               

potrubní trasa 

Národní 2 ks ventilátorů+potrubí 2 650 Kč 5 300 Kč 

Evropská 2 ks ventilátorů+potrubí 2 650 Kč 5 300 Kč 

Německá  2 ks ventilátorů+potrubí 2 650 Kč 5 300 Kč 

Americká 2 ks ventilátorů+potrubí 2 650 Kč 5 300 Kč 
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 Z tabulky Tab. 9 je patrné, že ačkoliv patří nucené větrání za pomoci potrubní trasy 

k dražším variantám, při provádění pravidelných kontrol vychází prakticky nejlevněji. 

Suverénně nejdražším je nucené větrání střešními ventilátory, které v průměru přesahují 

15 000 Kč za roční kontrolu. 
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10. Závěr 

 Diplomová práce si kladla za cíl rozebrat, porovnat a zhodnotit čtyři vybrané 

mezinárodní metodiky pro navrhování přirozeného a nuceného odvodu tepla a kouře 

z prostorů zasažených požárem nejen v rovině teoretické, ale i v rovině praktické 

stanovením investičních a provozních nákladů jednotlivých systémů. Závěry z těchto 

rozborů budou nyní shrnuty v několika následujících bodech. 

 

 • Porovnání jednotlivých metodik 

 Mezi posuzované byly zařazeny následující metodiky: národní [ČSN H], evropská 

[PCEN], německá [DIN][DIN NUC] a americká [NFPA]. Při jejich komplexním rozboru 

bylo zjištěno, že výpočtové vzorce jsou částečně převzaty z prací H.B. Awbiho v případě 

národní a evropské metodiky, a z prací P.H. Thomase a E.E. Zukoskiho, v případě 

německé a americké metodiky.  

 Do národní metodiky jsou implementovány parametry figurující v kodexu norem 

ČSN 73 08xx tak, aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita celého kodexu. Všechny 

potřebné hodnoty a výpočty jsou kumulovány v této normě, což z ní činí nejkomplexnější, 

ale zároveň i nejpracnější metodiku ze všech posuzovaných. Zvláštností národní metodiky 

je fakt, že výsledky některých zásadních posuzovaných parametrů se v porovnání 

s ostatními metodikami liší v průměru o více než 60%, a projeví se na celkově velice 

nízkých investičních nákladech. Z mého pohledu se zdá, že ve vstupních hodnotách 

národní metodiky figurují ne zcela korektní hodnoty.  

 Největší výkyvy při porovnání přirozeného a nuceného větrání má dle provedených 

výpočtů metodika evropská, která je navíc charakterizována značnou nepřehledností a 

roztříštěností. Dle mého subjektivního pohledu by bylo vhodné provést v evropské 

metodice několik korekcí, které by vedly ke zlepšení práce s touto metodikou. 

 Nejvhodnější z hlediska používání se z provedených rozborů jeví metodika 

německá, vyznačující se značnou jednoduchostí a rychlým stanovením požadovaných 

výsledků. Nevýhodu však spatřuji v absenci větší volnosti při celkovém navrhování 

systémů, a díky vyhledávání výsledků v tabulkách zamezuje projektantovi jakékoliv větší 

zásahy do prováděných výpočtů. Tento fakt je značně rozporuplný, na jedné straně 

projektanta omezuje, ale na straně druhé je díky tomu zajištěn určitý všeobecný standard a 

řád. Výsledné hodnoty charakteristických parametrů můžeme řadit mezi vyšší společně 

s hodnotami získanými z metodiky americké. 
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 Americká metodika se při porovnání se všemi ostatními hodnotami jeví po všech 

stránkách jako nejvhodnější. Metodika je přehledně uspořádána, práce s ní je rychlá a 

bezproblémová. Všechny potřebné vstupní hodnoty jsou v ní obsaženy. Jedinou nevýhodou 

jsou vyšší hodnoty posuzovaných parametrů. Otázkou zůstává, kde se nachází rozhraní 

mezi optimální bezpečností a investičními náklady, ale tato otázka nemůže být v rámci této 

práce zodpovězena. 

 

 • Investiční náklady na instalaci systémů odvodu tepla a kouře 

 V praktické části diplomové práce bylo postupně navrženo 12 různých systémů 

odvodu tepla a kouře v závislosti na prováděcí metodice a způsobu odvodu kouře a tepla. 

Ze získaných výsledných hodnot byly pro všechny systémy zhotoveny návrhové rozpočty, 

ve kterých byly zohledněny jak ceny materiálů, tak i montáží či případných bouracích a 

stavebních prací. Spočtené investiční náklady jsou znázorněny v grafu Graf 1. 

 

Graf 1 – Investiční náklady na instalaci systému tepla a kouře na posuzovaném objektu 

 Velice zajímavou skutečností, která z rozpočtů vyplynula, je přibližná rovnocennost 

investičních nákladů na přirozené a nucené větrání v německé a americké metodice. Z toho 

vyplývá, že projektant není nucen se přizpůsobovat diktátu nejnižších investičních nákladů, 

ale může volit optimální technické řešení problému, což by mělo být cílem každého 

odborníka pohybujícího se v technické praxi. 
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 • Náklady provádění kontrol systémů odvodu tepla a kouře 

 Náklady na provádění kontrol provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení 

nehrají v porovnání s náklady investičními tak velkou roli. Z provedených kalkulací se 

podařilo prokázat, že finanční náročnost těchto kontrol nemusí nutně souviset s výší 

investičních nákladů, jak je znázorněno v grafu Graf 2. 

 

Graf 2 – Náklady na provádění kontrol systému tepla a kouře na posuzovaném objektu 

 

 Závěrem lze konstatovat, že problematika odvodů tepla a kouře je velice složitá, a 

vývoj v této oblasti ještě není zdaleka ukončen. I pouhé sjednocení mezinárodních metodik 

by mohlo trvat několik let, a není vůbec jisté, zda by k němu někdy mohlo dojít. 
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