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ANOTACE 

VÁLEK, V.: Větrání kabelových kanálů s aplikací na podnik ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava. 2014.  

 

Předloţená práce se zabývá odvětráváním kabelových kanálŧ v podniku ArcelorMittal 

Ostrava, a.s. Jedná se o odvětrání přirozeného a nuceného charakteru. Při poţáru je 

realizováno větrání přenosnými agregáty umístěnými u místní poţární jednotky. Úvodní část 

práce se věnuje fyzikálním principŧm umoţňujícím pohyby vzdušin uvnitř a vně budovy, jak 

tyto principy spolu souvisejí a jaký mají vliv na celkovou rychlost proudění. Následující část 

se věnuje zabezpečení větrání v kabelovém kanále a na něho pŧsobícími vlivy. Hodnotí se 

účinnost rŧzných druhŧ větrání a rŧzné zpŧsoby konstrukčního řešení. Závěr práce 

vyhodnocuje tyto rŧzné zpŧsoby větrání a specifikuje jejich vliv na celkové větrání. Cílem 

práce je srovnání zpŧsobŧ větrání, jejich vyhodnocení a navrţení změn, které povedou v 

situaci poţáru k efektivnějšímu a bezpečnějšímu zdolávání. 

 

Klíčová slova: větrání, komínek, kouř, proudění, vzduch, vítr, tlak 

 

 

 

ANNOTATION 

VÁLEK, V.: Ventilation of cable tunnels with application to ArcelorMittal Ostrava, joint 

stock company. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. 2014.  

 

The presented thesis deals with ventilation of cable tunnels at ArcelorMittal Ostrava steel 

making company. The ventilation is either natural or forced. In the case of fire, ventilation is 

conducted by means of mobile devices available with the local fire brigade. The introductory 

part discusses the physical principles enabling the motion of the air mass inside and outside 

buildings, the connections between the principles and their effect on the total airflow speed. 

The following part deals with ventilation in the cable tunnel and the influencing effects. It 

assesses the efficiency of various means of ventilation and different designs. The conclusion 

evaluates individual means of ventilation and determines their effect on the overall 

ventilation.The objective of the thesis is to compare various means of ventilation and suggest 

changes that will make a fire more efficient and safer to smother. 

 

Keywords: ventilation, flue, smoke, airflow, air, wind, pressure 
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ÚVOD 

 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s. se stala jedním z nejvýznamnějších 

zaměstnavatelŧ  v Moravskoslezském regionu v oblasti těţké hutní výroby a zpracování oceli. 

Prošla dlouhým vývojem s mnoha transformacemi aţ do dnešní podoby AMO, a.s. Široké 

portfolio výroby zaručuje její dominantní postavení v současnosti i v budoucnosti.   

 Hutní prŧmysl je charakteristický svým velkým nebezpečím vzniku poţáru 

vyskytujícím se, jak v prvovýrobě, tak v následném zpracování při výrobě ocelových 

produktŧ. Všeobecně těţký prŧmysl je zásadně závislý na dodávkách elektrické energie. Ve 

společnosti AMO, a.s. jsou tyto dodávky realizovány buď vlastní výrobou elektrické energie 

na závodě 4 teplárna, nebo při výpadku, je moţno vyuţít hlavní rozvodnu zajišťující připojení 

na městkou elektrickou síť. V samotném podniku je pak rozvod elektrické energie veden v 

kabelových kanálech a mostech. Tyto kabelové kanály tvoří rozsáhlou elektrickou síť 

dodávající elektrickou energii do všech závodŧ AMO, a.s. Při narušení rozvodŧ poţárem 

muţe dojít k ukončení dodávek elektrické energie. Pokud dojde k poţáru, následky jsou 

katastrofální a vznikají obrovské materiální škody pohybující se v řádech stovek milionŧ.   

 Z tohoto dŧvodu je brán velký zřetel na poţární ochranu těchto rozvodŧ, a to jak na 

úseku prevence, tak v moţnosti efektivního provedení zásahu jednotkami poţární ochrany. 

Správné dimenzování kabelových prostorŧ a vhodného řešení detekce pak následně urychluje 

samotnou lokalizaci a následnou likvidaci poţáru.  Pro Hasičský záchranný sbor podniku 

AMO, a.s. je stěţejní řešení větrání kabelových prostorŧ v podniku.  

  Cílem mé práce bude provést měření výměny vzduchu ve vybraných kabelových 

kanálech společnosti AMO, a.s. Porovnání rŧzných systémŧ odvětrávání v kabelovém kanále 

K1, který je hlavním rozvodem elektrické energie na závodě 10 koksovna. Dále provedu 

měření účinnosti odvětrávání zakouření mobilními technickými prostředky AMO, a.s.  

 V diplomové práci je zpracována teorie vzniku poţáru, šíření zplodin poţáru, větrání 

kabelových prostor a dále jsou uvedeny výsledky měření za provozních podmínek. Provedl 

jsem srovnání efektivnosti rŧzných systému poţárního odvětrání vyuţívaného ve společnosti 

AMO, a.s. a navrhl případné zlepšení systému ochrany kabelových kanálŧ ve společnosti.  
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REŠERŠE   

 O toto téma jsem byl poţádán, abych zhodnotil situaci kabelových kanálŧ v podniku 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. Z hlediska této ţádosti jsem prostudoval potřebnou literaturu k 

získání teoretických znalostí v oblasti větrání. Práce se zabývá větráním v konkrétním 

prostoru kabelového kanálu. Z hlediska větrání kabelových kanálŧ jsem nenašel ţádnou práci, 

ze které bych mohl vycházet. Z tohoto dŧvodu se hlavními materiály pro mne staly interní 

dokumenty společnosti, normy a pak zejména konzultace s pracovníky koksovny, 

HZSPAMO, a vedoucím mé práce ing. Daliborem Míčkem, PhD.  

 

 

ŠENOVSKÝ, Michail, Pavel PROKOP a Petr BEBČÁK. Větrání objektů. 2., aktualiz. vyd.  

V Ostravě: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2007, 201 s.  

ISBN  978-80-7385-008-1. 
 

 Literatura popisuje větrání z hlediska přírodních zákonŧ, sleduje vliv 

meteorologických podmínek na větrání, popisuje problémy aerodynamiky a aerologie. Dalším 

směrem je pak vyuţití přetlakového a podtlakového větrání v případu poţáru.  

 

 

BEBČÁK, Petr. Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody pro napájení požárně 

bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční. Ostrava: 

Sdruţení poţárního inţenýrství. 
 
  Vyuţití ČSN 730848 a evropských norem při hodnocení kabelových rozvodŧ 

slouţících pro napájení poţárně bezpečnostních zařízení z hlediska šíření poţáru po 

elektrických kabelech a zachování funkční schopnosti elektrických kabelŧ při namáhání 

poţárem. Popis zkušebních metodik při hodnocení elektrických kabelŧ v podmínkách poţáru 

a jejich zatřídění dle evropských norem reakce na oheň a norem IEC, včetně poţadavkŧ na 

stanovení třídy funkčnosti kabelových nosných konstrukcí dle ZP č.27/2008. 
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1.  POŢÁR A HOŘENÍ 

1.1  Hoření 

Vlivem účinku tepla na hořlavé látky dochází k velkému mnoţství fyzikálně chemických 

reakcí. Pokud hoření probíhá v přítomnosti okysličovadla, začíná proces tepelného hoření.  

 

Samotný pojem hoření mŧţeme definovat jako chemickou reakci, která je provázena 

uvolňováním tepla a vyzařováním světla. Hoření probíhá za přítomnosti tří základních faktorŧ 

- hořlavá látka, iniciační  zdroj a oxidační prostředek. Pro přerušení hoření je zapotřebí 

narušit jeden ze základních faktorŧ. Hoření nastává v homogenní fázi, případně na rozhrání 

fází.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle skupenství jednotlivých sloţek hořlavého souboru mŧţeme rozdělit hoření na: 

 homogenní hoření: Hořlavý soubor se vyskytuje v jednom skupenství. Zařazujeme 

   zde zejména hořlavé kapaliny. Mezi oxidačním prostředkem a 

   palivem se nevyskytuje ţádná dělicí plocha. Hořlavý soubor je 

   v plynném stavu, případně se vzájemně míchá ještě před  

   samotným plamenným hořením. Charakteristickým znakem 

   homogenního hoření je plamen. 

 heterogenní hoření: Hořlavý soubor je sloţený ze dvou skupenství. Palivem je pevná 

   látka a oxidačním prostředkem je plyn. Charakteristickým  

   znakem heterogenního hoření je například tlení na povrchu 

   hořlavé látky. 

 

 

Obrázek 1 Trojúhelník hoření [2] 



4 

 

Podle reakční rychlosti mŧţeme hoření rozdělit na: 

 kinetické: Hoření, při kterém je rychlost závislá pouze na rychlosti chemické 

  reakce mezi palivem a oxidační látkou. 

 difuzní: Hoření, při kterém je rychlost závislá na čase potřebném k zajištění 

  fyzikálního kontaktu mezi palivem a oxidačním prostředkem. [3,4] 

 

1.2  Poţár 

 

Poţár jako pojem lze z legislativního pohledu vyhlášky č. 246/2001 definovat jako: 

 

Každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke 

škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. [1] 

 

Ve většině případŧ začíná poţár na malé ploše ve fázi rozhořívání a hořící materiál je 

odizolován od okolního prostoru. V určitém stupni poţáru dochází v uzavřeném prostoru k 

nahromadění hořících plynŧ a par v objektu a vytváří se zóna, která po dosaţení kritické 

teploty a při dostatečné koncentraci plynŧ a par vzplane, případně se vznítí. Poţár přechází v 

této fázi do stavu plně rozvinutého poţáru. 

 

Prostor, ve kterém probíhá poţár a všechny doprovázející jevy, mŧţeme  rozdělit na vzájemně 

související pásma: - pásmo hoření 

   - pásmo přípravy  

   - pásmo zakouření 

 

1.2.1 Pásmo hoření 

 Pásmo hoření je prostor charakteristický tepelným rozkladem a tavbou hořlavých 

pevných látek, odpařováním hořlavých kapalin a hořením vzniklých produktŧ rozkladu v 

objemu difuzního plamene. Hoření látek probíhá zejména ve svítící vrstvě plamene a pod jeho 

povrchem dochází k uvolňování  hořlavých plynŧ a pár, které po smíchání s okysličovadlem 

vytváří směs schopnou hoření. Tyto produkty tepelného rozkladu neshoří zcela v místě 

hoření, ale vlivem netěsností a otvorŧ v konstrukcích unikají do dalších prostor, kde dochází 

ke směšování se vzduchem a k následnému hoření. Projevem mohou být plamenné zášlehy z 
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otvorŧ ve stavebních konstrukcích. Pásmo hoření u ţhnoucích materiálŧ (bezplamenné 

hoření) je tvořeno objemem jejich hořlavých částí. [3,4] 

 

 

1.2.2 Pásmo přípravy 

Pásmo přípravy bezprostředně navazuje na pásmo hoření. V tomto pásmu je přenos tepla skrz 

stavební konstrukce realizován trojím zpŧsobem (vedením, sáláním, prouděním). U 

nehořlavých látek je teplo akumulováno a dochází ke změnám fyzikálních charakteristik. U 

rŧzných materiálŧ vlivem pŧsobení tepla dochází k odlišným změnám struktury. U pevných 

hořlavých látek dochází s rostoucí teplotou k odpařování vody a rozkladu pevné látky za 

vzniku plynných produktŧ a tuhého zbytku. Velikost a tvar pásma přípravy závisí na velikosti 

poţáru a uplatněném přenosu tepla. Plameny, spaliny a zahřáté konstrukce v časovém 

prŧběhu emitují vzniklé záření do svého okolí, ať uţ uvnitř nebo mimo objekt. [3,4] 

 

1.2.3 Pásmo zakouření 

Prostor navazující bezprostředně na pásmo přípravy. Pásmo zakouření je vyplněno plynnými 

a pevnými produkty hoření, neţ dojde vlivem výměny vzduchu k jejich rozptýlení v prostoru. 

Při poţárech na otevřených prostranstvích je dáno pouze intenzitou poţáru, druhem hořlavé 

látky a meteorologickými podmínkami. V objektech je pásmo zakouření dáno stavebními 

konstrukcemi a jejich prostupností. [3,4]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 1-Pásmo hoření 

   2-Pásmo přípravy 

  3-Pásmo zakouření [5] 
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2.  KOUŘ 

Hoření probíhá za současného uvolnění světla a tepla při pŧsobení na okolní hořlavé látky. Při 

vzrŧstající teplotě dochází ke strukturálním změnám těchto látek. Plyny při pŧsobení tepla se 

zahřívají, u kapalin s rostoucí teplotou roste intenzita vypařování a u tuhých látek dochází pří 

pŧsobení tepla k tepelnému rozkladu (tzv. pyrolýze). Všechny tyto plyny a páry se ve směsi se 

vzduchem mění na hořlavý soubor a při dostatečné iniciační energii mŧţe dojít k hoření. Při 

hoření vznikají nové látky, které se nazývají produkty hoření (plyny, páry, nespálené zbytky, 

saze). Drobné částice tuhých hmot se dávají vlivem zvýšené teploty do pohybu a stoupají. Po 

smíchání se vzduchem mŧţeme mluvit o vzniku kouře.  

 

Sloţení kouře je velmi rozmanité a závisí zejména na druhu hořlavé látky. Při poţáru 

organických látek jsou v plynných produktech hoření obsaţeny zejména látky, jako je kyslík, 

dusík, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, vodní páry, uhlík a jiné malé pevné částečky. S dobou 

hoření bude exponenciálně rŧst mnoţství produktŧ hoření a tím se sniţovat i mnoţství kyslíku 

v prostoru hoření. Optická hustota kouře a jeho prŧzračnost je ovlivněna zejména mnoţstvím 

a velikostí tuhých částic obsaţených v kouři a intenzitou hoření. Tyto velikosti se pohybují v 

rozmezí od 10
-3

 do 10
-7 

m. Vznik kouře má za následek sníţení mezní koncentrace kyslíku a 

dochází k bezprostřednímu ohroţení ţivotŧ osob. Při pŧsobení kouře na stavební konstrukce 

dochází k narušování samotné struktury a při pŧsobení horkého kouře i ke zhoršení jejich 

mechanických vlastností.  

 

Mnohé vzniklé produkty hoření, jako jsou - oxid uhelnatý, oxid siřičitý, oxid fosforečný, oxid 

dusíku, fosgen, fluorovodík, chlorovodík, sirovodík, - se vyznačují toxickými vlastnostmi. To, 

které látky a v jakém mnoţství se objeví ve zplodinách hoření, přímo závisí na druhu hořlavé 

látky. Obsah oxidu uhelnatého je ovlivněn mnoţstvím kyslíku v prostoru. Toto mnoţství 

rozhoduje, zda bude docházet k hoření dokonalému (za přítomnosti dostatečného mnoţství 

kyslíku) nebo nedokonalému (při sníţeném obsahu kyslíku). V reálném prostředí dochází k 

hoření nedokonalému za vývinu oxidu uhelnatého. [6,8,22] 

 

2.1 Sloţení kouře 

OXID UHELNATÝ - CO 

Bezbarvý plyn bez zápachu, který je lehčí neţ vzduch. Samotný plyn vzniká při hoření za 

nedostatku kyslíku, tzv. nedokonalém spalování. Vizuálně se projevuje hustým černým 

kouřem. Jeho nebezpečí spočívá ve schopnosti navázat se na krevní barvivo hemoglobin. Při 
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normálním dýchání dochází k navázání kyslíku na hemoglobin. V prostoru s výskytem oxidu 

uhelnatého nedochází k navázání kyslíku na krevní barvivo, ale k jeho vytěsnění nově 

vzniklou sloučeninou karboxyhemoglobinem (COHb). Při intoxikaci, pokud není obnoven 

včas přísun kyslíku do organismu, mŧţe dojít aţ k smrti. V praxi se uvádí, ţe koncentrace 

0,05% CO ve vzduchu je uţ pro lidský organismus nebezpečná a při koncentracích 1% CO ve 

vzduchu dochází k bezvědomí s následkem smrti. Nebezpečná situace nastává, pokud je 

osoba vystavena účinkŧm CO a nejeví následky otravy. Tato otrava se nemusí projevit 

akutními příznaky, ale mŧţe nastat aţ s časovým prodlením (je dokumentován projev otravy 

aţ po uplynutí 3 týdnŧ). 

 

Tabulka 1 Vliv oxidu uhelnatého na lidský organizmus [24] 

CO (ppm) Příznaky 

100 Ţádné příznaky - bez nebezpečí. 

200 Mírné bolesti hlavy. 

400 Silné bolesti hlavy po 1 - 2 hodinách. 

800 Silné bolesti hlavy po 45 minutách. 

1 000 Nebezpečná koncentrace - bezvědomí po 1 hodině účinku. 

1 600 Nevolnost se silnými bolestmi hlavy a závratě po 20 minutách. 

3 200 
Nevolnost se silnými bolestmi hlavy a závratě po 5 - 10 minutách, bezvědomí po 

30 minutách. 

6 400 Silné bolesti hlavy a závratě po 1 - 2 minutách, bezvědomí po 10 - 15 minutách. 

12 800 Okamţité bezvědomí, nebezpečí smrti po 1 - 3 minutách. 

 

OXID UHLIČITÝ - CO2 

Jedná se o nehořlavý plyn bez zápachu a bez barvy. Je těţší neţ vzduch, coţ znamená, ţe se 

po ochlazení drţí při zemi. I přesto, ţe se jedná o produkt hoření, je oxid uhličitý pouţíván 

jako naplň do hasicích přístrojŧ a rovněţ se vyuţívá ve stabilních hasicích zařízeních. Vzniká 

zejména při dokonalém hoření látek a jeho mnoţství je ovlivněno obsahem uhlíku. 

 

Za normálních podmínek je obsaţen ve vzduchu kolem 0,03%. V této koncentraci je zejména 

vylučován jako produkt látkové výměny při dýchání.  
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Tabulka 2 Vliv oxidu uhličitého na lidský organizmus [24] 

CO2 (ppm)  Příznaky 

5 000 Zrychlené dýchání, doprovázené bolestmi hlavy, závratě, pocení. 

10 000 Dochází kritickým změnám, bezvědomí. 

12 000 
Intoxikace několik minut vede ke smrti následkem ochrnutí 

mozku. 

 

CHLOROVODÍK - HCL 

Bezbarvý plyn se silně dráţdivými účinky. Těţší neţ vzduch. Při intoxikaci zpŧsobuje otok 

horních cest dýchacích a tento otok muţe vést aţ ke smrti. Další nebezpečnou vlastností je 

schopnost rozpouštět se za vzniku kyseliny chlorovodíkové (1kg PVC zpŧsobuje vznik 400 l 

HCl). Z tohoto dŧvodu je nutné při hašení počítat s moţnosti poleptání od vzniklé kyseliny.  

 

Při poţárech látek obsahujících PVC - obaly, podlahové krytiny, koţenky, izolace kabelŧ-

vzniká velké mnoţství plynného HCL. To vede k moţnosti intoxikace i po ukončení 

hasebních prací, jelikoţ plynný HCL se drţí při zemi a nedochází k jeho rozptýlení do 

okolního prostoru.  

 

KYANOVODÍK - HCN 

Bezbarvý plyn se zápachem po hořkých mandlích, lehčí neţ vzduch. HCN se vstřebává 

plícemi, ale i kŧţi. Pokud je teplé prostředí a vlhkost na pokoţce, dochází k rychlejšímu 

vstřebávání pokoţkou. Pokud dochází k intoxikaci organizmu, fyziologickým projevem je 

nárŧst srdeční frekvence aţ na 100 tepŧ/min.  

 

Tabulka 3 Vliv kyanovodíku na lidský organizmus [24] 

HCN (ppm) Příznaky 

135 Smrt postiţeného do 30 minut. 

270 Okamţitá smrt. 
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KYSLÍK - O2 

Dŧleţitou vlastností hoření je schopnost sniţování mnoţství kyslíku v prostoru hoření. 

Rovněţ dochází k procesu vytěsňování kyslíku z prostoru vlivem tvorby zplodin hoření. 

Sniţování obsahu kyslíku má pro lidský organismus kritické následky. [13,14,24] 

 

Tabulka 4 Vliv nedostatku kyslíku na lidský organizmus [24] 

O2 (ppm) Příznaky 

210 000 Ţádné - normální podmínky. 

170 000 
Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvŧli 

kompenzaci sníţeného mnoţství O2. 

120 000 Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost). 

90 000 Bezvědomí. 

60 000 Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce. 
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3.  VĚTRÁNÍ 

Vlivem přírodních zákonitostí dochází prakticky v kaţdém vnitřním prostoru stavby k 

neustálé výměně vzduchu mezi tímto prostorem a venkovním prostředím. Hlavním cílem 

větrání je zajištění vhodných podmínek, a to jak v teplotních, tak ve vlhkostních parametrech, 

ale zvláště, pak zajištění vhodného chemického sloţení vzdušin. Větrání je multifaktoriální 

jev. Lze říci, ţe pohyb vzdušin zajišťuje rozdíl barometrických tlakŧ. Podle toho, co tento 

rozdíl zpŧsobuje, mluvíme, buď o přirozeném, nebo nuceném větrání.  

 

3.1  Vlivy ovlivňující větrání 

Při větrání je pohyb vzduchu vyvoláván řadou fyzikálních principŧ. Z těch základních lze 

hovořit o pohybu vzdušin zpŧsobených rozdílem hustot vzduchu a dále vlivem pŧsobení  

kinetické energie větru. Tyto síly v konečném dŧsledku zpŧsobují vlastní pohyb vzduchu a 

jeho výměnu. 

 

Vědní obor zabývající se prouděním vzduchu se nazývá aerodynamika. Z výzkumu je známo, 

ţe na samotné proudění má velký vliv mnoho parametrŧ (meteorologické,  morfologické). Z 

těchto dvou hledisek mŧţeme rozdělit ventilaci do tří základních skupin: 

 větrání molekulární a turbulentní difúzí 

 větrání vertikálními termicky podmíněnými pohyby vzduchu 

 (dále jen "konvekce") 

 větrání dynamickým účinkem proudícího větru (dále jen "advekce") 

 

Na samotném větrání vyvolávaném přírodními jevy se v kaţdé míře podílí difúze. U zbylých 

dvou, jako jsou konvekce a advekce, nemŧţe nastat situace, mimo přechodových jevŧ, kdy 

dojde k jejich vzájemnému pŧsobení. Projevy, jako jsou advekce a konvekce, jsou  přímo 

závislé na velikosti teplotního gradientu a proudění větru. S přihlédnutím k současným 

poznatkŧm v oblasti větrání je za největší faktor ovlivňující proudění povaţován dynamický 

účinek pohybujícího se větru. Tento faktor je zcela významný při rychlostech vyšších neţ 

1m.s
-1

.  

 

Geometrie objektu ovlivňuje zejména dynamické větrání, které je na něm přímo závislé. 

Naopak na výměnu vzduchu difuzní a termickou formou nemá ţádný vliv ustavení objektu. 

Tato závislost plyne ze samostatné podstaty proudění vzduchu, při kterém deformace 
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větrného proudu je dána výsledkem interakce pohybující se vzduchové hmoty a překáţek, 

které tento pohyb brzdí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při obtékání objektŧ dochází ke konvergenci a divergenci proudnic, k jejich odtrhávání od 

zemského povrchu a vzniku vírŧ rŧzných rozměrŧ. Dalším vlivem ovlivňujícím aeraci je 

meteorologická situace.  

 

Atmosférická fronta 

Definuje se jako přechodová vrstva mezi dvěma rozdílnými vzduchovými hmotami. Rozdíly 

pak zpŧsobuje zejména diference teploty, vlhkost, tlak, směr větru a rychlost proudění. 

Celkově pak mŧţeme fronty dělit na: 

 teplou frontu:  Teplý vzduch se pohybuje rychleji neţ studený vzduch 

   za vzniku značné oblačnosti. 

 studenou frontu:  Studený vzduch je usměrňován pod teplý a prŧběh  

   doprovází kupovitá oblačnost s moţností výskytu  

   frontálních sráţek. 

 

Sluneční záření 

Sluneční záření je hlavní hybnou silou termodynamických procesŧ zpŧsobující pohyb v 

ovzduší. Sluneční záření dopadající  na Zemi se dělí na dvě části. Na část odraţenou zpět do 

okolního prostoru a na část dopadající na zemský povrch. Zvláště ta část absorbovaná 

zemským povrchem má značný vliv na určení termodynamických vzdušných proudŧ.  

  

Obrázek 3 Proudění kolem překáţky [7] 
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Druhým zásadním aspektem je rozmístění objektu v prostoru a jeho samotná orientace vŧči 

slunečnímu záření. Z tohoto pohledu jsou svahy (případně stěny) objektŧ orientované na jih 

zahřívány více neţ severní. Vliv má rovněţ výška objektu (objekty s větší výškou stíní 

dopadu slunečních paprskŧ na niţší objekty).  

 

Oblačnost a sráţky 

Sráţky a oblačnost ovlivňuje především meteorologická charakteristika, orografie a kvalita 

povrchu země. Oblaka jsou tvořena výstupnými pohyby vzduchu, které jsou nejčastěji 

zpŧsobovány lokálním přehřátím vzduchu, a doprovázejí je sráţky.    

 

Teplota ovzduší 

Teplota ovzduší je přímo závislá na tepelném stavu atmosféry. Pŧsobící faktory mŧţeme 

rozdělit takto: 

 sluneční záření 

 tepelné zdroje (přírodního nebo antropogenního vlivu) 

 teplota zemin na povrchu země 

 

Na změny teploty ovzduší rovněţ pŧsobí hloubka vzdušného sloupce. Za podmínek vzduchu 

nasyceného parami dochází k ohřátí cca o 1°C na 100 m hloubky. Při stoupání teplého 

vzduchu dochází k následnému ochlazování a kondenzaci par. V tomto případě je teplotní 

gradient proměnnou veličinou, která je závislá na mnoţství uvolněného tepla. [5,6,8] 

 

3.2  Přirozené větrání 

Přirozené větrání je nejpouţívanější zpŧsob větrání v praxi. Lze jím uspokojivě odvětrávat a 

zajišťovat dostatečnou výměnu vzduchu v prostorách, kde nejsou významné zdroje škodlivin.  

Vzduch je schopen se pohybovat i bez pomoci ventilátoru. Rozdílný vertikální prŧběh teplot 

uvnitř a vně budovy je hlavní hybnou silou proudění vzduchu při přirozeném větrání => 

tepelný vztlak. Toto proudění je zpŧsobeno: 

 gravitačním vztlakem - Zpŧsobuje tlakové rozdíly a k proudění dochází na základě 

rozdílných hustot vnějšího a vnitřního chladného vzduchu. 

 dynamickým účinkem větru - Zpŧsobuje tlakové rozdíly mimo objekt. Pokud objekt 

je vystaven přímým účinkŧm větru, dochází k většímu rozdílu. 
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Z hlediska druhu přirozeného větrání rozlišujeme: 

 Infiltrace 

 Aerace 

 Šachtové větrání 

 

Z hlediska našich klimatických podmínek se obvykle v zimním období (Texterieru<Tinterieru) 

uplatňuje výměna vzduchu zpŧsobená netěsnostmi ve stavebních konstrukcích=infiltrace.  

Naopak v letních obdobích, kdy  rozdíl teplot (Texterieru - Tinterieru) je poměrně malý, je vhodné 

doplnit infiltraci příčným odvětráváním pomocí větracích otvorŧ (konkrétně u kabelových 

kanálŧ otevření vstupních poklopŧ).  

 

Jednou ze zásadních výhod přirozeného odvětrání je moţnost větrání bez dodávání energie 

pro pohyb vzduchu. K regulaci výměny vzduchu dochází samočinně na základě tepelné zátěţe 

uvnitř budovy.  

 

Za nevýhodu lze povaţovat nemoţnost regulace vstupních nečistot, z hlediska neschopnosti 

zařazení filtračních zařízení do vzduchového oběhu.  Jelikoţ je větrání zaloţeno na přírodních 

rozdílech tlaku, není vyloučeno selhání systému. [8,10,11,21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h výška [m] 

y výška [m] 

Te teplota ovzduší vně budovy [°C] 

Ti teplota ovzduší uvnitř budovy [°C] 

Tt teplota v těţišti plochy [K] 

g gravitační zrychlení 

 

 

 

Obrázek 4 Vertikální prŧběh teplot uvnitř a vně budovy [8] 
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3.2.1  Infiltrace 

Infiltrační větrání popisuje výměnu vzduchu, která vzniká i při uzavřených větracích 

otvorech, a to pouze prŧnikem vzduchu vlivem netěsnosti ve stavebních konstrukcích. Vlivy 

ovlivňující infiltrační větrání pak jsou poréznost obvodového zdiva a netěsnost vstupních 

otvorŧ.  

 

Mnoţství vyměněného vzduchu je přímo závislé na orientaci dané místnosti k proudícímu 

větru. Mezi další faktory ovlivňující mnoţství vyměněného vzduchu řadíme intenzitu                    

a četnost větrŧ v dané lokalitě, konstrukční provedení stavby, velikost otvorŧ, výška stavby  a 

celkový účel objektu. 

 

V situacích bezvětří je výměna vzduchu ovlivňována pouze tepelným rozdílem a dosahuje  

malých hodnot, z tohoto dŧvodu je nutno vyuţít i jiných moţností, např. otevření otvorŧ.         

V letních obdobích za bezvětrné situace toto větrání zcela selhává. [8,10,11,21] 

 

 

 

 

 

 

 

  A - větrání infiltrací (účinkem větru) 

 B - větrání exfiltrací  (účinkem teplotního rozdílu) 

 C - kombinace větrání (účinkem exfiltrace a infiltrace)  

+p přetlak 

- p podtlak 

+V přiváděný vzduch pod přetlakem  

- V nasávaný vzduch   

c rychlost větru 

ρi hustota vnitřního vzduchu 

ρe hustota venkovního vzduchu 

H výškový rozdíl mezi nasáváním a

  vyústěním otvorŧ v budově 

E  exfiltrace 

I infiltrace 

 

 

 

 

Obrázek 5 Tlaková představa o prŧběhu větrání [22] 
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3.2.2  Aerace 

Větrání zpŧsobené aerací vzniká rovněţ rozdílem tlakŧ, pŧsobením větru a rozdílných teplot. 

Při aeraci vniká čerstvý vzduchu do místnosti skrz větrací otvory. Z tohoto dŧvodu je 

prŧtočný prŧřez  a mnoţství vyměněného vzduchu větší neţ u pŧsobení infiltračního větrání. 

Za stavu bezvětří se dá povaţovat za totoţný s infiltrací.  Pokud otevřeme větrací otvory, bude 

procházet neutrální rovina středem tohoto otvoru a k výměně vzduchu nebude docházet.         

Z toho vyplývá, ţe u aerace je nutné otevřít minimálně dva otvory - přiváděcí a odváděcí. 

Oba tyto otvory musí leţet v rozdílné výšce.  

 

Pokud dojde k vyrovnání rozdílu teplot mezi vnějším a vnitřním prostředím, bude selhávat       

i aerační větrání. Aerace pomocí samostatných aeračních otvorŧ se vyuţívá v prostorech, ve 

kterých se hromadí teplo. V praxi se jedná o výrobní haly, naopak u bytových objektŧ se 

vyskytuje výjimečně. Pro správné vyuţití aeračního větrání je dŧleţitý návrh velikosti               

a rozmístění otvorŧ. Ideální rozmístění přiváděcího otvoru pro letní období je 1,5 - 2 m nad 

zemí, v zimních měsících se jedná o větší výšky. Odváděcí otvory umisťujeme do střešní 

konstrukce. [8,12,21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te teplota ovzduší vně budovy [°C] 

Ti teplota ovzduší uvnitř budovy [°C] 

Ao aerodynamický součinitel větru 

 odvod [-] 

Ap aerodynamický součinitel větru 

 přívod [-] 

Δp rozdíl tlakŧ [Pa] 

Δpp tlakové ztráty vzduchu přiváděcím 

 otvorem [Pa] 

Δpo tlakové ztráty vzduchu odváděcím 

 otvorem [Pa] 

y výška [m] 

h výška [m] 

hp výška neutrální roviny od 

 přiváděcího otvory [m] 

ho výška otvoru [m] 

 Obrázek 6 Výška neutrální roviny při větrání prostoru dvěma otvory [8] 
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3.2.3  Šachtové větrání 

Jedná se o specifický druh větrání, kdy zvláštní větrací otvory ústí do prostoru tzv. šachty 

(komína). Při šachtovém větrání se vyskytuje varianta s přiváděcím i odváděcím otvorem, ale 

častější variantou je varianta s jedním odváděcím otvorem. Při variantě s jedním odváděcím 

otvorem je vzduch přiváděn do prostoru vzdálenými větracími otvory, případně vlivem 

netěsností.  

 

Pokud je umístěn přiváděcí otvor v sousední místnosti, značnou výhodou je předehřátý 

vzduch, který bude zamezovat vzniku prŧvanu. V místnosti, ze které je vzduch odebírán, 

nesmí být podtlak, jelikoţ by docházelo k rušení šachtového větrání. Nevýhodou při 

šachtovém větrání je umístění přiváděcího otvoru na venkovní prostranství. Při tomto 

umístění dochází k narušení větrání vlivem proudícího větru. V obytných budovách se šachty 

vyzdívají a vedou se středem budovy. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vícepodlaţní budovy mŧţeme větrat pomocí šachtového větrání: 

 samostatnými šachtami pro jednotlivé místnosti, nebo pro skupiny místností v jednom 

podlaţí. 

 společnou šachtou, ke které se jednotlivé místnosti připojují krátkými svislými kanály. 

 

Vyuţití jedné šachty v budově zaručuje menší nároky na prostor, ale její účinnost je značně 

limitovaná. V prŧmyslových objektech se v rámci šachtového větrání vyuţívá plechového 

Obrázek 7 Šachtové větrání [22] 
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potrubí s kruhovým, čtvercovým nebo obdélníkovým prŧřezem. Jeho umístění je na vnitřních 

obvodových stěnách.  

 

 Výhodou šachtového větrání je nenáročnost na dodávky elektrické energie. Stále je 

velmi dŧleţitý rozdíl mezi vnější a vnitřní teplotou. S rostoucí teplotou venkovního vzduchu 

dochází ke sniţování účinnosti větrání. Při dosaţení mezní hranice ti<te mŧţe dojít aţ k 

obrácení tahu proudění. Funkci šachtové větrání je moţné pozitivně ovlivňovat také 

pŧsobením větru. Z tohoto dŧvodu se umisťují tzv. větrací hlavice nebo-li deflektory. [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Nucené větrání 

Pokud je nutné do místnosti dodávat intenzivněji větší mnoţství vzduchu, vyuţívá  se větrání 

nuceným zpŧsobem. Nucené větrání zajišťuje přívod a odvod vzduchu, a to v závislosti na 

přímém pŧsobení mechanických strojŧ-ventilátorŧ. Výhodou nuceného větrání je jeho 

nezávislost na okolních teplotách a povětrnostních podmínkách. Mezi další výhody řadíme: 

 moţnost filtrovat přiváděný a odváděny vzduch 

 manipulace a regulování výkonu ventilátorŧ v závislosti na měřených parametrech 

 funkčnost systému i za nepříznivých tlakových podmínek 

 vyuţívání rekuperace (odváděný předehřátý vzduch je vyuţíván na předehřívání) 

 moţnost konstrukčních zásahŧ (zavedení zvlhčovačŧ, chladičŧ...). 

 

Při nuceném větrání je vhodné odebírat přisávaný vzduchu z prostoru mimo dosah pŧsobení 

větru,  nejlépe ze závětrné strany budovy. Tyto nasávací otvory je nutné umisťovat ve svislé 

poloze a chránit je proti vstupu hrubých nečistot ţaluziemi nebo mříţemi. Základním článkem 

nuceného oběhu je strojovna. 

Obrázek 8 Větrací hlavice-deflektor [22] 
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Strojovna je prostor pro snadnou obsluhu větracího zařízení. V tomto prostoru se soustřeďuje 

značné mnoţství techniky, které ovlivňuje parametry proudícího vzduchu, jako jsou rychlost, 

teplota, vlhkost...   

 

Základem pro nucené větrání je přívod nebo odvod vzduchu jedním, případně několika 

ventilátory. Podle poměru mnoţství  přiváděného a odváděného vzduchu rozlišujeme větrání 

přetlakové, podtlakové, rovnotlaké (1). 

 

Rozlišení probíhá na základě koeficientu větrací rovnováhy: 

𝜺 =
𝑴𝒑𝒓𝒊𝒗𝒂𝒅𝒆𝒏𝒚

𝑴𝒐𝒅𝒗𝒂𝒅𝒆𝒏𝒚
        [-]      (1) 

ε >1 přetlakové větrání 

ε <1 podtlakové větrání 

ε =1 rovnotlaké větrání 

 

Přetlakové větrání 

 Mnoţství přiváděného vzduchu je větší neţ odváděného a to aţ do situace vyrovnání 

tlakŧ.  Tato skutečnost vytváří v prostoru mírný přetlak. Vyuţití přetlakového větrání je v 

prostorech, které jsou velmi náchylné  na vniknutí neţádoucích látek. Přetlak udrţuje tuto 

místnost čistou a zabraňuje vniknutí vnějšího neupraveného vzduchu. Vyuţití je zejména v 

hygienicky nezávadných prostorech a v prostorech, kde je nutné vytvářet sterilní prostředí 

(operační sály, výpočetní střediska...).  

 

Obrázek 9 Větrací otvor chráněný ţaluzií [fotoautor] 
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Podtlakové větrání 

 Vyuţití v prostoru s charakteristickým vývinem nebezpečných škodlivin. Uměle 

vytvořený podtlak pak zabraňuje rozšíření těchto škodlivin do dalších místností. Tento 

vzniklý podtlak odvádí škodliviny na vnější prostranství a do prostoru přivádí čerstvý vzduch 

buď netěsnostmi v konstrukcích, nebo větracím otvorem. Tento zpŧsob neumoţňuje nijak 

upravovat parametry čerstvého přiváděného vzduchu. Vyuţití v prostorech, kde se vyţaduje 

pouze malá výměna vzduchu (toalety, koupelny...). Ale také se vyuţívá povinně v hlubinných 

plynujících dolech, kde mnoţství přiváděného vzduchu je významně velké. 

 

Rovnotlaké větrání 

Mnoţství vzduchu přiváděného i odváděného pomocí ventilátoru je stejné. 

Cirkulací vzduchu se dosahuje poţadovaného charakteru proudění v místnosti. Tento zpŧsob 

větrání je nejrozšířenější. [8,10,21] 

 

Neutrální rovina 

 Při poţáru stoupají horké zplodiny hoření ke stropu, kde se rozprostírají v horizontální 

rovině. Pokud nastane situace, ţe zplodiny jiţ nemají kam expandovat, dochází k hromadění 

zplodin hoření a jejímu postupnému poklesu k podlaze místnosti. Pokud jsou v místnosti 

vytvořené dostatečně velké otvory, bude docházet k výměně vzduchu a do místnosti bude 

proudit čerstvý vzduch.  

 

 Mezi těmito dvěma částmi se bude vyskytovat tlakový rozdíl. S horkými zplodinami 

hromadícími se u stropu bude rŧst i tlak. Naopak při podlaze místnosti bude tlak niţší, coţ 

bude zpŧsobovat přisávání čerstvého vzduchu. Hranici mezi tlakovými rozdíly nazýváme 

neutrální rovinou. Na rozhraní tlakŧ se bude nacházet tlak atmosférický. Neutrální rovina 

má stěţejní význam při evakuaci osob i při samotném zdolávání poţáru. [3,4,8] 
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Technické vybavení jednotky HZSP AMO 

 Jednotka poţární ochrany ArcelorMittal je z hlediska své odbornosti vyškolenou 

jednotkou schopnou reagovat na jakoukoliv vzniklou situaci. Školení probíhající pro 

zdolávání poţáru v kabelových kanálech je nedílnou součástí výcviku. Odborné znalosti spolu 

s technickými prostředky tvoří základ pro zdárné zdolávání poţáru. Činnost prováděná 

jednotkou je zvláště pak hašení poţáru a k následným pomocným činnostem, které ovlivňují 

samostatné zdolávání, je nutnost odvětrávání zasaţených prostor.V prostoru kabelového 

kanálu při poţáru dochází ke značnému zakouření a to vede k nemoţnosti vstupu do prostoru 

kabelového kanálu. K tomuto účelu a k napomáhání samovolnému odvětrání je jednotka 

poţární ochrany vybavena prostředky pro odvětrání prostor. Konkrétně HZSP AMO je 

vybavena technickými prostředky pro přetlakové i podtlakové větrání. Pro zdárnou likvidaci 

poţáru je vhodné kombinovat oba druhy odvětrávání.  

 

Podtlakové odvětrání 

 Účelem je vytvořit podtlak v prostoru, a to za pomoci odsávacího agregátu. Tento 

odsávací agregát redukuje mnoţství kouře a tepla v prostoru zasaţeném poţárem. Je vytvořen 

podtlak a dochází ke vstupu čerstvého chladného vzduchu do místnosti buď vstupním 

otvorem, nebo vlivem netěsností.  

 

 Značnou nevýhodou podtlakové ventilace je nutnost utěsnění otvoru, ke kterému je 

agregát nasazován. Pokud nedojde ke správnému utěsnění, dochází k nasávání rovněţ              

i venkovního vzduchu a klesá účinnost odvětrání. Další nevýhodou je přímý kontakt 

zasahujících hasičŧ s poţárem při nasazování a umisťování agregátu, coţ zvyšuje 

pravděpodobnost úrazu zasahujících hasičŧ. Z hlediska údrţby jsou podtlakové agregáty 

mnohem náročnější neţ agregáty přetlakové, jelikoţ přicházejí do přímého kontaktu s 

poţárem. V současnosti je podtlaková ventilace nahrazována výkonnější přetlakovou. 

Obrázek 10 Neutrální rovina nad a pod nadpraţím spodních otvorŧ [8] 
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V rámci podtlakové ventilace se vyuţívá jako pohonná jednotka spalovací agregát nebo 

elektromotor.   

 

Přetlakové odvětrání 

 Smyslem je vytvořit v objektu zasaţeném poţárem mírný přetlak, který je schopen pak 

vyváděcím otvorem odvětrávat prostor. Samotnou ventilaci pak zajišťuje přenosný ventilátor, 

který se nasazuje na vnější straně budovy v oblasti zásahových cest. Ventilátor vytváří 

usměrněný tok čistého vzduchu, který hrne vzduch před sebou směrem k ohnisku poţáru. 

Odtud následně tlačí mnoţství kouře a znehodnoceného vzduchu směrem k výstupnímu 

otvoru. Vyuţívá se při samotném zdolávání poţáru nebo po následné likvidaci. Účinně 

zjednodušuje a zbezpečňuje místo zásahu.  

 

 Nesprávné umístění ventilátoru značně ztěţuje zásah, coţ se stává nevýhodou 

vyuţívání přetlakové ventilace. S dodáváním dostatečného mnoţství vzduchu do prostoru 

poţáru roste i intenzita poţáru. Moţností je pak rozšíření ohniska, případně ohroţení prostor s 

výskytem osob. Konstrukčně je podtlaková a přetlaková ventilace podobná a pohonným 

agregátem je rovněţ spalovací motor nebo elektromotor. [6,8,22] 
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4.  KABELOVÉ KANÁLY 

4.1  Rozdělení kabelových kanálů 

Velké prŧmyslové podniky pro svŧj vlastní provoz potřebují značné mnoţství dodávek 

rŧzných médii. Z pohledu bezpečného provozu je dŧleţité vést rŧzná média oddělenými 

prostory. Rozvod elektrické energie je realizován prostřednictvím samostatných tras, zejména 

pak kabelovými kanály, mosty a šachtami. Obecně lze říci, ţe rozvod elektrické energie je 

veden kabelovými prostory.  

 

Kabelové kanály se navrhují tak, aby umoţňovaly vedení velkého mnoţství kabelŧ o rŧzných 

prŧměrech a rŧzných napětích. Kabelové kanály dělíme na:  

 

 kabelové kanály prŧchozí   - Provedení musí umoţňovat práci ve vzpřímené poloze a

    umoţňovat prŧchod tímto kanálem. 

 kabelové kanály prŧlezné   - Provedení musí umoţňovat práci, ale pouze v sehnuté 

    poloze. Prŧchod je umoţněn také pouze v sehnuté  

    poloze.  

 kabelové kanály přístupné  - Jsou mělké a po odkrytí chránících desek umoţňují 

    provádět výměny, opravy a doplňování kabelŧ.  

 

Do kabelových kanálŧ po určitých vzdálenostech zaúsťují kabelové komory opatřené 

poklopy. Pomocí těchto komor dochází k protahování, ukládání a kontrole elektrických 

kabelových vedení. Tyto poklopy musí umoţňovat rovněţ, v případě nebezpečí, únik z 

prostoru kabelového kanálu. [15, 17] 

 

Při navrhování kabelových kanálu je třeba dbát zásad pro správné projektování: 

 musí být zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz 

 koncepce rozvodu kabelového kanálu musí být sama o sobě hospodárná 

 rozvod musí být přehledný 

 musí umoţňovat snadnou pokládku, a jestli je moţnost, i mechanickou pokládku 

 musí umoţňovat snadnou údrţbu a snadné odstranění poruchy  

 musí zajišťovat optimální rezervu úloţné plochy pro kabely 

 musí být zajištěna bezpečnost pracovníkŧ při práci v kabelovém kanálu 
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V prostoru kabelového kanálu se mohou uskladňovat pouze zařízení, která souvisejí s účelem 

nebo provozem elektrických zařízení. Jsou to tato: 

1. potrubí pro tlakovzdušná zařízení pro rozvodny a rozvaděčŧ podle ČSN 38 1911, 

2. potrubí pro pneumatické analogové výrobky, 

3. potrubí včetně ventilŧ pro kabely s tlakovou olejovou nebo plynovou izolací, 

4. potrubí hasicího zařízení a vzduchotechnická potrubí pro větrání kabelových 

kanálŧ, šachet, mostŧ a prostorŧ, 

5. zařízení pro čerpání odpadní vody ze sběrových jímek umístěných v kabelových 

kanálech, šachtách, mostech a prostorech, 

6. kabelové spojky, koncovky a svorkovnicové skříně, 

7. reaktory, tlumivky a kondenzátory s nehořlavou náplní, 

8. prŧběţné zesilovače signálŧ nebo zařízení pro vyrovnání kapacitních a 

magnetických nerovnováh nebo zařízení pro doplňování tlaku plynu u sdělovacích 

kabelŧ. [15, 17] 

 

V prostoru kabelových kanálu se nesmí umisťovat ţádné zařízení, které by zvyšovalo 

jakýmkoliv zpŧsobem poţární riziko.  Nesmí se vyskytovat rovněţ zařízení, která by při 

poţáru vedla k urychlení rozvoje poţáru. Jsou to zejména tato: 

 rozvodná zařízení, 

 odporníky, 

 stavebně neoddělená potrubí a nádrţe s mazadly, hořlavými kapalinami a plyny, 

 stavebně neoddělená potrubí parní, vodovodní, kanalizační, pneumatická, hydraulická.  

V kabelových kanálech se kladou kabely na ocelové rošty, aby bylo jejich uloţení co moţná 

nejvíce přehledné. Nesmí docházet k jejich křiţování. V reálné praxi je časté, ţe rozvody se 

vedou napříč kabelovým kanálem i za cenu zanedbání bezpečnosti. Při poţárním zásahu s 

nulovou viditelnosti pak dochází k moţnosti zranění, případně udušení vlivem sraţení masky 

na dýchacím přístroji. [15, 17] 
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Tyto ocelové rošty se nazývají kabelové lávky a dělíme  je na nástěnné, oboustranné a nebo 

závěsné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při navrhování kabelových kanálŧ se vychází z několika parametrŧ: 

 z počtu kabelŧ a celkové stavební dispozice 
 z prŧměru kabelŧ, podle kterého se volí rozteč stojin 
 z potřebné výstroje, podle které se stanoví mnoţství materiálu potřebné na 1 m délky 

kanálu 

 

Obrázek 11 Nesprávné umístění kabelŧ v kabelovém kanále  [fotoautor] 

Obrázek 12 Správné umístění kabelŧ v kabelovém kanále [fotoautor] 
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Kabelový kanál musí zabránit v případě poţáru jeho nekontrolovatelnému šíření mimo prostor 

kanálu. Konstrukce kabelového kanálu je řešena jako konstrukční systém nehořlavý druhu 

DP1. Typickými konstrukcemi jsou pak zděné stavby s betonovými a kombinovanými stropy.  

 

Poţární odolnost poţárně dělících konstrukcí, které zabraňují šíření poţáru, se vyţaduje více 

jak 60 minut a poţární odolnost poţárních uzávěrŧ vyšší neţ 30 minut. Horizontální kabelové 

kanály se sklonem 45° se předělují hlavními poţárními přepáţkami po 50 m.  

 

Vlivem elektrického proudu procházejícího kabely dochází k vývinu tepla. Z tohoto dŧvodu je 

nutno zajistit provozní větrání, aby nedocházelo k nepřiměřenému oteplování v prostoru 

kanálu. Vyústění větracích otvorŧ se doporučuje vyvést mimo objekt kanálu. Pokud je toto 

větrání prováděno přirozeným zpŧsobem, pouţívají se pak zejména větrací komínky. 

Vzduchotechnické zařízení je nutno provádět takovým zpŧsobem, aby neumoţňovalo šíření 

poţáru.[15, 16, 17] 

Obrázek 13 Konstrukční části lávek v kabelovém kanále [15] 
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5.  VĚTRÁNÍ KABELOVÝCH KANÁLŮ V AMO, a.s. 

5.1  ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Bývalá Nová huť Klementa Gottwalda je v provozu od roku 1951. Do této tradiční 

společnosti vstoupila největší světová ocelářská a těţařská skupina ArcelorMittal, a to v roce 

2003. Ta se stala obchodním, výzkumným a vývojovým lídrem ve všech klíčových 

ocelářských a těţařských trzích na celém světě. 

 

Roční kapacita výroby v Ostravě se pohybuje kolem 3 milionŧ tun oceli a z toho zhruba 

polovina produkce se exportuje do více neţ 40 zemí po celém světě. Portfolio výroby tvoří 

zejména výroba ţeleza a na ní navazující výroba oceli a špičkových ocelových výrobkŧ v 

souladu s veškerou platnou ekologickou legislativou. 

 

AMO, a.s. se dělí na dceřiné  společnosti: 

 NOVÁ HUŤ - Projekce, spol. s.r.o  

 ArcelorMittal Frýdek - Místek a.s. 

 ArcelorMittal Tubular Products Karvina a.s. 

 ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. 

 ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, s.r.o. 

 ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o 

 ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. 

Základní výrobou stále zŧstává zpracování ţeleza a výroba oceli.  

 

KOKSOVNA 

AGLOMERACE 
VYSOKA PEC 

OCELARNA 

MIMOPECNI 

ZPRACOVANI  OCELI 

KOKS 

SPÉKANANÁ RUDA 

SUROVA OCEL 

ocel + legované prvky 

Obrázek 14 Konvenční výroba oceli [18] 
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Proces výroby oceli je realizován v několika krocích a v rŧzných sekcích výroby: 

 Koksovna: Na koksovně se z pomletého uhlí za teploty kolem 1000°C vyrábí koks, 

  který je jako zdroj čistého uhlíku jednou ze základních surovin pro 

  výrobu ţeleza. Ročně se vyrobí 1,2 milionŧ tun koksu, coţ z AMO, a.s. 

  činí největšího výrobce koksu v ČR. 

 Aglomerace: Dvě aglomerace AMO,a.s. (sever a jih) spékají na pěti aglomeračních 

  pásech ţeleznou rudu, která tvoří další výchozí surovinu pro výrobu 

  ţeleza. Vzniklý aglomerát tvoří spolu s koksem vsázku do   

  vysokých pecí. Ročně se na aglomeracích vyrobí 2,6 milionŧ tun  

  aglomerátu. 

 Vysoká pec: Vsázka (koks a aglomerát) je vkládána do 30 metrových vysokých pecí, 

  kde probíhá jejich vysušení. Poté chemickou reakcí vznikne ţelezo a 

  jako vedlejší produkt struska. Při odpichu pece vytéká tekuté ţelezo o 

  teplotě 1400°C do připravených vozŧ zvaných "Veronika", které ho 

  následně zavezou do ocelárny. Ročně na vysokých pecích se vyrobí 2 

  miliony tun surového ţeleza. 

 Ocelárna: V tandemových pecích ocelárny je oxidací uměle sniţován obsah  

  uhlíku v dovezeném ţeleze. To se pak přemění v ocel, která je díky 

  kujnosti vhodnější pro výrobu finálních produktŧ neţ křehké ţelezo. 

  Ocel se pak zpracovává v koncových závodech. Ročně se pak vyrobí 2 

  miliony tun oceli.[18] 

 

Podnik ArcelorMittal Ostrava, a.s. se rozprostírá na ploše 10 km
2 

a jeho sídlo se nachází v 

Ostravě-Kunčicích na ulici Vratimovská. 

 

5.2 Měřicí přístroje 

Pro měření v kabelovém kanále jsem pouţil přístroje zapŧjčené na VŠB-TUO na fakultě 

bezpečnostního inţenýrství a na hornicko-geologické fakultě. Jednalo se zejména o přístroje 

pro měření proudění vzduchu (anemometry) a přístroj pro měření vlhkosti vzduchu. Jelikoţ 

při měření přirozeného větrání docházelo k malým rychlostem proudění (pod 0,4m/s), z 

tohoto dŧvodu jsem pouţil kouřové trubičky a měřil v čase dosaţenou vzdálenost. 
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Vlhkoměr GMH 3350 

Jedná se o ruční přístroj pro měření relativní vlhkosti vzduchu, teploty, rosného bodu, odstupu 

rosných bodŧ, entalpie a rychlosti proudění vzduchu. Konkrétně pro mé účely byla pouţita 

kombinovaná sonda pro měření relativní vlhkosti vzduchu a prostorové teploty TFS 0100. 

TFS 0100 je speciálně upravená sonda pro měření klimatu, výměna této sondy je bez nutnosti 

dodatečné kalibrace. [23] 

 

Relativní vlhkost vzduchu r.H. [%]  

V měřícím konci sondy měří relativní vlhkost s rozlišením 0,1%. Rozsah 0 aţ 100% 

Prostorová teplota T1 

V měřícím konci sondy měří teplotu s rozlišením 0,1°C popřípadě 0,1°F. Rozsah teplot -40 aţ 

120°C 

Ostatní hodnoty jako rosný bod a entalpie jsou vypočteny dle Mollierova diagramu. 

 Rosný bod Td 

Studený vzduch mŧţe pojmout méně páry neţ teplý.  Z toho plyne, ţe při klesající teplotě 

relativní vlhkost stoupá. Dosáhne-li 100%, je vzduch vodní parou nasycen a další ochlazení 

zpŧsobí, ţe část vodní páry kondenzuje a projeví se jako mlha nebo sráţka (rosa). Rosný bod 

udává, při jaké teplotě dojde k 100% nasycení a tedy k vytvoření rosy. 

Entalpie h [kJ/kg] 

Entalpie udává mnoţství energie obsaţené ve vzduchu. Její nulová hodnota je vztaţena k 

suchému vzduchu při 0°C a 0% relativní vlhkosti. Vzduch při 0% relativní vlhkosti a 0°C má 

nulový obsah energie 0 kJ/kg. Čím je vzduch teplejší, je jeho relativní vlhkost vyšší a tím 

obsahuje více energie. Z toho je patrné, ţe ohřátí vlhkého vzduchu je třeba více energie neţ k 

ohřátí suchého.  

Veškeré hodnoty jsou vztaţeny k normálnímu atmosférickému tlaku 1013 mbar. [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 15 Vlhkoměr GMH 3350 [fotoautor] 
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Kouřové trubičky 

Pouţíval jsem je pro měření menších rychlostí neţ 0,2m/s. Na měřítku jsem měřil šíření kouře 

v čase za pouţití stopek. Kouřové trubičky se vsunou do hadičky balonku a po jeho stisknutí 

vzniká lehký plyn SO3. Ten je unášen prouděním do vzdálenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitální anemometr AM-4203  

Digitální ruční přístroj pro měření rychlosti proudění vzduchu, který zaznamenává jak 

hodnoty maximální a minimální, tak prŧměrné hodnoty se schopností uchovávání dat. Přístroj 

je vybaven termočlánkovým senzorem s moţností měření teploty. Měření proudění vzduchu 

je umoţněno v km/h, m/s, míle/h, ft/min. Snímač pro měření rychlosti proudění je vrtule 

vybavena kuličkových loţiskem, coţ minimalizuje tření. [19] 

 

Provozní podmínky:  

Přístroj funguje v rozmezí teplot 0°C -50°C (32°F-122°F), provozní vlhkost se pohybuje do 

max. 80%. 

 

Tabulka 5 Rozsahy a rozlišení pro proudění digitálního anemometru AM-4203 [19] 

Měření  Rozsah Rozlišení Přesnost 

m/s 0,4 - 25,0 m/s 0,1 m/s 

±(2% +1d) 
km/h 1,4 - 90,0 km/h 0,1 km/h 

míle/h 0,9 - 55,9 míle/h 0,1 míle/h 

uzle 0,8 - 48,6 uzlŧ 0,1 uzlŧ 

stopa/min 80 - 4930 stop/min 1 stopa/min ±(2% +20 stop/min) 

 

 

 

Obrázek 16 Kouřové trubičky s balonkem [fotoautor] 
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Tabulka 6 Rozsahy a rozlišení teploty digitálního anemometru AM-4203 [19] 

rozsah měření  0°C - 50°C/32°F - 122°F 

rozlišení 0,1°C/0,1°F 

přesnost 0,8°C/1,5°F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koksovna 

Závod-10 Koksovna je největší výrobce koksu na území České republiky. V současnosti jsou 

v provozu dvě koksárenské baterie s pěchovaným provozem a jedna velkoprostorová 

koksárenská baterie se sypným provozem, která má roční produkci 1,5 milionŧ tun koksu. 

Chemická část provozu vyrábí chemické produkty, jako jsou surový černouhelný dehet, 

surový koksárenský benzol, koksárenský plyn a kapalná síra, které se následně exportují 

mimo území České republiky. Koksochemické výrobky jsou certifikovány a splňují ty 

nejpřísnější bezpečnostní normy. [20] 

 

Kabelový kanál prochází přes celou koksovnu a dosahuje vzdáleností 1180 metrŧ. Na trase 

kabelového kanálu se nachází dvě rozvodny se vstupním napětím 35kV, 22kV, 10kV. Obě 

rozvodny jsou od sebe vzdáleny 580 m.  

Obrázek 17 Digitální anemometr AM-4203 [fotoautor] 
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V kabelovém kanále K1 se vyskytuje 15 vstupŧ dovnitř kanálŧ.V prŧměru se dva vstupy od 

sebe pohybují kolem 100 metrŧ. Po 50 metrech jsou uvnitř vedeny protipoţární přepáţky, aby 

při vzniku poţáru nedocházelo k jeho rozšíření do sousedních úsekŧ. Z hlediska bezpečnosti 

je nutné, aby byly přepáţky za všech okolností zavřené.  

 hlavní poţární přepáţka má minimální poţární odolnost 60 minut 

 dílčí poţární přepáţka má minimální poţární odolnost 30 minut 

 

 Úniková cesta je řešena jako nechráněná úniková cesta a je vybavena nouzovým 

osvětlením. Nouzové osvětlení se vyskytuje po 15 metrech.  

Kabelový kanál je rovněţ vybaven systémem ochrany EPS. Tato ochrana je sloţena z čidel a 

ústředen. Konkrétně ústředna kabelového kanálu K1 se nachází v prostoru sociální budovy 

koksovny. V prostoru ústředny se vyskytují dva zaměstnanci s nepřetrţitým provozem, kteří 

jsou přímo zodpovědní za kontrolu signalizace ústředny. Následná signalizace je na stanici 

HZSP AMO.  

 

 Z hlediska čidel se jedná o opticko-kouřové hlásiče poţáru. Tyto hlásiče jsou schopny 

detekovat poţární aerosoly o velikosti částic 0,3 aţ 10μm. Principem je rozptyl optického 

záření. Za normálních okolností jsou optické osy zdroje záření a světlocitlivého prvku 

vzájemně orientovány. Při rozptylu nedopadá záření na prvek a dochází k signalizaci POŢÁR. 

Tyto hlásiče jsou rozmístěny vzájemně po 20 metrech. Jedná se o hlásiče s individuální 

adresací. [6] 

Mlýnice I. V7-4 

Čerpací stanice dehtu 

 

220 m 

Koksová baterie 1 a 2 

 

40 m 

Centrální mlýnice II.  

Třídírna uhlí 

 

74 m 

Povrchový zásobník II.  

Mísící stanice II. 

 
240 m 

Kabelový most č.7. 

 

Třídírna II. V1D-1,        

P1D-2 

 

200 m 

Čerpadlovna 

kapákové vody 

 

Biologická čistírna vody 

 

120 

m 

240 m 

K1 
Rozvodna II. 

Rozvodna I. 

K1 pokračuje na benzolku 

Obrázek 18 Schéma kabelového kanálu K1 
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5.3 Měření větrání v kabelovém kanále 

Měření větrání v prostoru kabelového kanálu bylo provedeno na závodě 10 koksovna. Měření 

probíhalo na hlavní trase kabelového kanálu K1 a v místech jeho rozboček do dalších částí 

závodu. Tento kabelový kanál jsem si vybral z hlediska největší četnosti výjezdŧ do 

kabelového kanálu na základě signalizace čidel EPS. Z hlediska příčin signalizace jsou za 

nečastější uváděné vlivy související s vlhkostí a prouděním vzduchu. Tyto vlivy jsou úzce 

spojeny s větráním. Rozvodna č.2 je výškově poloţena nad rozvodnou č.1. 

 

Smyslem bylo vyhodnotit efektivnost větrání a jeho závislost na meteorologických 

podmínkách. Zajímavým prvkem kanálu K1 je jeho nesourodost, kdy v kaţdé části a u 

kaţdého vstupu jsou jiné rozměry a jiné větrací otvory. Měření jsem prováděl u dvou vstupŧ a 

v jedné protáhlé části kanálu K1. Postupoval jsem za ideálního případu s uzavřenými 

poţárními přepáţkami. Vyhodnocoval jsem efektivnější schopnost odvětrání rŧzných 

vstupních otvorŧ. V kabelovém kanále se vyskytují rovněţ odvětrávací komínky, které kladně 

přispívají k větrání kabelového kanálu. 

 

Dále jsem našel kabelový kanál, který je vybaven systémem odvětrání pomocí ventilátoru. 

Toto nucené větrání reaguje v závislosti na reakci čidla EPS a jeho spuštění následuje po 

Obrázek 21 Poţární přepáţka v K1  

  [fotoautor] 

Obrázek 19 Nouzové osvětlení v K1 

  [fotoautor] 

 

Obrázek 20 Kouřový hlásič v K1  

  [fotoautor] 
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130 

130 
130 

P1E-1 

K1 
K1 

Vstupní poklop 70x70 

Větrací komínek 

signalizaci poţár. V tomto kanále jsem měřil rychlost proudění vzduchu a porovnával s 

rychlostmi v situaci přirozeného větrání. Toto odvětrávání se nachází v nově vybudovaných 

kabelových kanálech, kde je brán velký zřetel na ochranu kabelových kanálŧ.   

 

Stavební konstrukce kabelového kanálu K1 je jiţ značně narušena pŧsobením vzdušné 

vlhkosti. Tato vzdušná vlhkost se celoročně pohybuje na velmi vysoké úrovni a narušuje 

konstrukční prvky, zejména pak ocelové dráty v armovaném betonu. Při dlouhodobém 

pŧsobení dochází vlivem koroze k naprostému rozpadu a sníţení únosnosti nosných částí.  

Kabelový kanál prochází pod chemickým provozem a pŧsobící chemikálie rovněţ přispívají k 

narušení konstrukčních částí. V této části kabelového kanálu jsem provedl měření vlhkosti 

vzduchu. 

 

V poslední řadě jsem prováděl měření schopnosti odvětrání u přetlakového a podtlakového 

přenosného agregátu, kterým je vybavena jednotka poţární ochrany HZSP AMO. Rovněţ 

jsem ověřoval, zda je věcně připravena na dodatečné poţární odvětrání. 

 

5.3.1 Měření v úseku č.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci tohoto měření při prŧzkumu kabelového kanálŧ jsem doplnil měření ještě o jedno 

měření navíc. Zjistil jsem, ţe dochází k ucpávání komínkŧ vlivem nedbalé činnosti 

zaměstnancŧ. Větrací komínek se nachází poblíţ kantýny a zaměstnanci při prŧchodu kolem 

komínkŧ vhazují odpadky do otvoru komínku. Dŧsledkem bylo naprosté ucpání a znemoţnění 

Obrázek 22 Pohled shora na K1 [cm]  
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správné funkce odvětrání. Z hlediska prevence se změnil zpŧsob zakrytí, aby se omezila 

moţnost vhazování odpadu. Tím se zmenšil vstupní prostor pro vstup čerstvého vzduchu. V 

tomto smyslu jsem měřil rychlost proudění při zacpaném a při vyčištěném komínku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23 Větrací komínky: (levý) s běţným provedením stříšky  

          (pravý) provedení proti vhozu odpadkŧ [fotoautor] 

 

Obrázek 24 Příklad ucpaného větracího komínku [fotoautor] 
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Naměřené hodnoty 

Měření hodnot větracího komínku při vstupu V1-5 ve dvou případech s ucpaným a 

vyčištěným komínkem. Měření proběhlo 20.11.2013 poprvé s ucpaným komínkem. Venkovní 

teplota dosahovala 8°C, rychlost proudícího větru 4 m.s
-1

.  

 

 

Tabulka 7 Měření ucpaný X vyčištěný komínek  

Ucpaný komínek 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti 

proudění [m.s
-1

] 

č.1 0.12 

č.1 0.11 

č.2 0.12 

č.2 0.11 

č.3 0.11 

č.3 0.12 

Průměr 0.12 

Vyčištěný komínek 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti 

proudění [m.s
-1

] 

č.1 0.38 

č.1 0.37 

č.2 0.37 

č.2 0.37 

č.3 0.34 

č.3 0.34 

Průměr 0.36 

 

 

Další měření probíhalo v rŧzných termínech, aby byla určena diference a vliv 

meteorologických podmínek na větrání kabelového kanálu. Vstup čerstvého vzduchu byl 

realizován pouze otvory v poklopu vstupu a přes větrací komínek.  

 

 

Obrázek 25 Schéma měřicích bodŧ [cm]  
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Tabulka 8     Měření v úseku č.1  

 
Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

22.11. 2013 9  1010.2 41.3 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

 

č.1 0.38 78.9 

č.1 0.41 79.1 
Teplota [°C] 

č.2 0.37 78.3 

č.2 0.32 78.8 13 

č.3 0.21 79.2 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.22 78.7 

Průměr 0.32 78.8 4 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

4.12. 2013 2 1028.0 39.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.39 76.8 

č.1 0.38 76.8 
Teplota [°C] 

č.2 0.38 76.7 

č.2 0.35 76.8 7 

č.3 0.22 76.6 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.22 76.7 

Průměr 0.32 76.7 5 

Obrázek 26 Vstup do kabelového kanálu [fotoautor] 

 

Vývod větracího komínku 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

13.12. 2013 -1 1028.5 33.3 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.31 65.8 

č.1 0.32 66 
Teplota [°C] 

č.2 0.31 65.8 

č.2 0.29 65.9 3 

č.3 0.25 65.8 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.24 65.9 

Průměr 0.29 65.87 3 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

27.12. 2013 7 1012.1 35.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.42 68.3 

č.1 0.41 68.3 
Teplota [°C] 

č.2 0.42 68.3 

č.2 0.40 68.2 8 

č.3 0.37 68.3 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.37 68.2 

Průměr 0.40 68.27 7 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

7.1. 2014 6 1026.6 38.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.33 72.6 

č.1 0.34 72.6 
Teplota [°C] 

č.2 0.32 72.5 

č.2 0.31 72.5 10 

č.3 0.29 72.6 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.29 72.5 

Průměr 0.31 72.5 3 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

20.1. 2014 4 1005.8 49.1 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.35 80.1 

č.1 0.37 79.2 
Teplota [°C] 

č.2 0.37 81.3 

č.2 0.37 79.9 6 

č.3 0.35 80.3 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.35 80.2 

Průměr 0.36 80.1 5 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

31.1. 2014 6 1018.5 51.0 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.27 80.7 

č.1 0.26 81.0 
Teplota [°C] 

č.2 0.27 80.7 

č.2 0.25 80.9 10 

č.3 0.22 80.7 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.21 80.8 

Průměr 0.25 80.9 2 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

11.2. 2014 6 1010.1 37.7 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.51 67.7 

č.1 0.53 67.6 
Teplota [°C] 

č.2 0.53 67.4 

č.2 0.51 67.5 7 

č.3 0.47 67.5 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.46 67.5 

Průměr 0.50 67.5 7 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

27.2. 2014 10 1019.9 33.7 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.23 66.4 

č.1 0.23 66.4 
Teplota [°C] 

č.2 0.22 66.3 

č.2 0.22 66.3 12 

č.3 0.22 66.3 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.20 66.3 

Průměr 0.22 66.3 1 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

2.3. 2014 12 1005.9 36.2 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.31 68.3 

č.1 0.32 68.3 
Teplota [°C] 

č.2 0.34 68.3 

č.2 0.32 68.3 13 

č.3 0.30 68.3 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.30 68.3 

Průměr 0.32 68.3 3 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

7.3. 2014 7 1029.0 38.9 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.33 71.0 

č.1 0.33 71.2 
Teplota [°C] 

č.2 0.33 71.2 

č.2 0.30 71.0 10 

č.3 0.30 71.1 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.33 71.2 

Průměr 0.32 71.0 4 
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5.3.2 Měření v úseku č.2  

V tomto úseku jsem měřil rychlost proudění. Vstupní otvory byly pouze větrací komínky a 

otvory ve vstupním komínku. Měřený úsek se nacházel ve větší vzdálenosti od stravovacího 

zařízení, takţe stříška větracího komínku byla vybavena standardní ochranou a neomezovala 

mnoţství proudícího vzduchu. Tento úsek obsahoval značnou vysráţenou vlhkost, kdy 

docházelo na zemi k vytváření vodních kaluţí. Z tohoto dŧvodu jsou umístěny na podlahách 

odtokové roury, ty bývají ovšem rovněţ ucpané. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 29 Řez měřicího úseku č.2 [cm] 

 

Obrázek 27, 28 Měřící úsek č.2 se zkondenzovanou vlhkostí [fotoautor] 
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Tato vzdušná vlhkost kondenzuje a skapává na zem, kde vytváří kaluţe. Tato vlhkost se 

celoročně pohybuje na velmi vysoké úrovni a zpŧsobuje narušení stavebních konstrukcí. 

Dlouhodobě se pŧsobení vlhkosti projevuje zejména na ocelové výztuţi betonu. V tomto 

úseku hladina není schopna odtéci pomocí odtokových kanálkŧ. Hladina se pohybuje aţ 3 cm 

od podlahy a není schopna odtékat. Vlhkost v tomto úseku nebyla závislá na počasí,              

ale udrţovala si vysokou hodnotu při všech měřeních. Měřicí úsek č.1v kabelovém kanálu je 

níţe poloţený neţ měřicí úsek č.2. Další vliv na pŧsobení vlhkosti v úseku č.2 je poblíţ 

postavená biologická čistírna vod.   

 

Tabulka 8     Měření v úseku č.2 

Venkovní 
Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

22.11. 2013 9 1010.2 41.3 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.37 92.2 

č.1 0.37 92.2 
Teplota [°C] 

č.2 0.38 92.3 

č.2 0.37 92.3 13 

č.3 0.30 92.3 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.30 92.3 

Průměr 0.35 92.3 4 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

4.12. 2013 2 1028.0 39.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

 

č.1 0.40 91.3 

č.1 0.38 91.3 
Teplota [°C] 

č.2 0.37 91.3 

č.2 0.37 91.4 7 

č.3 0.24 91.2 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.22 91.3 

Průměr 0.33 91.3 5 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

13.12. 2013 -1 1028.5 33.3 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.39 91.5 

č.1 0.39 91.5 
Teplota [°C] 

č.2 0.39 91.4 

č.2 0.37 91.5 3 

č.3 0.24 91.4 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.24 91.4 

Průměr 0.34 91.5 3 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

27.12. 2013 7 1012.1 35.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.42 91.6 

č.1 0.42 91.6 
Teplota [°C] 

č.2 0.43 91.6 

č.2 0.40 91.6 8 

č.3 0.39 91.7 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.39 91.7 

Průměr 0.41 91.6 7 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

7.1. 2014 6 1026.6 38.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.35 92.2 

č.1 0.34 92.3 
Teplota [°C] 

č.2 0.32 92.2 

č.2 0.32 92.3 10 

č.3 0.32 92.3 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.27 92.3 

Průměr 0.32 92.3 3 



43 

 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

20.1. 2014 4 1005.8 49.1 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.39 94.3 

č.1 0.37 94.2 
Teplota [°C] 

č.2 0.37 94.2 

č.2 0.36 94.2 6 

č.3 0.32 94.1 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.32 94.2 

Průměr 0.36 94.2 5 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

31.1. 2014 6 1018.5 51.0 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.30 94.8 

č.1 0.26 94.8 
Teplota [°C] 

č.2 0.27 95.3 

č.2 0.25 95.1 10 

č.3 0.23 95.0 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.21 95.1 

Průměr 0.25 95.0 2 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

11.2. 2014 6 1010.1 37 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.51 92.7 

č.1 0.51 92.7 
Teplota [°C] 

č.2 0.50 92.8 

č.2 0.51 92.7 7 

č.3 0.50 92.7 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.49 92.6 

Průměr 0.50 92.7 7 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

27.2. 2014 10 1019.9 33.7 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.24 90.7 

č.1 0.21 90.7 
Teplota [°C] 

č.2 0.23 90.7 

č.2 0.24 90.7 12 

č.3 0.21 90.7 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.22 90.7 

Průměr 0.23 90.7 1 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

2.3. 2014 12 1005.9 36.2 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.3 92.9 

č.1 0.3 92.9 
Teplota [°C] 

č.2 0.28 92.8 

č.2 0.29 92.8 13 

č.3 0.26 92.9 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.25 92.9 

Průměr 0.28 92.9 3 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

7.3. 2014 7 1029.0 38.9 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 0.37 93.7 

č.1 0.39 93.7 
Teplota [°C] 

č.2 0.35 93.9 

č.2 0.35 93.7 10 

č.3 0.33 93.8 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 0.34 93.7 

Průměr 0.36 93.8 4 
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č.1 

č.2 

č.3 

5.3.3 Měření v úseku č.3  

Měřený úsek se nachází v prostoru licího stroje. Tato část kabelového kanálu zásobuje 

elektrickou energií samotný licí stroj a na něho navázanou výrobu a zpracování. Jedná se o 

kabelový kanál po rekonstrukci s novým vybavením. Tento prostor je vybaven poţární 

ochranou pomocí čidel s kolektivní adresací. V závislosti na reakci čidla EPS je spuštěn 

systém nuceného odvětrání, který za standardních podmínek zŧstává v nečinném stavu. Po 

vypnutí signalizace poţár dochází opět k vypnutí ventilátoru. Nejedná se ovšem o poţárně 

bezpečnostní zařízení.Ventilátor je vybaven ochrannou ţaluzií, zabraňující vstupu hrubých 

nečistot. V tomto úseku se nenacházejí odvětrávací komínky, takţe veškerý vzduch je tlačen 

ke vstupnímu otvoru. Jedná se o podtlakové odvětrání, kdy znečištěný vzduch je vysáván 

mimo prostor kabelového kanálu. Jedná se o tří -lopatkový ventilátor o prŧměru vrtule 560 

mm, který je osazen jednofázovým motorem s prŧtokem vzduchu 9 500m
3
/h při standardním 

tlaku. Maximální provozní teplota vzduchu je určena 60°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Ventilátor nuceného odvětrání [fotoautor] 

Obrázek 31 Schéma měřícího úseku č.3 
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Tabulka 10     Měření v úseku č.3  
Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

22.11. 2013 9 1010.2 41.3 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.83 75.5 

č.1 1.85 75.5 
Teplota [°C] 

č.2 1.83 75.7 

č.2 1.85 75.6 13 

č.3 1.82 75.5 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.83 75.5 

Průměr 1.84 75.5 4 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

4.12. 2013 2 1028.0 39.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.87 73.2 

č.1 1.87 73.2 
Teplota [°C] 

č.2 1.85 73.2 

č.2 1.85 73.2 7 

č.3 1.85 73.0 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.83 73.2 

Průměr 1.85 73.2 5 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

13.12. 2013 -1 1028.5 33.3 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.86 61.7 

č.1 1.86 61.7 
Teplota [°C] 

č.2 1.85 61.7 

č.2 1.87 61.8 3 

č.3 1.84 61.7 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.85 61.7 

Průměr 1.86 61.7 3 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

27.12. 2013 7 1012.1 35.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.9 66.0 

č.1 1.89 65.8 
Teplota [°C] 

č.2 1.89 65.7 

č.2 1.87 65.8 8 

č.3 1.87 65.8 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.85 65.8 

Průměr 1.88 65.8 7 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

7.1. 2014 6 1026.6 38.5 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.85 70.6 

č.1 1.86 70.8 
Teplota [°C] 

č.2 1.86 70.6 

č.2 1.85 70.5 10 

č.3 1.84 70.5 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.85 70.6 

Průměr 1.85 70.6 3 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

20.1. 2014 4 1005.8 49.1 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.8 78.5 

č.1 1.82 78.6 
Teplota [°C] 

č.2 1.81 78.6 

č.2 1.82 78.6 6 

č.3 1.83 78.6 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.8 78.6 

Průměr 1.81 78.6 5 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

31.1. 2014 6 1018.5 51.0 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.89 78.7 

č.1 1.87 78.6 
Teplota [°C] 

č.2 1.87 78.6 

č.2 1.86 78.8 10 

č.3 1.86 78.6 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.86 78.6 

Průměr 1.87 78.7 2 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

11.2. 2014 6 1010.1 37.7 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.82 67.0 

č.1 1.82 67.0 
Teplota [°C] 

č.2 1.82 67.0 

č.2 1.83 67.4 7 

č.3 1.82 67.0 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.82 67.1 

Průměr 1.82 67.0 7 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

27.2. 2014 10 1019.9 33.7 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.80 64.2 

č.1 1.81 62.1 
Teplota [°C] 

č.2 1.80 64.2 

č.2 1.82 64.1 12 

č.3 1.80 64.2 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.73 64.2 

Průměr 1.79 64.2 1 
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Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

2.3. 2014 12 1005.9 36.2 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.85 68.8 

č.1 1.86 68.5 
Teplota [°C] 

č.2 1.85 68.8 

č.2 1.84 68.8 13 

č.3 1.85 68.8 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.84 68.9 

Průměr 1.85 68.8 3 

Venkovní 

Datum Teplota [°C] Tlak [hPa] Vlhkost [%] 

7.3. 2014 7 1029.0 38.9 

Vnitřní v kabelovém kanálů 

Měřící bod 
Hodnota rychlosti proudění 

[m.s
-1

] 
Naměřená vlhkost [%] 

  č.1 1.87 73.3 

č.1 1.87 73.0 
Teplota [°C] 

č.2 1.85 73.0 

č.2 1.85 73.0 10 

č.3 1.84 73.1 
Vítr [m.s

-1
] 

č.3 1.84 73.0 

Průměr 1.85 73.0 4 

 

 

5.3.4 Měření a vyuţití prostředků HZSP AMO 

 Z hlediska poţárního odvětrání bylo mým posledním měřením mnoţství a rychlost 

vzduchu, které je schopna vyuţít jednotka poţární ochrany formou přenosných ventilátorŧ. 

HZSP AMO je vybavena dvěma přístroji na spalovací motor, kdy jeden funguje na principu 

podtlakového a druhý na principu přetlakového odvětrání. Další moţnost je vyuţití 

přenosného přístroje do výbušného prostředí zaloţeného na ventilátoru, jehoţ hybnou silou je 

proud tekoucí vody dodávané z CAS nebo jiného zdroje, a to Turbex. Prováděl jsem měření 

dvou přístrojŧ, a to přenosného přetlakového ventilátoru PAPIN 350 a přenosného odsávače 
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4 m 4 m 

č.1 

č.2 

č.3 

č.4 č.5 

kouře SAVEC 500S/99.  Měření probíhalo ve dvou vzdálenostech (4 m a 8 m) a na dvou 

výkonnostních hladinách (1/2 a maximální výkon).  

 

Přenosný přetlakový ventilátor PAPIN 350 

Ventilátor je poháněn benzínovým vzduchem chlazeným 4-taktním motorem HONDA G 100 

K2 s rozvodem OHV o výkonu 2,5 HP při optimálních otáčkách 4 200 min
-1

. 

 

Prŧměr vrtule   350 mm 

Výkon ventilátoru  9100 m
3
/h       

Váha ventilátoru  21 kg 

Rozměry ventilátoru  460x477x532 

 

Přenosný odsávač kouře SAVEC 500S/99 

Odsávač kouře je poháněn benzínovým, vzduchem chlazeným 4-taktním motorem HONDA 

GX 160 s rozvodem OHV o výkonu 5,5 HP při optimálních otáčkách 3 600 min
-1

. Maximální 

provozní teplota vrtule je udávána 140°C. Savec je moţno vyuţít rovněţ jako agregát na 

lehkou pěnu. 

 

Prŧměr vrtule   520 mm 

Výkon ventilátoru  17 000 m
3
/h 

Váha ventilátoru  48 kg 

Rozměry ventilátoru  680x400x1050 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 32 Schéma měření přenosných agregátu 



51 

 

Tabulka 11     Měření proudění u agregátů 
 

 

PAPIN 

 

vzdálenost 4 m 

 
1/2 výkon max. výkon 

č. 1 7.3 9.8 

č. 2 5.5 7.6 

č. 3 7.2 8.9 

č. 4 8 9.9 

č. 5 7.9 9.7 

Průměr 7.18 9.18 

 

vzdálenost 8 m 

 
1/2 výkon max. výkon 

č. 1 3.1 7 

č. 2 2.7 5.4 

č. 3 2.9 7.1 

č. 4 2.9 7.2 

č. 5 2.9 7.2 

Průměr 2.9 6.78 

 

 

SAVEC 

 

vzdálenost 4 m 

 
1/2 výkon max. výkon 

č. 1 2.9 4.9 

č. 2 2.1 3.3 

č. 3 2.8 5.1 

č. 4 3.2 4.9 

č. 5 3.1 5.1 

Průměr 2.82 4.66 

 

vzdálenost 8 m 

 
1/2 výkon max. výkon 

č. 1 0.4 2.3 

č. 2 0.2 1.9 

č. 3 0.3 2.4 

č. 4 0.5 2.5 

č. 5 0.5 2.4 

Průměr 0.38 2.3 
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6.  ZÁVĚR 

 Na základě všech provedených měření mi vyšla závislost proudění uvnitř kabelového 

kanálu na vnějších meteorologických podmínkách. Základní vliv na větrání uvnitř kabelového 

kanálu měla jeho výšková poloha, respektive poloha vstupního a výstupního otvoru. Jelikoţ 

se jednalo tento rok o velmi mírnou zimu, kdy se venkovní teploty pohybovaly téměř vţdy 

nad teplotou 0°C, nejsou zde zahrnuty situace vyplývající z mrazivého počasí. Provedl jsem 

11 měření v jednotlivých dnech a za rŧzných meteorologických podmínek. Toto měření jsem 

provedl ve třech rŧzných úsecích, a to z dŧvodu rŧzných mikroklimatických podmínek v 

prostoru kanálu. Rŧznorodost stavebního řešení zajišťuje odlišné prŧběhy větrání.  

 

Proudění vzduchu 

 První měření jsem provedl k určení vlivu větracího komínku na celkové odvětrání 

kabelového kanálu. Zjistil jsem neúmyslné ucpávání větracích komínkŧ zaměstnanci v 

podniku vlivem vyhazování odpadkŧ do prostoru vstupního otvoru komínku. Provedl jsem 

měření před a následně po vyčištění vstupního otvoru komínku. Vyčištěný komínek měl 

značný vliv na celkové vzdušné poměry uvnitř kanálu. Při měření se ukázalo, ţe při ucpaném 

komínku se hodnoty pohybovaly na hranici měřitelnosti a proudění se zdálo být ustálené ve 

všech měřicích bodech. Při odstranění odpadu nahromaděného v komínku došlo k značnému 

nárŧstu proudění. Začalo docházet k víření a rychlosti proudění se začaly lišit v rŧzných 

měřicích bodech. S klesající výškou od vstupu docházelo k poklesu i rychlosti proudění. 

Opatření proti vhození odpadu se v současnosti nachází pouze u jednoho komínku poblíţ 

kantýnského zařízení. Na základě mého zjištění odpadu i v jiných komíncích jsem navrhnul 

rozšíření na celý kabelový kanál K1, i přesto ţe dojde ke zmenšení vstupního otvoru. Vliv 

zmenšení přístupu vzduchu je zanedbatelný vzhledem k moţnosti celkového ucpání. Rovněţ 

k čištění komínkŧ dochází řádově jednou ročně. Toto bylo nedostačující a do budoucna je 

plánováno čištění v pŧlročních intervalech.  
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 Ve všech úsecích jsem měřil vlhkost a rychlost proudění. I. úsek je typický úsek 

vyskytující se v kabelových kanálech po celém podniku AMO. Tento úsek jsem pak 

srovnával s ostatními úseky. Při celkovém srovnání mi vycházelo, ţe celková vzdušná vlhkost 

uvnitř kanálu se pohybovala o 20-30% výše neţ byla udávána meteorologickou stanici v 

AMO. Tento rozdíl zŧstával téměř stejný ve všech měřeních nezávisle na počasí. Proudění 

bylo zcela odkázané v tomto úseku na přirozené větrání, tedy na vlivy zpŧsobené 

klimatickými změnami. Se stoupající rychlostí vnějšího větru docházelo k rŧstu rychlosti 

proudění uvnitř kanálu. Rychlost proudění v druhém úseku se pohybovala řádově výše neţ v 

prvním. To mŧţe být zpŧsobené zejména zástavbou v prostoru vstupu větracího komínku. 

Zde dochází k větrným nárazŧm a k tříštění na konstrukcích a k vzniku víření proudění, coţ 

vede ke sníţení celkové rychlosti vzdušin vstupujících do kabelového kanálu.  
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Graf 1     Měření rychlosti proudění Ucpaný vs. Vyčištěný komínek 
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 V III. úseku s nuceným odvětráváním se ukázala velmi malá závislost vnitřního 

proudění v kanálu na vnějších klimatických podmínkách. Při sepnutí ventilátoru došlo k 

nárŧstu rychlosti, která dosahovala v prŧměru 1,84 m/s. Vliv proudícího venkovního větru se 

ukazoval jako zanedbatelný. Z hlediska odvětrání se jedná o nejefektivnější, ale 

nejnákladnější zpŧsob odvětrání kabelového kanálu.  
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Graf 3     Závislost rychlosti proudění v kanále na rychlosti venkovního větru 

 



55 

 

Vzdušná vlhkost  

V rámci dalšího měření jsem se zaměřil na vzdušnou vlhkost. Uvnitř kabelového kanálu se 

pohybuje vzdušná vlhkost o desítky procent výše neţ atmosférická vlhkost. Zvláště pak v 

úseku kabelového kanálu K1, kdy v závislosti se vzdušnou vlhkosti roste i reakce čidel EPS. 

Největší počet výjezdŧ na signalizaci čidel EPS je v kabelovém kanále K1 a jako příčina je 

vyhodnocena v 80% vzdušná vlhkost. K1 nemá v celém svém prostoru stejnou vlhkost, ta je 

značně závislá na tom, v jakých částech výroby se vyskytuje. S rŧznou výrobou se mění i 

mnoţství podzemní vody.  

 

 Měřil jsem ve třech úsecích. Z hlediska vzdušné vlhkosti byl I. úsek povaţován za 

klasický úsek kabelového kanálu vyskytující se na celém území AMO. II. úsek byl specifický 

svou zkondenzovanou vlhkostí. V tomto úseku nedochází k odvodu zkondenzované vody 

odtokovými kanálky a tato voda se zde hromadí. Tato část kabelového kanálu je tedy 

celoročně vystavena vysokým hodnotám vzdušné vlhkosti.V tomto úseku mi vycházela malá 

závislost  na atmosférické vlhkosti a v celkovém počtu měření se vlhkost pohybovala téměř 

konstantně.  

 Z hlediska úseku I. a III. hodnoty kolísaly ve velkých rozsazích a projevila se zde 

závislost na atmosférické vlhkosti. V III. úseku docházelo ke sníţení vzdušné vlhkosti a 

hodnotově se pohybovala níţe neţ v úseku I. Je to zpŧsobené systémem nuceného odvětrání, 

kdy do prostoru s vyšší vlhkostí je vháněn vzduch o vlhkosti niţší. Tato závislost se potvrdila.  
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