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ANOTACE 

SCHÖN, Petr. Experimentální ověření výkonových parametrů ventilátorů pro přetlakovou 

ventilaci. Ostrava, 2018, 55 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Adam 

Thomitzek. 

V této diplomové práci jsou popsány základní vlastnosti kouře a jeho chování při 

požáru. Dále jsou uvedeny jednotlivé metody požárního odvětrávání. Také jsou zde 

nastíněny jednotlivé metody pro měření výkonu přetlakových ventilátorů. Součástí práce je 

i experimentální měření, při kterém byli porovnány výkony vytipovaných přetlakových 

ventilátorů.  
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SCHÖN, Petr. Experimental Assessment of the Output Parameters of Fans for 

Ovepressure Ventilation. Ostrava, 2018, 55 p. Thesis. VSB - Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Head of the thesis Ing. Adam Thomitzek. 

In this diploma thesis are described primary properties of smoke and its behavior 

in fire. Next are specified individual methods of fire ventilation. There are also specified  

individual methods dor measuring the Output Parameters of Fans for Ovepressure 

Ventilation. Part of the thesis is also an experimental measurement, in which was 

compared the Output Parameters of the selected overpressure fans. 
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1 ÚVOD 

Přetlaková ventilace slouží k odvětrání požárem zasaženého prostoru. Používá se 

v případě, pokud není využití přirozené ventilaci dostatečně účinné. Tato metoda je 

efektivní z pohledů zajištění potřebné viditelnosti v zasaženém prostoru a současně je díky 

přívodu chladného vzduchu snižována teplota v zasaženém prostoru.  Vhodné nasazení 

přetlakové ventilace  usnadňuje lokalizaci i likvidaci požáru. To má za následek snížení 

ztrát jak na lidských životech, tak na majetku. 

Cílem mé práce je na základě experimentálního měření porovnat výkony 

jednotlivých typů přetlakových ventilátoru při reálných podmínkách. 

Trh s přetlakovými ventilátory je rozmanitý. Je zde velké množství výrobců, kteří 

dodávají na trh řadu modelů. I způsoby pohonu agregátů mohou být různorodé, a to od 

spalovacích motorů přes elektrické motory až po ventilátory s hydropohonem. Mezi hlavní 

parametry při výběru ventilátoru patří jeho rozměry, hmotnost a také výkon. Velká 

rozmanitost trhu a nejednotnost výrobců ve způsobu určování výkonu ventilátorů bohužel 

vede k nejasnostem u tohoto důležitého parametru. 

V první části mé diplomové práce budou rozebrány základní vlastnosti kouře a 

jeho chování při požáru. Pochopení těchto základních principů je nezbytnou podmínkou 

pro správné použití přetlakové ventilace, což vede ke zjednodušení hasebních prací. Dále 

se budu věnovat základním informacím o požárním odvětrávaní a jeho metodám.  

V hlavní části práce budou specifikovány metody měření výkonu přetlakových 

ventilátorů. V rámci práce bude také navrženo a realizováno experimentální měření, při 

kterém budou porovnány výkony u vytipovaných přetlakových ventilátorů.  
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3 Kouř 

Tato kapitola se zabývá fyzikálními a chemickými vlastnostmi kouře. Mimo to 

zde budou rozebrány faktory ovlivňující pohyb kouře.   

3.1 Vlastnosti kouře 

Při každém hoření vzniká kouř. Jeho složení a vlastnosti se odvíjejí od hořícího 

materiálu a podmínek hoření. Dále je uvedena odborná definice kouře: 

 

„Kouř je definován jako disperzní směs plynných zplodin požáru, nespálených 

tuhých částí o velikosti 10
-5

 až 10
-7

 cm, zkondenzovaných látek a velkého množství 

vzduchu“.
1
  

 

Horký kouř 

Horký kouř se nachází nejčastěji v prostorech kolem ohniska požáru, avšak 

v závislosti na teplotě požáru a proudění se může nacházet i ve větších vzdálenostech. 

Jedná se o kouř, který má vysokou teplotu a nízkou hustotu. Vlivem těchto vlastnosti 

stoupa vzhůru a následně se hromadí pod stropem [3]. 

Studený kouř  

Jedná se o kouř, který se již sdílením tepla ochladil na teplotu okolí. Fyzikální 

vlastnosti studeného kouře jsou srovnatelné s jakoukoli jinou vzdušnou nečistotou. Jeho 

pohyb je ovlivňován vnějšími silami (vítr, vzduchotechnika) [3].  

Neutrální rovina 

Při požáru dochází k uvolňování kouře, který se při běžných podmínkách hromadí 

pod stropem místnosti. Po té, co se rozprostře na celou šířku stropu, začne vzrůstat 

tloušťka kouře pod stropem. Po určité době kouř zaplní celý prostor.   

                                                 
1
 Větrání objektů. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2007, s. 

147. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-008-1. 
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Jestliže existují otvory, kterými může docházet k výměně plynů, tak do dolní části 

proudí chladnější vzduch z okolí a z vrchní části uniká horký kouř. Jestliže budou otvory 

dostatečně velké, nedojde k zaplnění celého prostoru kouřem.  

V horní části se hromadí plyny, které mají vyšší teplotu i tlak. V dolní části se 

naopak nacházejí plyny s nižší teplotou i tlakem.  

Hranicí mezi těmito tlaky je neutrální rovina, ve které je atmosférický tlak. 

Neutrální rovina také rozděluje prostor na horký kouř a čisté ovzduší. Tento jev můžeme 

vidět na obrázku 1 [3]. 

 

 

Obrázek 1 - Neutrální rovina[1] 

3.2 Zplodiny hoření 

Toxicita 

Otrava toxickými látkami je příčinou největšího počtu úmrtí při požáru. A to ať už 

se jedná o látky vzniklé přímo při spalování nebo produkty tepelné degradace materiálů.  

Při požáru jsou účinkům toxických látek vystaveny nejenom zachraňované osoby, 

ale i zasahující hasiči. Ti jsou sice chránění před akutní intoxikaci izolačními dýchacími 

přístroji, ale je u nich riziko postižením chronickou toxicitou kouře [3]. 
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Zplodiny hoření jsou členěny podle toxikologického kódového systému do tříd: 

0 – bez nebezpečí 

A – velmi slabě nebezpečná 

B – slabě nebezpečná 

C – nebezpečná 

D – silně nebezpečná 

E – velmi silně nebezpečná 

F – mimořádně nebezpečná 

U látek se vždy uvádí dvě písmena, první značí akutní nebezpečí, druhé 

chronické. Dále jsou uvedeny některé toxické látky vznikající při požáru [3].  

 

Oxid uhelnatý CO (D,B) 

Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, který se vyskytuje při každém požáru, 

zejména pak při nedokonalém hoření v uzavřených prostorech. Oxid uhelnatý nepůsobí 

přímo na organizmus, ale má až 200krát větší afinitu k hemoglobinu než kyslík, což vede 

k vytlačování kyslíku z krve [3].  

Oxid siřičitý     (C,C) 

Bezbarvý plyn se štiplavým zápachem, který vzniká při hoření síry nebo jejích 

sloučenin. Oxid siřičity má dráždivé účinky, a to hlavně na horní cesty dýchací a kůži. 

Dlouhodobé působení může vest až k rozedmě plic [3]. 

Fosfan     (E,D) 

Bezbarvý plyn s intenzivním zápachem po česneku. Fosfan vzniká při kontaktu 

vody s oxidem fosforitým, který vzniká při hoření sloučenin fosforu. Příznaky intoxikace 

fosfanem jsou dýchací obtíže a bolesti břicha, může ale dojít až k bezvědomí a edému plic 

[3].  

  



6 

 

Oxid dusičitý      (D,B) 

Je to hnědý plyn se silnými dráždivými účinky. Vzniká jako produkt pyrolýzy. 

Otrava oxidem dusičitým se projevuje se zpožděním a to až 72 hodin. Účinkem jsou 

dechové potíže, ale může dojít až k edému plic [3].  

Kyanové sloučeniny 

Jsou to jedny z nejprudších jedů. Vznikají při rozkladu organických sloučenin 

obsahujících bílkoviny nebo při rozkladu syntetických látek jako jsou polyamidy. Patří 

mezi ně například Kyanovodík (HCN), který je 20krát toxičtější než CO [3].  

Výbušnost 

Některé zplodiny hoření nebo produkty tepelné degradace jsou hořlavé. A každý 

hořlavý plyn tvoří ve směsi se vzduchem výbušnou směs. Rozsah výbušnosti je dán dolní a 

horní mezí výbušnosti. A závisí na koncentraci hořlavého plynu ve směsi. Tato 

koncentrace se může u požáru rychle měnit (přivedení čerstvého vzduchu, nahromadění se 

dalších zplodin). Další komplikací u požáru je to, že se jedná o směs mnoha různých 

hořlavých plynů se vzduchem a inertními plyny [3]. 

3.3 Faktory ovlivňující pohyb kouře 

Směr a rychlost šíření kouře ovlivňují tlakové rozdíly. Tlakové rozdíly mohou 

způsobit, že se kouř a případně i požár šíří na velké vzdálenosti, a to ve směru, který 

v některých případech nelze předem předpokládat [2].  

 Teplotní rozdíl mezi venkovním a vnitřním vzduchem 

Vzduch uvnitř budovy bývá teplejší než vzduch venkovní. Vzduch při ohřátí 

expanduje a snižuje se jeho hustota. Z toho důvodu bude tlak uvnitř budovy, kde je teplejší 

vzduch než venku, vyšší než tlak venkovní. Protože teplý vzduch stoupá vzhůru, bude 

největší tlakový rozdíl u vrcholu budovy a vzduch bude proudit od spodu nahoru. Pokud 

bude venkovní vzduch teplejší než vnitřní, pak může nastat situace, kdy bude proud 

vzduchu klesat dolů. U nízkých budov jsou tyto tlakové rozdíly často zanedbatelné [2].  
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  Účinek větru 

Všechny budovy jsou ve větší nebo menší míře vystaveny účinkům větru. 

V některých případech může mít vítr velký vliv na proudění plynů uvnitř budovy. Tlak 

větru je úměrný druhé mocnině rychlosti větru. Z toho vyplývá, že v případě zvýšení 

rychlosti větru z 1m.s
-1

 na 10m.s
-1

, se tlak na návětrné straně zvýší z 0,4 Pa na 40 Pa [2]. 

              

   - tvarový součinitel 

  - hustota okolního vzduch 

  - rychlost větru 

Podtlak na závětrné straně je přibližně poloviční než tlak na čelní straně. U 

střešních konstrukcí s úhlem menším než 30° je na celé střeše podtlak. U střech se sklonem 

větším než 30° vzniká na čelní straně přetlak a na závětrné straně podtlak. Tyto tlakové 

účinky větru můžeme vidět na obrázku 2 [2].  

  

 

Obrázek 2 - Rozložení tlaku při působení větru [6] 
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Odvětrání budov 

Základním úkolem odvětrávání je přivádění čerstvého vzduchu do objektu a 

odvod odpadního vzduchu z objektu pryč. Tyto systémy bývají zpravidla navrženy tak, aby 

jimi nedocházelo k šíření požáru mimo požární úsek. Dělí se na dvě skupiny, a to přirozené 

odvětrávaní a mechanické odvětrávaní [2]. 

Přirozené odvětrávání 

Přirozené větrání pracuje na principu rozdílu teplot, který se v budovách přirozeně 

vyskytuje. Standardně slouží pro odvod odpadního vzduchu a přívod čerstvého vzduchu je 

zajištěn netěsnostmi v plášti budovy [2].  

Mechanické odvětrávání 

Přetlakový systém – do místnosti je přiváděn čerstvý vzduch potrubím a odvod 

odpadního vzduch je zajištěn netěsnostmi v plášti budovy.  

Podtlakový systém – z místnosti je odváděn odpadní vzduch a přívod čerstvého 

vzduchu je zajištěn netěsnostmi v plášti budovy. 

Uzavřený systém – do místnosti je čerstvý vzduch přiváděn potrubím a odpadní 

vzduch je také odváděn potrubím [2].  

Tepelná roztažnost  

V případě že je oheň ve zcela uzavřeném prostoru, bude zde v důsledku nárůstu 

teploty a expanze plynů narůstat i tlak. Pro malé rozdíly teplot je tento tlak zanedbatelný, 

ale v případě požáru, kde se jedná o rozdíl ve stovkách stupňů, může mít tento tlak vliv. 

Tepelná roztažnost plynů je důležitá zejména u požáru s rychlým rozvojem a velkým 

výkonem. Tlak se následně vyrovnává vlivem netěsností konstrukcí [2].  
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Tepelná vztlaková síla 

Horké plyny produkované při hoření mají nižší hustotu než okolní vzduch, a proto 

stoupají vzhůru. Kouř stoupá tak dlouho, dokud nedojde k jeho ochlazení na teplotu okolí. 

U vysokých budov se může kouř stoupající schodištěm cestou ochladit a nemusí dosáhnout 

nejvyššího patra. Obdobná situace může nastat v případě pohybu kouře pod stropem 

dlouhé chodby, zchladlý kouř následně klesne od stropu k podlaze [2].  

     (
 

  
 

 

  
)      

   - teplota okolí 

   - teplota kouře 

  - síla vrstvy kouře  

 

Všechny tyto tlaky mají přibližně stejnou velikost, a proto i malá změna jednoho 

tlaku může ovlivnit tok kouře. Kterýkoli tlak může být tím ovládajícím. Zaleží na typu 

požáru, typu budovy a aktuálních podmínkách [2]. 
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4 Požární odvětrání 

Základ větrání spočívá ve snaze o aktivní změnu tlakových podmínek, které jsou 

v budově při požáru. Použitá metoda závisí na podmínkách na místě zásahu a možnostech 

zasahující jednotky [2].  

4.1 Úkoly požární ventilace 

Nejdůležitější úkoly požární ventilace jsou: 

 Udržení kouře v předdefinované výšce nad podlahou, nebo zajištění dostatečné 

bezkouřové vrstvy pro potřeby evakuace. 

 Regulace teploty horkých plynů pod stropem místnosti. Účelem je zabránit 

dosažení kritických teplot materiálu a následnému zřícení nosných konstrukcí. 

 Usnadnění hledání ohniska požáru pro hasiče. 

 Zmírnění škod na materiálu nacházejícím se v prostoru (škody vzniklé kouřem, 

škody vzniklé nepřesným hašením). 

 Snížení rizika rozšíření požáru. [3]  

4.2 Druhy požární ventilace 

Přirozená ventilace 

K zahájení přirozené ventilace stačí vytvořit vhodné přiváděcí a odváděcí otvory. 

Hlavní faktor ovlivňující přirozené větrání je tlakový rozdíl mezi vzduchem uvnitř a vně 

objektu. Z toho důvodu je přirozené větrání velmi málo účinné (až neúčinné) pro odvod 

studeného kouře [3].  

Horizontální přirozenné ventilace je vhodná pro malé požáry, kde požár nepronikl 

do stavebních konstrukcí. K vytvoření potřebných přiváděcích a odváděcích otvorů se 

nejčastěji používají okna a dveře. Ty se volí tak, aby bylo možné využít vliv venkovního 

větru [3].  

Vertikální přirozená ventilace je vhodná pro požáry  střešních konstrukcí, 

podkrovních prostor nebo pro požáry v horních podlažích. Jako přiváděcí otvor se 
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používají vstupní dveře a jako odváděcí se používají střešní otvory nebo okna v posledním 

podlaží [3].  

Nucená ventilace  

Nucená ventilace se používá v případech, kdy není přirozená ventilace dostatečně 

rychlá nebo účinná. U nucené ventilace máme větší volnost ve výběru odváděcího otvoru. 

Tato metoda je výrazně rychlejší a účinnější, ale je u ní nutné zajištění zdroje energie a 

obsluhy. Navíc je nutný odborný výcvik hasičů pracujících s ventilací, a to protože při 

nesprávném použití nucené ventilace může dojít k rozšíření požáru nebo ohrožení osob [3]. 

 Horizontální nucená ventilace je častou formou ventilace. Její nasazení nespočívá 

pouze v nasazení samotného ventilátoru, ale také ve vytvoření vhodných přiváděcích a 

odváděcích otvorů. Případně i v instalaci ohebných hadic sloužících pro odvod kouře [3]. 

Vertikální nucená ventilace se nejčastěji používá pro odvětrání schodišťového 

prostoru výškových budov. Při vertikální ventilaci je nutné nasadit hasiče na střeše budovy. 

Velitel musí zvážit, zda je nasazení hasičů na střeše bezpečné a zda jsou otvory ve střešní 

konstrukci dostatečné nebo je nutné vytvořit další [3].  

4.3 Otvory pro požární ventilaci 

Velikost otvorů 

Obecně není možné určit absolutní hodnoty, jak velké mají otvory být. Je ale 

možné najít určitou souvislost mezi teplotou požáru a nároky na velikost otvorů. 

V určitých případech není možné vytvořit jeden dostatečně velký otvor, ale je možné jej 

nahradit vice malými otvory, v tom momentu je nutné počítat s tím, že malé otvory mají 

větší ztráty [2]. 

Přiváděcí otvory 

Přiváděcí otvory musí být umístěny pod neutrální rovinou. Celková plocha 

přiváděcích otvorů by měla být rovna ploše odváděcích otvorů nebo větší. Větší než 

dvojnásobný rozdíl mezi plochami otvorů je neefektivní [2].  
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Odváděcí otvory 

Odváděcí otvory by měly být umístěny pokud možno co nejvýše nad ohniskem 

požáru. I poměrně skromné otvory mohou podstatně zlepšit podmínky v zasaženém 

prostoru. U příliš velkých otvorů může čerstvý vzduch z přiváděcího otvoru rovnou 

odtékat, což vede ke snížení účinnosti větrání. Velikost otvoru 4-8 m² by měla být vhodná 

pro většinu objektů [2].   

Vytváření větracích otvorů 

Tvorba větracích otvorů je časově náročná a pro zasahující hasiče značně 

nebezpečná. Vždy je potřeba zvážit, zda je vytváření otvorů nutné a zda není možné 

využití stávajících otvorů. Otvory se zpravidla vytvářejí ve střešních konstrukcích. Střešní 

konstrukce můžeme z tohoto pohledu rozdělit na dvě skupiny, a to jednodušší konstrukce 

s dřevěným nebo ocelovým rámem, do kterých se otvory vytvářejí poměrně snadno, a silné 

železobetonové konstrukce, které v dané situaci považujeme za neproniknutelné [2]. 

Pro tvorbu otvoru se používá různé nářadí, např. řetězové pily nebo kotoučové 

řezací nástroje. Také jé možné použit speciální nářadí, jako je např. výbušný řezací rám 

[2].   



13 

 

5 Podtlaková ventilace 

Ventilace je prováděna za pomoci odsávacího agregátu, který v objektu vytváří 

podtlak. Podtlakový ventilátor může být nasazen samostatně nebo s přiváděcími a 

odváděcími hadicemi o velkém průměru. Také je možné ho nasadit pouze s jednou z nich. 

Před zahájením ventilace je nutné utěsnit otvor, k němuž je ventilátor nasazován. 

V případě, že otvory v okolí ventilátoru nejsou utěsněny, dochází ke snížení účinnosti. 

Další nevýhodou je zdlouhavé nasazení a v neposlední řadě také to, že jak ventilátor, tak 

zasahující hasiči jsou v přímém kontaktu s kouřem. Na obrázku 3 můžeme vidět příklad 

podtlakového ventilátoru s tvarově stálou hadicí sloužící k odvodu kouře [2]; [3]. 

 

 

Obrázek 3 - Podtlakový ventilátor [11] 
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6 Hydraulická ventilace 

Ventilace je prováděna za pomoci mlhového nebo tříštěného proudu. Tento proud 

je nasazen uvnitř zakouřené místnosti a směrován ven, například oknem viz obrázek 4. 

Proud s sebou strhává i určité množství okolního vzduchu, respektive kouře, a tím se 

místnost odvětrává. U hydraulické ventilace nejsou nutné speciální technické prostředky a 

je velmi snadno použitelná. Při jejím nasazení musí být brán ohled na velkou spotřebu 

vody a možný vznik sekundárních škod [2]; [3]. 

 

 

Obrázek 4 - Hydraulická ventilace [10] 
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7 Přetlaková ventilace 

Princip přetlakové ventilace je založen na vytvoření mírného přetlaku v objektu. 

Toho se dosáhne za pomoci přetlakového ventilátoru ustaveného před vstupním otvorem. 

V důsledku nastalého přetlaku začne být kouř z objektu vytlačován odváděcím otvorem  

[2]; [3].   

Tato metoda je v praxi nejpoužívanější variantou nucené ventilace. Ve srovnání s 

podtlakovou ventilací je její nasazení mnohem rychlejší (není nutné utěsňovat otvory ani 

natahovat přiváděcí nebo odváděcí hadice). Další výhodou přetlakové ventilace je její 

efektivita, která je oproti hydraulické nebo podtlakové ventilaci výrazně vyšší [2]; [3]. 

Přetlakové ventilátory mohou mít různou velikost i výkon. Od malých přenosných 

ventilátorů o výkonu 20 000 m³/hod, až po přívěsové ventilátory o výkonu 150 000 

m3/hod. Také způsoby pohonu jsou různé. Od spalovacích motorů přes elektricky 

poháněné ventilátory až po ventilátory s hydropohonem [2]; [3]. 

Problémem přetlakové ventilace je, že do prostoru hoření přivádíme kyslík. Ale 

pozitivem je, že důsledkem toho dochází k dokonalému hoření a nevznikají hořlavé 

produkty hoření. Celkově se sníží teplota v prostoru, což má za následek snížení rychlosti 

hoření [2]; [3]. 

7.1 Typy konstrukce ventilátorů 

Standardní ventilátory 

Standardní ventilátory vytvářejí kuželovitý proud vzduchu, který pokrývá celý 

otvor. Proud vzduchu je turbulentní a tím dochází ke snížení účinnosti tohoto typu 

ventilátoru [8]. 

Turbo ventilátory 

Turbo ventilátory vytvářejí kuželovitý proud vzduchu. Vzduch v tomto kuželu je 

velmi koncentrovaný a pohybuje se vysokou rychlostí [8].  
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Easy Pow'Air ventilátory 

Tyto ventilátory vytvářejí válcovitý proud vzduchu. Vzduch v tomto válci se 

pohybuje vysokou rychlostí a přisává okolní vzduch, čímž se zvyšuje průtok ventilátoru 

[8].  

Na obrázku 5 můžeme vidět proud vzduchu vycházející z jednotlivých typů 

ventilátorů, na grafu 1 je vidět porovnání jejich výkonů dle normy AMCA 240 [8]. 

 

 

Obrázek 5 - Typy konstrukce [8] 

 

 

Graf 1 - Porovnání výkonu [8] 
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7.2 Použití přetlakových ventilátorů 

Odvětrání kouře v průběhu požáru 

V průběhu požáru můžeme provádět natlakování nezasažených prostor, čímž 

zabráníme šíření kouře do těchto prostor, nebo odvětrávaní prostoru přímo zasaženého 

požárem, čímž snížíme teplotu a zvýšíme viditelnost v prostoru. A to následně vede 

ke snazší a rychlejší lokalizaci i likvidaci požáru [2]; [3]. 

Nasazení přetlakové ventilace před uhašením požáru v sobě skrývá řadu rizik a je 

třeba si vždy počínat velmi obezřetně. Před spuštěním ventilace je třeba znát polohu 

ohniska požáru a vytvořit odváděcí otvor ve vhodném místě a v dostatečné velikosti. 

Dalšími riziky jsou zahoření žhoucích materiálů, zvíření výbušných prachů, nebo rozšíření 

požáru pomocí zplodin hoření odváděných nevhodně zvoleným odváděcím otvorem. Vždy 

je třeba dbát na to, aby se mezi ohniskem a odváděcím otvorem nenacházely žádné osoby.   

V případě, že parametry jednoho ventilátoru nejsou dostatečné, je možné nasazení 

více ventilátorů najednou. Pro zvýšení výkonu ventilátorů je možné ventilátory zařadit do 

série, tj. za sebou. To se však ukázalo jako neúčinné. Ani tlak, ani množství proudícího 

vzduchu nijak významně nevzrostlo. Další možností je paralelní nasazení, tj. vedle sebe. 

Tato varianta má své uplatnění hlavně při pokrytí velkého vstupního otvoru [2]; [3]. 

Odvětrání kouře po likvidaci požáru 

Nasazení přetlakové ventilace po uhašení požáru nepředstavuje takové riziko jako 

před jeho uhašením, přesto i zde je riziko opětovného zahoření žhoucích materiálů. Pro 

odvod studeného kouře je nejvhodnější dílčí ventilace, a to pro její vysokou účinnost. Při 

dílčí ventilaci je objekt rozdělen do jednotlivých sekcí a ty se v požadovaném pořadí 

postupně odvětrávají [2]; [3]. 

Výroba lehké pěny  

Většinu přetlakových ventilátorů je možné dovybavit příslušenstvím pro výrobu 

lehké pěny. Jedná se o nástavec pro výrobu samotné pěny, který se připojí před ventilátor a 

hadice sloužící k dopravě pěny. Lehká pěna bývá použita při objemovém hašení, například 

v prostorech kabelových kanálů. 



18 

 

8 Statistika nasazení přetlakové ventilace 

Pro vyhodnocení statistiky nasazení přetlakových ventilátorů byly využity údaje 

získané Generálním řiditelstvím při statistickém sledování výjezdů jednotek požární 

ochrany za let 2013 až 2016. V tabulce 1 můžeme vidět počty nasazení přetlakové 

ventilace za jednotlivé roky vztažené k objektům, kde došlo k nasazení. V tabulce jsou 

uvedeny pouze typy objektů, u kterých došlo za sledované období k nasazení více než 

dvacetkrát.   

 

Tabulka 1 - Statistika nasazení přetlakové ventilace [9] 

Typy objektu 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Autoservisy a budovy pro údržbu a 

opravy vozidel 6 11 8 8 33 

Budovy garáží osobích, nákladních a 

spec.vozidel, autobusů, 7 15 3 5 30 

Budovy potravinářské výroby 5 4 9 7 25 

Budovy rozvodných zařízení, 

transformovny, měnírny a generátor. 5 8 8 11 32 

Budovy strojírenské výroby 14 16 28 15 73 

Budovy výroby spotřebního zboží 11 16 12 11 50 

Hotely, motely, motoresty, botely 9 3 10 14 36 

Jídelny, restaurace a kavárny, bary, 

kluby, taneční sály, 19 21 21 15 76 

Kůlny, dřevníky, stodoly, kurníky, chlévy 

ap. 21 17 18 11 67 

Netypové bytové domy 59 48 34 42 183 

Netypové bytové domy sloužicí zároveň 

ke službám, výrobě, obchodu a podnikání 13 13 21 10 57 

Obchodní prodejny, příruč. sklady, 

trvalé prodejní stánky 13 15 11 13 52 
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Opuštěné budovy a objekty určené k 

demolici 59 48 43 41 191 

Ostatní budovy pro skladování 9 6 4 4 23 

Ostatní speciální výrobní budovy (např. 

manipulace s) 13 6 2 6 27 

Provizorní chatky 8 8 4 3 23 

Rekreační chaty a chalupy rodinné 26 21 28 32 107 

Rodinné domky sloužící zároveň k 

výrobě, službám, obchodu či 10 13 8 13 44 

Rodinné domky určené výhradně k 

bydlení 249 219 218 197 883 

Typové bytové domy 148 158 153 123 582 

Typové bytové domy sloužící zároveň ke 

službám 9 8 4 5 26 

Ubytovny 11 9 9 9 38 

Celkový součet 724 683 656 595 2658 

 

Ze statistických údajů je patrné, že přetlaková ventilace je ve většině případů 

nasazována v bytových domech. Tato informace by měla byt zohledněna při výběru 

metody sloužící k porovnání přetlakových ventilátorů.  
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9 Metody měření výkonu přetlakových ventilátoru 

V následující kapitole jsou uvedeny jednotlivé metody, které výrobci 

v současnosti používají pro měření výkonu přetlakových ventilátorů.   

9.1 Nominální průtok 

Měří se pouze nominální proud vzduchu. Je to objem vzduchu, který prochází 

ventilátorem bez ohledu na okolní prostředí (vzdálenost od otvoru, okolní vzduch). Pro 

jednodušší pochopení rozdílu mezi jednotlivými průtoky je možné se podívat na obrázek 6. 

[5] 

 

 

Obrázek 6 - Nominální průtok [5] 
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9.2 Celkový průtok 

Ventilátor se umístí do požadované vzdálenosti od měřící brány a měří se celkový 

proud vzduchu. Celkový objem vzduchu se skládá ze vzduchu dodávaného ventilátorem a 

z unášeného vzduchu. Nevýhodou této metody je to, že nezohledňuje ztráty u vstupu do 

objektu a odpor způsobený přetlakem uvnitř budovy. Na obrázku 7 můžeme vidět, že 

proud vzduchu při této metodě měření není nijak omezován. Následkem toho jsou 

naměřené výkony při této metodě měření výrazně vyšší, než výkony, jakých je ventilátor 

schopný dosáhnout v reálných podmínkách [5].   

 

 

Obrázek 7 - Celkový průtok [5] 
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9.3 Průtok vzduch dle AMCA 240 

Ventilátor se ustaví v požadované vzdálenosti před zkušební komorou a měří se 

průtok vzduchu uvnitř zkušební komory. Výhodou této metody je, že zohledňuje ztráty 

vzniklé při vstupu vzduchu do objektu, ale měření probíhá při nulovém přetlaku uvnitř 

komory. Vstupní otvor do zkušební komory můžeme vidět na obrázku 8 [5]. 

  

 

Obrázek 8 - Vstupní otvor [5] 

 

Zkušební komora je rozdělena na tři části C1, C2, a C3. Schéma zkušební komory 

s rozdělením na jednotlivé části můžeme vidět na obrázku 9. Proud vzduchu vstupuje přes 

vstupní otvor do prostoru C1. Mezi prostorem C1 a C2 je stěnový systém, který umožňuje 

rovnoměrné rozvrstvení proudu.  Stěna mezi C2 a C3 je vybavena kalibrovanými otvory. 

Díky těmto otvorům jsme schopni měřit statický tlak vzduchu. Z rozdílu tlaku mezi C1 a 

C2 se určí průtok vzduchu. Na konci prostoru C3 je odsávací ventilátor, který reguluje 

přetlak uvnitř komory [5].  
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Obrázek 9 - Zkušební komora AMCA [5] 

Na grafu 2 můžeme vidět příklad křivky po testu AMCA - průtok vzduchu / 

statický tlak [5]. 

 

Graf 2 - Výsledná křivka [5] 

  



24 

 

9.4 Průtok vzduchu dle metody ULH 

Metoda ULH byla vyvinuta Universitou v Le Havere. Ventilátor se ustaví ve 

vzdálenosti d před zkušební komorou a měří se průtok vzduchu ve výstupním otvoru ze 

zkušební komory. Tato metoda bere v úvahu ztráty vzniklé při vstupu vzduchu do objektu i 

odpor způsobený přetlakem uvnitř budovy. Na obrázku 10 můžeme vidět ustavení 

ventilátoru před zkušební komorou metody ULH [5]. 

 

 

Obrázek 10 - Metoda ULH [5] 

Komora je tvořena dvěma částmi C1 a C2. Schéma zkušební komory s rozdělením 

na jednotlivé části můžeme vidět na obrázku 11. Proud vzduchu vstupuje přes vstupní 

otvor do prostoru C1. Mezi prostorem C1 a C2 je stěnový systém, který umožňuje 

rovnoměrné rozvrstvení proudu vzduchu. Na konci prostoru C2 je výstupní otvor a zde 

dochází k měření rychlosti proudění vzduchu [5]. 
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Obrázek 11 - Zkušební komora ULH [5] 

9.5 Vyhodnoceni metod měření výkonu přetlakových ventilátoru 

Při použití libovolné z těchto metod pro všechny porovnávané ventilátory 

můžeme získat hodnoty, na základě kterých můžeme ventilátory mezi sebou porovnat.  

Hodnoty získané při různých metodách měření jsou však spolu neporovnatelné. Podmínky 

měření u metody ULH se nejvíce blíží reálným podmínkám při nasazení přetlakové 

ventilace a z tohoto důvodu je možné je považovat za nejvhodnější.   
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10 Experimentální měření 

Výhledem k tomu, že v podmínkách České Republiky neexistuje normovaná 

zkusení komora pro měření výkonu přetlakových ventilátorů, byla navržena vlastní metoda 

měření,   

Měření proběhlo ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje v areálu bývalých 

kasáren Hranečník (v současnosti technická a výcviková základna IZS). Konkrétně 

v budově Správy areálu, kterou můžeme vidět na obrázku 12. Budova je dislokována +220 

m.n.m. 

 

 

Obrázek 12 - Budova Správy areálu 

 

Jedná se o dvoupodlažní budovu se zvýšeným přízemím. Měření bylo prováděno 

v uzavřené schodišťové šachtě. Výškový rozdíl mezi vstupním a výstupním otvorem je 8,5 

metru. Jako vstupní otvor sloužily hlavní vchodové dveře o rozměrech 0,9 x 2,1 m a 

celkové ploše 1,89 m². Jako výstupní otvor byly použity dveře na střechu o rozměrech 0,8 

x 1,9 m a celkové ploše 1,52 m².   
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10.1 Popis měření  

Při měření byly použity 4 kusy ventilátorů od třech různých výrobců. Ventilátor 

byl vždy ustaven do požadované polohy a puštěn na plný výkon. Po dvou minutách byly 

odečteny naměřené hodnoty.  

Měřena byla rychlost vzduchu proudícího ven výstupním otvorem. A to v šesti 

různých polohách po dobu 30 sekund. Na obrázku 13 můžeme vidět výstupní otvor 

s nainstalovanými měřícími přístroji, a to včetně jejich přesného rozmístění.   

 

 

Obrázek 13 - Výstupní otvor  
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Poloha ventilátorů 

Ventilátory byly ustaveny ve třech různých vzdálenostech od vstupního otvoru 

(1m; 2,5m; 4m). Všechny tři polohy ventilátoru můžeme vidět na obrázku 14. Z důvodu 

omezeného prostoru před vchodem byla maximální vzdálenost zvolena na 4 metry. 

Ventilátory byly vždy centrovány na svislou osu dveří. 

 

 

Obrázek 14 - Poloha ventilátorů 

 

Měření probíhalo od 9:00 do 12:00. Po celou dobu byly sledovány a 

zaznamenávány meteorologické podmínky. Naměřené hodnoty můžeme vidět v tabulce 2. 

Toto měření je pouze orientační.  

Tabulka 2 - Meteorologické podmínky 

Čas 
Tlak vzduchu 

[hPa] 

Vlhkost vzduchu 

[%] 

Teplota uvnitř 

objektu [°C] 

Teplota vně 

objektu [°C] 

9:00 994,7 31 5 -1 

10:00 994,5 30 5 0 

11:00 994,5 30 6 0 

12:00 994,1 31 6 1 
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10.2 Měřící přístroje 

Anemometr AM-402  

Pomocí těchto adaptérů byla měřena rychlost proudění vzduchu ve výstupním 

otvoru. A to s přesností  ± 2 % [4]. 

Teplo-, tlako- a vlhkoměr GFTB 100 

Tímto přístrojem bylo v průběhu měření prováděno měření teploty, tlaku a 

vlhkosti vzduchu. A to s přesností  ± 1.5 mbar pro tlak vzduchu, ±0,5 % pro teplotu 

vzduchu a ±1,5 % pro měření vlhkosti [13].   

Univerzální ruční měřicí přístroj ALMEMO 2890-9 

Pro zaznamenání naměřených dat byl použit ruční univerzální měřící přístroj. 

Tento přístroj také umožnil snazší zpracování naměřených dat [7]. 

Všechny měřící přístroje můžeme vidět na obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15 - Měřící přístroje 
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10.3 Měřené ventilátory   

PH VP 450 - GX 200 

Jedná se o přenosný přetlakový ventilátor od společnosti Pavliš a Hartman 

osazený motorem Honda. Dále jsou uvedeny technické parametry ventilátoru a na obrázku 

16 můžeme vidět fotografii konkrétního měřeného přetlakového ventilátoru [15].     

 

Technické parametry : 

Celkový výkon  45 600 [m³/hod] 

Jmenovitý výkon  16 700 [m³/hod] 

Výkon motoru   4,1 [kW] 

Průměr rotoru   450 [mm] 

Rozměry   490x555x600 [mm] 

Hmotnost   35,6 [kg] 

[15] 

 

Obrázek 16 - PH VP 450 - GX 200  
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Leader MT 236 Easy 

Jedná se o přenosný přetlakový ventilátor od společnosti Leader osazený motorem 

Honda. Dále jsou uvedeny technické parametry ventilátoru a na obrázku 17 můžeme vidět 

fotografii konkrétního měřeného přetlakového ventilátoru [14]. 

 

Technické parametry: 

Celkový výkon  43 100 [m³/hod] 

Jmenovitý výkon  29 500 [m³/hod] 

Výkon motoru   3,6 [kW] 

Průměr rotoru   420 [mm] 

Rozměry   550x548x492 [mm] 

Hmotnost   42 [kg] 

[14] 

 

Obrázek 17 - Leader MT 236 Easy 
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Papin 500 

Jedná se o přenosný přetlakový ventilátor od společnosti Zahas osazený motorem 

Honda. Dále jsou uvedeny technické parametry ventilátoru a na obrázku 18 můžeme vidět 

fotografii konkrétního měřeného přetlakového ventilátoru [17]. 

 

Technické parametry: 

Celkový výkon  29 000 [m³/hod] 

Jmenovitý výkon  17 000 [m³/hod] 

Výkon motoru   4,1  [kW] 

Průměr rotoru   520 [mm] 

Rozměry   560x580x710 [mm] 

Hmotnost   43 [kg] 

[17] 

 

Obrázek 18 - Papin 500 
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Papin 350 

Jedná se o přenosný přetlakový ventilátor od společnosti Zahas osazený motorem 

Honda. Dále jsou uvedeny technické parametry ventilátoru a na obrázku 19 můžeme vidět 

fotografii konkrétního měřeného přetlakového ventilátoru [16]. 

 

Technické parametry: 

Celkový výkon  23 500 [m³/hod] 

Jmenovitý výkon  9 100 [m³/hod] 

Výkon motoru   1,9 [kW] 

Průměr rotoru   370 [mm] 

Rozměry   460x477x532 [mm] 

Hmotnost   21 [kg] 

[16] 

 

Obrázek 19 - Papin 350 
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10.4 Výsledky měření 

Pro zpracování výsledků měření byla použita jednoduchá statistická metoda. 

Výsledky této statistické metody jsou pouze informativní, a to z důvodu nízkého počtu 

provedených měření. Za pomoci této metody bylo určeno: variační rozpětí, které umožňuje 

posoudit relativní velikost rozptýlení naměřených hodnot, směrodatná odchylka, která 

určuje rozptyl kolem průměru, a průměrná odchylka. Směrodatná i průměrná odchylka 

jsou silně ovlivnitelné extrémními hodnotami. Pro větší názornost byla dále zpracována i 

relativní odchylka. Statistické hodnoty vycházejí z hodnot naměřených při měření [12]. 

 

Variační rozpětí:               

Směrodatná odchylka:     √     

Průměrná odchylka:   ̅  
 

 
∑     ̅  

Relativní odchylka:     
 ̅

 ̅
      

[12]  
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PH VP 450 - GX 200 

V tabulce 3 vidíme hodnoty naměřených rychlostí ze všech šesti měřících 

adaptérů, a to při všech třech opakování měření. V tabulce 4 dále vidíme statistické 

hodnoty vypočtené v rámci tohoto měření. V tabulce 5 jsou zaznamenány konečné 

výstupní hodnoty.   

Tabulka 3 - PH VP 450 Měření 

Měření 1 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,286 1,993 2,13 2,678 1,185 1,529 

2,5 m 1,57 1,284 1,425 1,644 0,734 1,183 

4 m 1,841 1,542 1,683 1,9 1,077 1,43 

Měření 2 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,281 1,991 2,11 2,644 1,174 1,563 

2,5 m 1,682 1,408 1,461 1,654 0,753 1,164 

4 m 1,826 1,552 1,683 1,925 1,059 1,44 

Měření 3 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,276 1,989 2,09 2,609 1,163 1,597 

2,5 m 1,794 1,532 1,496 1,663 0,772 1,145 

4 m 1,81 1,561 1,682 1,95 1,041 1,45 

  



36 

 

Tabulka 4 - PH VP 450 Statistika 

Variační rozpětí 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,01 0,004 0,04 0,069 0,022 0,068 

2,5 m 0,224 0,248 0,071 0,019 0,038 0,038 

4 m 0,031 0,019 0,001 0,05 0,036 0,02 

Směrodatná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,004 0,002 0,016 0,028 0,009 0,028 

2,5 m 0,091 0,101 0,029 0,008 0,016 0,016 

4 m 0,013 0,008 0,000 0,020 0,015 0,008 

Průměrná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,003 0,001 0,013 0,023 0,007 0,023 

2,5 m 0,075 0,083 0,024 0,006 0,013 0,013 

4 m 0,010 0,006 0,000 0,017 0,012 0,007 

Relativní odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,15% 0,07% 0,63% 0,87% 0,62% 1,45% 

2,5 m 4,44% 5,87% 1,62% 0,38% 1,68% 1,09% 

4 m 0,57% 0,41% 0,02% 0,87% 1,13% 0,46% 
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Tabulka 5 - PH VP 450 Výsledky 

Vzdálenost 

R.1 

[m/s] 

R.2 

[m/s] 

R.3 

[m/s] 

R.4 

[m/s] 

R.5 

[m/s] 

R.6 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/hod]  

Průtok 

[m³/hod] 

1 2,281 1,991 2,110 2,644 1,174 1,563 1,960 7057,5 10727 

2,5 1,682 1,408 1,461 1,654 0,753 1,164 1,354 4872,6 7406 

4 1,826 1,552 1,683 1,925 1,059 1,440 1,581 5690,1 8649 

 

 

Graf 3 - PH VP 450 výsledky  
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Graf 4 - PH VP 450 porovnání  

 

V grafu 3 jsou zobrazeny výkony naměřené při měření. Maximální naměřený 

výkon u tohoto ventilátoru byl 10727 m³ za hodinu, a to při ustavení ve vzdálenosti jeden 

metr od vstupního otvoru. Tento výkon odpovídá 23,5% celkového výkonu udávaného 

výrobcem. V grafu 4 je zobrazeno porovnání výkonů udávaných výrobcem s maximálním 

naměřeným výkonem.  

Leader MT 236 Easy 

V tabulce 6 vidíme hodnoty naměřených rychlostí ze všech šesti měřících adaptérů, 

a to při všech třech opakování měření. V tabulce 7 dále vidíme statistické hodnoty 

vypočtené v rámci tohoto měření. V tabulce 8 jsou zaznamenány konečné výstupní 

hodnoty.   
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Tabulka 6 - Leader MT 236 Easy Měření 

Měření 1 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,484 2,179 2,256 2,663 1,365 1,853 

2,5 m 3,226 2,851 2,994 3,502 1,901 2,485 

4 m 3,967 3,529 3,617 4,272 2,262 3,162 

Měření 2 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,319 2,037 2,104 2,613 1,205 1,734 

2,5 m 3,561 3,121 3,182 3,802 2,008 2,794 

4 m 3,998 3,491 3,595 4,371 2,574 3,135 

Měření 3 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,365 2,053 2,124 2,62 1,235 1,762 

2,5 m 3,111 2,69 2,885 3,33 1,806 2,143 

4 m 4,052 3,597 3,701 4,321 2,605 3,28 
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Tabulka 7 - Leader MT 236 Easy Statistika 

Variační rozpětí 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,165 0,142 0,152 0,05 0,16 0,119 

2,5 m 0,45 0,431 0,297 0,472 0,202 0,651 

4 m 0,085 0,106 0,106 0,099 0,343 0,145 

Směrodatná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,070 0,064 0,067 0,022 0,069 0,051 

2,5 m 0,191 0,178 0,123 0,195 0,083 0,266 

4 m 0,035 0,044 0,046 0,040 0,155 0,063 

Průměrná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,063 0,060 0,063 0,021 0,064 0,047 

2,5 m 0,174 0,156 0,108 0,172 0,069 0,221 

4 m 0,031 0,039 0,042 0,033 0,146 0,058 

Relativní odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 2,64% 2,85% 2,92% 0,79% 5,08% 2,62% 

2,5 m 5,29% 5,40% 3,57% 4,84% 3,60 % 8,92% 

4 m 0,77% 1,09% 1,16% 0,77% 5,87% 1,83% 

 

Tabulka 8 - Leader MT 236 Easy Výsledky 

Vzdálenost 

R.1 

[m/s] 

R.2 

[m/s] 

R.3 

[m/s] 

R.4 

[m/s] 

R.5 

[m/s] 

R.6 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/hod]  

Průtok 

[m³/hod] 

1 2,389 2,090 2,161 2,632 1,268 1,783 2,054 7394,2 11239 

2,5 3,299 2,887 3,020 3,545 1,805 2,474 2,838 10218,4 15532 

4 4,006 3,539 3,638 4,321 2,480 3,192 3,529 12705,8 19313 
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Graf 5 - Leader MT 236 Easy výsledky 

 

Graf 6 - Leader MT 236 Easy porovnání 
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metry od vstupního otvoru. Tento výkon odpovídá 44% celkového výkonu udávaného 

výrobcem. V grafu 6 je zobrazeno porovnání výkonů udávaných výrobcem s maximálním 

naměřeným výkonem  
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Naměřený výkon se zvyšoval se vzdáleností. Výrobce udává, že je ventilátor 

možné ustavit bez ztráty výkonu až šest metrů od vstupního otvoru. Z důvodu omezeného 

prostoru nebylo možné provést měření ve větší vzdálenosti. 

Papin 500   

V tabulce 9 vidíme hodnoty naměřených rychlostí ze všech šesti měřících adaptérů, 

a to při všech třech opakování měření. V tabulce 10 dále vidíme statistické hodnoty 

vypočtené v rámci tohoto měření. V tabulce 11 jsou zaznamenány konečné výstupní 

hodnoty.   

Tabulka 9 - Papin 500 Měření 

Měření 1 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,636 2,29 2,281 2,936 1,535 2,086 

2,5 m 3,227 2,822 2,9 3,666 1,928 2,486 

4 m 3,016 2,648 2,823 3,243 1,718 2,318 

Měření 2 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,505 2,146 2,288 2,855 1,155 1,735 

2,5 m 3,031 2,662 2,85 3,488 1,696 2,171 

4 m 3,113 2,72 2,82 3,186 1,819 2,221 

Měření 3 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,561 2,193 2,318 2,725 1,364 1,854 

2,5 m 3,457 3,07 3,321 3,641 2,081 2,643 

4 m 2,649 2,317 2,295 3,06 1,604 2,006 
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Tabulka 10 - Papin 500 Statistika 

Variační rozpětí 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,131 0,144 0,037 0,211 0,38 0,351 

2,5 m 0,426 0,408 0,471 0,178 0,385 0,472 

4 m 0,464 0,403 0,528 0,183 0,215 0,312 

Směrodatná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,054 0,060 0,016 0,087 0,155 0,146 

2,5 m 0,174 0,168 0,211 0,079 0,158 0,196 

4 m 0,200 0,175 0,248 0,076 0,088 0,130 

Průměrná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,046 0,054 0,015 0,076 0,131 0,130 

2,5 m 0,146 0,146 0,198 0,074 0,137 0,175 

4 m 0,185 0,163 0,234 0,069 0,073 0,117 

Relativní odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 1,78% 2,42% 0,65% 2,67% 9,69% 6,85% 

2,5 m 4,50% 5,11% 6,56% 2,04% 7,21% 7,19% 

4 m 6,31% 6,37% 8,84% 2,17% 4,27% 5,37% 

 

Tabulka 11 - Papin 500 Výsledky 

Vzdálenost 

R.1 

[m/s] 

R.2 

[m/s] 

R.3 

[m/s] 

R.4 

[m/s] 

R.5 

[m/s] 

R.6 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/hod]  

Průtok 

[m³/hod] 

1 2,567 2,210 2,296 2,839 1,351 1,892 2,192 7892,6 11997 

2,5 3,238 2,851 3,024 3,598 1,902 2,433 2,841 10228 15547 

4 2,926 2,562 2,646 3,163 1,714 2,182 2,532 9115,2 13855 
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Graf 7 - Papin 500 výsledky 

 

Graf 8 - Papin 500 porovnání 

 

V grafu 7 jsou zobrazeny výkony naměřené při měření. Maximální naměřený 

výkon u tohoto ventilátoru byl 15547 m³ za hodinu, a to při ustavení ve vzdálenosti dva a 

půl metru od vstupního otvoru. Tento výkon odpovídá 53,5% celkového výkonu 

udávaného výrobcem. V grafu 8 je zobrazeno porovnání výkonů udávaných výrobcem 

s maximálním naměřeným výkonem. 
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Papin 350 

 V tabulce 12 vidíme hodnoty naměřených rychlostí ze všech šesti měřících 

adaptérů, a to při všech třech opakováni měření. V tabulce 13 vidíme statistické hodnoty 

vypočtené v rámci tohoto měření. V tabulce 14 jsou zaznamenány konečné výstupní 

hodnoty.   

Tabulka 12 - Papin 350 Měření 

Měření 1 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 2,004 1,686 1,81 2,185 1,044 1,459 

2,5 m 1,751 1,547 1,629 2,234 1,006 1,283 

4 m 1,701 1,472 1,498 1,985 0,929 1,216 

Měření 2 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 1,9 1,644 1,757 2,291 1,073 1,361 

2,5 m 2,02 1,733 1,913 1,987 1,233 1,566 

4 m 1,839 1,547 1,655 1,808 1,102 1,414 

Měření 3 

Vzdálenost 

Rychlost 1 

[m/s] 

Rychlost 2 

[m/s] 

Rychlost 3 

[m/s] 

Rychlost 4 

[m/s] 

Rychlost 5 

[m/s] 

Rychlost 6 

[m/s] 

1 m 1,614 1,368 1,496 1,962 0,913 1,231 

2,5 m 1,82 1,565 1,721 2,095 1,057 1,482 

4 m 1,77 1,456 1,62 1,768 1,057 1,436 
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Tabulka 13 - Papin 350 Statistika 

Variační rozpětí 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,39 0,318 0,314 0,329 0,16 0,228 

2,5 m 0,269 0,186 0,284 0,247 0,227 0,283 

4 m 0,138 0,091 0,157 0,217 0,173 0,22 

Směrodatná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,165 0,141 0,137 0,137 0,070 0,093 

2,5 m 0,114 0,084 0,118 0,101 0,097 0,119 

4 m 0,056 0,040 0,067 0,094 0,073 0,099 

Průměrná odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 0,150 0,132 0,128 0,123 0,065 0,080 

2,5 m 0,104 0,079 0,106 0,086 0,090 0,107 

4 m 0,046 0,037 0,062 0,088 0,067 0,093 

Relativní odchylka 

Vzdálenost Rychlost 1 Rychlost 2  Rychlost 3  Rychlost 4  Rychlost 5  Rychlost 6  

1 m 8,17% 8,43% 7,57% 5,72% 6,40% 5,89% 

2,5 m 5,59% 4,87% 6,03% 4,07% 8,15% 7,42% 

4 m 2,60% 2,47% 3,90% 4,72% 6,50% 6,85% 

 

Tabulka 14 - Papin 350 Výsledky 

Vzdálenost 

R.1 

[m/s] 

R.2 

[m/s] 

R.3 

[m/s] 

R.4 

[m/s] 

R.5 

[m/s] 

R.6 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/s] 

Ø 

Rychlost 

[m/hod]  

Průtok 

[m³/hod] 

1 1,839 1,566 1,688 2,079 1,010 1,350 1,589 5719,6 8694 

2,5 1,864 1,615 1,754 2,105 1,099 1,444 1,647 5928,4 9011 

4 1,770 1,492 1,591 1,854 1,029 1,355 1,515 5454,6 8291 
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Graf 9 - Papin 350 výsledky 

 

Graf 10 - Papin 350 porovnán 

  

V grafu 9 jsou zobrazeny výkony naměřené při měření. Maximální naměřený 

výkon u tohoto ventilátoru byl 9011 m³ za hodinu, a to při ustavení ve vzdálenosti dvou a 

půl metru od vstupního otvoru. Tento výkon odpovídá 39% celkového výkonu udávaného 

výrobcem. V grafu 10 je zobrazeno porovnání výkonů udávaných výrobcem s maximálním 

naměřeným výkonem.  
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Porovnání výkonu motoru s naměřeným výkonem 

V grafu 11 můžeme vidět porovnání maximálních naměřených výkonů ventilátorů 

s výkony motorů, kterými jsou jednotlivé ventilátory osazeny. Z grafu je patrné, že vyšší 

výkon motoru nemusí znamenat vyšší výkon ventilátoru. 

 

 

Graf 11 - Závislost na výkonu motoru  
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10.5 Vyhodnocení měření 

Velké rozdíly mezi celkovým výkonem a maximálním naměřeným výkonem jsou 

způsobeny tím, že při určování celkového výkonu není brán ohled na ztráty na vstupním 

otvoru a odpor větraného prostředí. 

Nejvyšší výkon byl naměřen u ventilátoru Leader MT 236 Easy, a to 19313 m³ za 

hodinu, což se rovná 44% celkového výkonu. U tohoto ventilátoru byl naměřen nejvyšší 

výkon i přes to, že jeho motor má výkon jen 4,8 HP oproti 5,5 HP u Papin 500 nebo PH 

VP 450.  

Druhý nejvyšší výkon byl naměřen u ventilátoru Papin 500, a to 15547 m³ za 

hodinu, což se rovná 53,5% celkového výkonu. Výkon tohoto ventilátoru se nejvíce blížil 

hodnotám udávaným výrobcem. 

Třetí nejvyšší výkon byl naměřen u ventilátoru PH VP 450, a to 10727 m³ za 

hodinu, což se rovná 23,5% celkového výkonu. Výkon tohoto ventilátor nedosáhl ani ¼ 

výkonu udávaného výrobcem. I přes nejsilnější motor a po Papinu 500 druhý největší rotor 

nedosáhl tento ventilátor očekávaných výkonů.  

Nejmenší výkon byl naměřen u ventilátoru Papin 350, a to 9011 m³ za hodinu, což 

se rovná 39% celkového výkonu. Vzhledem k rozměrům a výkonům udávaným výrobcem 

není tento výsledek špatný.   

Graf 12 - Celkové porovnání   
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11 Závěr 

Cílem mé práce bylo na základě experimentálního měření v reálných podmínkách 

porovnat jednotlivé typy přetlakových ventilátorů z hlediska jejich výkonu. 

V této práci jsou zpracovány vlastnosti kouře a faktory ovlivňující jeho pohyb 

v objektu. Dále je zde zpracována charakteristika jednotlivých způsobů požárního 

odvětrávání, a to konkrétně podtlakové ventilace, hydraulické ventilace a přetlakové 

ventilace.  

Na základě informací získaných o problematice ověřování výkonů přetlakových 

ventilátoru je pro ověřování výkonu přetlakových ventilátorů doporučeno využití metody 

ULH. U této metody se podmínky měření blíží reálným podmínkám při nasazení 

přetlakové ventilace. 

U vytipovaných ventilátorů bylo provedeno experimentální ověření jejich výkonu 

a jejich vzájemné porovnání. Jednalo se o přenosné přetlakové ventilátory, a to konkrétně o 

ventilátory PH VP 450 – GX 200, Leader MT 236 Easy, Papin 500 a Papin 350. Při měření 

měl nejlepší výsledky ventilátor Leader MT 236 Easy. Ten dosáhl nejvyššího výkonu a 

poměr mezi naměřeným výkonem a výkonem udávaným výrobcem byl druhý nejlepší. U 

ventilátoru Papin 500 byl naměřen druhý největší výkon a poměr mezi naměřeným 

výkonem a výkonem udávaným výrobcem byl nejlepší ze všech měřených ventilátoru. U 

ventilátoru Papin 350 byl naměřen nejnižší výkon, ale poměr mezi naměřeným výkonem a 

výkonem udávaným výrobcem nejhorší nebyl. Nejhorší výsledky měl ventilátor PH VP 

450 – GX 200. Výkon naměřený u tohoto ventilátoru nebyl nejnižší, ale poměr mezi 

naměřeným výkonem a výkonem udávaným výrobcem byl výrazně horší než u všech 

ostatních ventilátorů. 

Z důvodu nízkého počtu opakování měření jsou výsledky měření spíše orientační, 

ale pro potřeby této diplomové práce jsou dostačující. Vypočtená relativní odchylka byla u 

všech měření nižší než 10%. Z naměřených hodnot je patrné, že neexistuje přímá úměra 

mezi výkonem ventilátoru a výkonem motoru, kterým je ventilátor osazen. Stejně tak tato 

spojitost není mezi výkonem ventilátoru a průměrem rotoru. Z toho vyplývá, že na výkon 

ventilátoru má významný vliv jeho konstrukce, zejména vrtule a difusoru.   
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