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ANOTACE 

 

Zunka, M..: Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla. Bakalářská práce. Ostrava:  

 VŠB-TU, 2008, 04 30. 

 

Klíčová slova:  kouř, systémy přirozeného odvodu kouře a tepla, odvětrávací klapka, kouřová    

  zástěna, světlík, přirozené větrání,  

 

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku požárního větrání a na principy použití 

zařízení pro odvod kouře a tepla. Hlavní část práce je zaměřena na systémy, které kouř a teplo 

z prostoru odvádí. Tyto zařízení jsou popsány podrobně, a je provedena i jejich analýza. Na 

závěr je popsán spouštěcí mechanismus, jakým se uvádí do provozu. Tomu předchází popsání 

nebezpečí, které může způsobit kouř a zplodiny hoření. Práce se ještě okrajově zabývá 

projektováním, zákony, normami a vyhláškami se zařízením spojenými. 

. 

 

 

ABSTRACT 

 

Zunka, M.: The natural Smoke and Heat Exhaust Systems. Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU, 

 2008, 04 30. 

 

Key words:  smoke, natural heat and smoke removal systems, vent stop plank,  smoke-

screen, skylight, natural ventilation,   

 

The thesis concentrates on fire air questions and on the principles of using of equipment 

for heat a smoke removal systems. The major worksection os focused on systems, which are 

leaded away  by the smoke and heat from the space. These equipment are described in detail 

and the analysis is realised. The trigger set is described in conclusion, included the system to 

put into service. Danger description goes bevore and it can cause smoke and fouling. The 

thesis also considers the projection, laws, norms and relevant equipment notices. 
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1. Úvod 

Zařízení pro odvod kouře a tepla patří v souladu s ustanovení § 2 odst. 4 písm. c) 

vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) mezi požárně bezpečnostní zařízení pro 

usměrňování kouře při požáru. Dle ustanovení § 4 odst. 3 písm. f) vyhlášky o požární 

prevenci se tato zařízení současně považují i za vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.  

V současné době, kdy se staví čím dál víc obchodních domů a podobných velkých 

objektů, jsou systémy pro odvod kouře a tepla při požáru stále důležitější. Žádný takový 

komplex se bez podobného zařízení už neobejde. 

Při vzniku požáru v uzavřených prostorech, ve kterých se vyskytují lidé, hrozí zejména 

těmto osobám nebezpečí nadýchání se zplodin hoření, či ztráty orientace. Aby se těmto 

nepříjemným a nebezpečným situacím předešlo, je nutné kromě včasného požárního zásahu 

hasiči použít mimo jiné zařízení pro odvod kouře a tepla. Zařízení pro odvod kouře a tepla 

může být přirozené, nebo nucené.  

Hlavní část bakalářská práce se zabývá přirozeným odvodem kouře a tepla, a systémy, 

které se touto problematikou zabývají. Jde především o požární klapky a kouřové zástěny. 

V práci je popsáno z čeho se tyto systémy vyrábějí, jak se uvádějí do pohybu, jak se dělí a 

další věci, které se jich týkají. 

Tomu předchází obecný popis hoření a požáru. Zde najdete i statistiky požárů za 

posledních 5 let. V následující kapitole je popsán vznik kouře a zplodin hoření, nebezpečí při 

vzniku požáru a jak poskytnout první pomoc postiženým osobám. 

Dále jsou v práci uvedeny základní fyzikální principy na jakých zařízení pro odvod 

kouře a tepla pracují. Obecně se dá říci, že jde o obyčejný pohyb kouře komínem. V práci je 

dále i popsáno projektování těchto zařízení a metodiky dimenzování.   
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2. Požár a hoření 

2.1 Hoření  
Hoření se dá definovat, jako chemická, oxidačně-redukční reakce, při které hořlavá 

látka (palivo) reaguje s oxidovadlem (kyslík) a je doprovázena uvolňováním tepla a 

vyzařováním světla. Podle skupenství jednotlivých složek hořlavého souboru můžeme hoření 

rozdělit na : 

a) Homogenní – hořlavý soubor je jednoho skupenství tzn., že hořlavá směs je vytvořená už 

před reakcí v prostoru hoření – charakteristickým znakem je plamen 

b) Heterogenní – hořlavý soubor je složený z látek více skupenství tzn., že palivem je tuhá 

látka a oxidovadlem je plyn – charakteristickým znakem je tlení 

2.2 Požár 
Požár je možné definovat jako nekontrolovatelné hoření, které vznikne na určitém 

místě v danou dobu a jehož výsledkem jsou plameny, žár a kouř. Základními příčinami 

vzniku požáru jsou teplo, přítomnost hořlavých materiálů a kyslíku. Hořlavé pevné a kapalné 

látky uvolňují při zahřívání těkavé látky, které při smíchání se vzduchem snadno vzplanou. 

Plameny a horké plyny stoupají vzhůru a strhávají okolní vzduch. Výsledkem toho je, že 

požár působí jako čerpadlo, které nasává okolní vzduch, ohřívá ho, spotřebovává kyslík a 

znečišťuje vzduch spalinami. Vzniklé spaliny jsou vysoce dráždivé a mnohdy i jedovaté. 

Nejnebezpečnější jedovatý plyn je oxid uhelnatý, který vzniká téměř při každém spalování. 

Kouřové plyny obsahují drobné částice, které snižují viditelnost. Pokud má být zajištěna 

viditelnost na únikových cestách na vzdálenost 8 m, je nutné kouřové plyny dostatečně zředit 

čistým vzduchem. Jak vzrůstá koncentrace toxických hořlavých zplodin, snižují se šance na 

únik z ohroženého prostoru, ohrožené osoby se v zakouřeném prostředí neorientují a 

vdechování jedovatých plynů vede ke ztrátě vědomí a může končit i smrtí.  

2.2.1 Chování požáru  

Pokud není požár pod kontrolou, chová se naprosto nepředvídatelně. Požár se šíří 

zahříváním okolních materiálů, které při dosažení určité teploty začnou uvolňovat hořlavé 

těkavé látky. Z počátku pohlcuje materiály, které jsou ožehnuty plameny, ovšem se vzrůstající 

intenzitou požáru narůstá sálavé teplo, které ovlivňuje i vzdálenější předměty. Pokud se požár 

rozšíří tak, že plameny dosahují až ke stropu, začne se šířit velice rychle do stran. Když se v 

malé místnosti zamezí přístupu vzduchu uzavřením oken a dveří, požár se zmírní. Dojde-li 

však k opětnému přístupu vzduchu, může nastat velice riskantní a nebezpečná situace, kdy 
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náhlým smíšením nespálených plynů se vzduchem dojde k explozi. Oheň vzniklý ve velkých 

prostorách se chová zcela odlišně, než oheň v malých uzavřených prostorách (bytech). 

Vzhledem k dostatku kyslíku se šíří daleko rychleji. Ohrožené prostory se pak rychle zaplní 

horkými kouřovými plyny a nejsou přístupné ani s dýchacími přístroji.  

2.2.2 Fáze požáru 

Fáze požáru jsou důležitou charakteristikou popisující vlastnosti požáru při jeho 

volném rozvoji, tzn. v případě, že není hašen. Průběh požáru se dá rozdělit na 4 fáze: 

1) Fáze je určena časem od vzniku požáru rozhoření prvních hořlavých předmětů. V praxi se 

uvažuje čas 10 minut. Tato fáze je charakterizována nízkými teplotami a malou výměnou 

plynů. Tato fáze se rovněž označuje jako fáze rozhořívání. 

2) Fáze je charakterizována rychlým nárůstem teploty a plochy požáru, zejména v souvislosti 

s celkovým vzplanutím 

3) Fáze je období, kdy požár je stabilizován, probíhá intenzivní hoření a požárem jsou 

zachváceny všechny hořlavé předměty v prostoru.  

4) Fáze je charakterizována nedostatkem hořlavého materiálu a postupným snižováním 

intenzity hoření. 

2.2.3 Statistiky požárů  

Jedná se o základní statistiku Ministerstva vnitra. Udává počet požárů, škody, 

uchráněné hodnoty, usmrcené a zraněné osoby za posledních 5 let (tabulky 1 – 5).  

Konkrétní statistika, kde pomohlo zařízení pro odvod kouře a tepla není nikde vedena, 

ale je jasné, že určitá část z uchráněných hodnot je i díky tomuto zařízení. 

 

Tabulka 1 Počet požárů v roce 2007 

Druh  Hodnota 

Počet požárů 22394 

Přímé škody (Kč) 2158494200 

Uchráněné hodnoty (Kč) 8974428000 

Usmrceno osob 130 

Zraněno osob 1023 

 

 

Tabulka 2 Počet požárů v roce 2006 
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Druh  Hodnota 

Počet požárů 20540 

Přímé škody (Kč) 1933991700 

Uchráněné hodnoty (Kč) 9182541000 

Usmrceno osob 144 

Zraněno osob 919 

 

Tabulka 3 Počet požárů v roce 2005 

Druh  Hodnota 

Počet požárů 20183 

Přímé škody (Kč) 1634371000 

Uchráněné hodnoty (Kč) 7110116000 

Usmrceno osob 139 

Zraněno osob 914 

 

Tabulka 4 Počet požárů v roce 2004 

Druh  Hodnota 

Počet požárů 21191 

Přímé škody (Kč) 1669305100 

Uchráněné hodnoty (Kč) 6977363000 

Usmrceno osob 126 

Zraněno osob 918 

 

Tabulka 5  Počet požárů v roce 2003 

Druh  Hodnota 

Počet požárů 28937 

Přímé škody (Kč) 1836614900 

Uchráněné hodnoty (Kč) 7646975000 

Usmrceno osob 141 

Zraněno osob 1112 
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3. Kouř, zplodiny hoření a jejich nebezpečí při požáru 

Kouř je směs plynných zplodin hoření a zplodin termického rozkladu s pevnými 

částicemi a vzduchem. Kouř charakterizujeme teplotou, hustotou a chemickým složením. 

Každé hoření je spojeno se vznikem zplodin hoření a produktů termického rozkladu 

hořlavých látek. Ve většině případů se zplodiny hoření nacházejí v prostoru obklopujícím 

pásmo hoření a vytvářejí určitý stupeň zakouření. Složení kouře závisí v podstatě na složení 

hořlavých látek a na podmínkách hoření [2]. 

Při požáru nejčastěji hoří organické látky skládající se z uhlíku, vodíku a kyslíku, tedy 

dřevo, papír, textilie, výrobky z plastických hmot. To je důvodem, proč se v kouři často 

vyskytují dusík, kyslík, oxid uhelnatý a uhličitý, vodní páry, uhlík a neshořelé zbytky 

v podobě drobných částeček o velikosti 10-3 až 10-7 m [2]. 

Zvyšování koncentrace zplodin hoření má za následek snižování obsahu kyslíku 

v prostoru. Jednotlivé hořící látky jsou charakterizovány také barvou, vůní a chutí. Podle 

barvy a chuti kouře můžeme usuzovat, která látka hoří. Například při spalování dřeva vzniká 

šedočerný kouř, nebo při spalování sena, slámy, papíru kouř žlutobílý.  

3.1 Nebezpečí při požáru 
Při požáru číhají na zasahující hasiče a postižené občany tato čtyři nebezpečí, spojená 

víceméně s ovzduším v místě požáru: snížený obsah kyslíku, zvýšená teplota prostředí, kouř, 

toxicita vznikajících plynů a par. 

3.1.1 Snížený obsah kyslíku 

Během hoření dochází jednak ke spalování kyslíku, jednak k vytlačování vzduchu 

(bohatého na kyslík) zplodinami hoření. 

Musíme si uvědomit, že normální obsah kyslíku v ovzduší je 21 %, ale již při 

koncentraci pod 18 % pociťuje lidský organismus nedostatek kyslíku. Účinky sníženého 

procenta kyslíku v okolní atmosféře na lidský organismus jsou shrnuty v tabulce č. 6 
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Tabulka 6 Snížený obsah kyslíku a jeho účinky na lidský organismus 

 

Množství O2 ve vzduchu ( % ) Příznaky 

21 % Žádné – normální podmínky 

17 % Zhoršená koordinace svalové činnosti, zrychlené dýchání kvůli 

kompenzaci sníženého množství O2 

12 % Bolesti hlavy, závratě, rychlá únava (malátnost) 

9 % Bezvědomí 

6 % Smrt po několika minutách následkem udušení a selhání srdce 

 

Se sníženou koncentrací kyslíku se můžeme setkat nejen při požárech v uzavřených 

místnostech bytů a sklepů, ale i v podzemních prostorách nezasažených požárem nebo tam, 

kde se k uhašení požáru používal dusík, CO2 popřípadě halon. 

První pomoc: postižené osoby vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. Zasahující 

hasiči musí používat izolační dýchací přístroje popř. průběžně měřit koncentraci kyslíku v 

ovzduší. 

3.1.2 Zvýšená teplota v prostředí 

Vdechnutí horkých zplodin hoření může poškodit dýchací cesty, přičemž je-li horký 

vzduch navíc nasycen vodní parou, poškození dýchacích cest je ještě výraznější. Důsledkem 

vdechnutí vzduchu o teplotě kolem 50 °C může být vážné snížení krevního tlaku a selhání 

oběhového systému, edém plic (nahromadění vody v plicích a následný otok plic), který v 

nejhorším případě končí smrtí následkem udušení. 

Je třeba si uvědomit, že poškození organismu vdechnutím horkých plynů není 

okamžitě vratný jev ani po přenesení poškozeného na čerstvý, studený vzduch. 

První pomoc: postižené osoby vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. Zasahující 

hasiči musí používat izolační dýchací přístroje a striktně dodržovat základní zásady taktiky 

zásahu. 
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3.1.3 Kouř 

Některé částečky kouře při vdechování dráždí dýchací cesty, některé mohou mít i 

smrtelné účinky. Jak hluboko se taková částečka dostane do nechráněných plic a jaké bude 

mít na lidský organismus účinky, závisí na velikosti dané částice. 

Byly popsány i částice vyskytující se běžně v kouři, které podporují vznik rakoviny. 

Tyto účinky má na lidský organismus nejen vdechování takových částic, ale i jejich 

dlouhodobý styk s pokožkou člověka. 

V neposlední řadě je třeba si uvědomit, že úměrně s množstvím uvolňovaného kouře 

se snižuje viditelnost v místě zásahu a je velmi ztížena i orientace v neznámém prostředí 

(sklepní kóje, kabelové kanály atd.). 

První pomoc: postižené osoby vyvést na čerstvý vzduch a přivolat lékaře. Zasahující 

hasiči musí používat izolační dýchací přístroje a vícevrstvé zásahové oděvy. 

3.1.4 Toxicita vznikajících plynů a par 

Každý zasahující hasič si musí uvědomit, že během hašení jakéhokoliv požáru je jeho 

organismus vystaven účinkům různých dráždivých až toxických látek. Přičemž společný 

účinek těchto látek je synergický, což znamená, že celková toxicita celého souboru látek je 

větší, než pouhé sečtení vlivů jednotlivých látek na lidský organismus. 

Toxické plyny mají několik škodlivých účinků. Některé z nich působí přímo na plíce a 

způsobují jejich otok (HCl, SO2, HCN apod.), jiné se spojují s červenými krvinkami a snižují 

schopnost krve přenášet kyslík (CO). Výsledkem ovšem vždy může být udušení postiženého 

člověka. 

Mezi nejčastější toxické plyny, se kterými se potkáváme u požárů, patří zejména oxid 

uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), nitrozní plyny (NOx), chlorovodík (HCl), kyanovodík 

(HCN) a fosgen (COCl2). 

Výše zmíněné nebezpečí při požáru je jedním z mnoha důvodů, proč je žádoucí 

odvádět vznikající kouř a zplodiny hoření mimo hořící objekty a chránit nejen životy a zdraví 

ohrožených osob, ale také hmotný majetek uvnitř hořícího objektu. 
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4. Princip funkce zařízení pro odvod tepla a kouře 

4.1 Pohyb plynů při požáru 
Abychom dobře pochopili princip funkce zařízení pro odvod kouře a tepla, musíme 

nejprve pochopit, jak se plyny při požáru pohybují. 

Jelikož kouř a zplodiny hoření vznikající při požáru zaujímají větší objem než původní 

hořlavá látka, pak v prostoru dochází k nárůstu tlaku. Zvyšuje se teplota v prostoru, kde 

probíhá požár a s teplotou se zvyšuje objem vzduchu a zplodin hoření. Na základě rostoucí 

teploty a tlaku zplodin hoření dochází mezi prostorem hoření a okolím k výměně tepla a 

plynů. Tato výměna je ovlivňována situací na místě požáru a klimatickými podmínkami [1]. 

U budov při hoření vlivem rostoucí teploty požáru zplodiny hoření stoupají vzhůru směrem ke 

stropu, kde se hromadí. S rozvojem požáru objem spalin roste a prostor se zaplňuje kouřem. 

Rozhraní mezi zakouřeným prostorem a čistým prostředím nazýváme neutrální rovina. 

Na počátku požáru se neutrální rovina nachází u stropu. S rozvojem požáru a 

zvětšováním objemu spalin tato neutrální rovina klesá směrem k podlaze. S rostoucí teplotou 

a objemem spalin v místnosti, kde probíhá hoření, roste také tlak plynů v místnosti. Tento tlak 

nemá ve všech místech stejnou hodnotu. Ta se mění s výškou v místnosti. Při požáru jsou 

venkovní teploty výrazně nižší než teplota prostředí požáru uvnitř místnosti. Na základě 

rozdílu tlaku mezi venkovním prostorem a místností s požárem dochází k proudění plynů přes 

otvory a netěsnosti ve stěnách budovy. U stropu místnosti tlak spalin převyšuje tlak 

venkovního vzduchu a otvory umístěné v tomto místě unikají spaliny z místnosti ven. Naopak 

je tomu u podlahy. Zde je tlak v místnosti nižší než tlak venkovního vzduchu a ten otvory při 

podlaze vniká do místnosti [1].  

Při požárech v uzavřených objektech je výměna plynů složitá. Závisí na stavebním 

řešení objektu, a to zejména na výšce místnosti, počtu, velikosti a rozmístění otvorů. 

S rozvojem požáru stoupá jeho teplota, uvolňuje se velké množství zplodin hoření, roste tlak 

v prostoru a rychlost proudění spalin stoupá. Výměnu plynů navíc ovlivňuje okolní vítr. 

Výška neutrální roviny na návětrné straně se nachází výš než na závětrné straně [1]. 

4.2 Požární větrání 
Požární odvětrání lze rozdělit na dvě základní kategorie, a to zařízení pro odvod kouře 

a tepla, nebo ostatní druhy požárního odvětrávání. Rozdělení požárního větrání je znázorněno 

na obr. 1 
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Obr. 1  Schéma požárního odvětrávání 

Požární v ětrání

Zařízení odvodu kou ře a tepla Ostatní požární v ětrání

Přirozené Nucené

Horizontální

Vertikální

Požární v ětrání

Zařízení odvodu kou ře a tepla Ostatní požární v ětrání

Přirozené Nucené

Horizontální

Vertikální

 

4.3 Zařízení pro odvod kouře a tepla 

4.3.1 Historie zařízení pro odvod kouře a tepla 

Zrod systému požárního větrání, tak jak ho známe dnes, je uváděn v souvislosti 

s požárem v závodě GM v Livonii ve Švédsku v roce 1953. V čtyři roky staré budově o 

rozloze téměř 14 ha, postavené podle nejpřísnějších pojišťovacích a stavebních předpisů, 

vypukl požár. Vzdor okamžitému zákroku závodního požárního sboru byl celý objekt zničen 

[8]. 

Vyšetřování požáru zcela zřetelně prokázalo, že faktorem, který v rozhodující míře 

zapříčinil jeho zničující následky, byly uzavření kouře a tepla uvnitř budovy. Zveřejněná 

zpráva prokazuje potřebu automatického odvodu kouře a tepla a doporučuje určitá pravidla 

pro stanovení intenzity požadovaného větrání [8]. 

Výsledky získané v rámci výzkumného programu, organizovaného ve Velké Británii, 

rozšířené o praktické zkušenosti 35 let jejich aplikace jsou základnou, ze které mohou i 

projektanti v České republice vycházet při navrhování automatických systémů odvodu kouře a 

tepla. [8] 

4.3.2. Princip a použití zařízení pro odvod kouře a tepla 

Systém odvodu kouře a tepla při požáru slouží k odvedení zplodin hoření mimo 

budovu větracími elementy umístěnými ve střešním plášti. Jeho účinností je omezováno šíření 

tepla a kouře produkovaných požárem. 



 17 

Hlavním cílem, který sledujeme aplikací systému je ochrana životů a majetku. 

Zařízení pro odvod kouře a tepla lze proto charakterizovat jako technické bezpečnostní 

zařízení, uplatňující svoji kladnou úlohu v případě nouzové situace při vypuknutí požáru. 

Dojde-li k této situaci, je pak životně důležité, aby odváděcí prvky byly uvedeny v činnost a 

aby zařízení splnilo svoji funkci, pro kterou bylo navrženo. 

Odvodu kouře a tepla se používá z několika závažných důvodů: 

a) Systém odvodu kouře a tepla umožňuje vytvořit pod vrstvou kouře a horkých plynů 

vrstvu relativně čistého vzduchu, zajišťující bezpečnou evakuaci budovy.  

b) Funkce systému odvodu kouře a tepla umožňuje hasičům jasně rozpoznat ohnisko 

požáru, čímž se vytváří podmínky pro jeho rychlou likvidaci.  

c) Zabraňuje vzestupu teploty konstrukce budovy na hodnoty, při kterých dochází 

k pevnostním změnám v použitých materiálech.   

d) Zabraňuje škodám způsobených kouřem.  

e) Zabraňuje nadměrným škodám způsobeným činností sprinklerových hlavic, 

v oblastech vzdálených od ohniska požáru.  

f) Systému odvodu kouře a tepla snižuje nebezpečí exploze náhlým smíšením 

nespálených plynů se vzduchem, ke kterému dochází např. při rozbití světlíků.  

Vzhledem ke značné rychlosti šíření kouře a ohně, především v uzavřených 

prostorách, je systému využíváno u celé řady budov různého charakteru např. ve skladech, 

výrobních objektech, nákupních střediscích, v divadlech, kinech, na únikových cestách a 

schodištích, v nemocnicích a domovech důchodců. 

4.3.3 Fyzikální principy zařízení pro odvod kouře a tepla 

Je všeobecně známo, že zařízení pro odvod kouře a tepla může pracovat na dvou 

fyzikálních principech: 

� přirozený odvod kouře a tepla  

� nucený odvod kouře a tepla  

Zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla využívá principu vztlaku horkých plynů, 

které vznikají při požáru a vytvářejí komínový efekt. Směs vzduchu a uvolňovaných zplodin 

hoření má díky své vyšší teplotě nižší hustotu, a proto stoupá vzhůru. Teplý (horký) kouř je 

proto odváděn v co nejvyšším místě požárního úseku, aby větrací efekt byl co nejúčinnější. 

Současně se tak zajišťuje nezakouřená zóna nad podlahou, nutná pro evakuaci osob. 

Nejběžnější způsob aplikace tohoto principu je prostřednictvím střešních klapek.  

Přirozený odvod kouře a tepla jde dále rozdělit na vertikální a horizontální odvětrání. 
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• Vertikální odv ětrání 

Vertikální odvětrání v podstatě znamená umožnění úniku zplodin hoření do okolního 

prostředí otevřením existujících střešních otvorů nebo vytvořením takových otvorů ve 

střešním plášti [1].  

• Horizontální odvětrání 

Horizontální odvětrání představuje odvod zplodin hoření z místa hoření otvory ve 

stěnách (okna nebo dveře). Kouř poté proudí ven z objektu vodorovným směrem. Při tomto 

odvětrání se využívá přetlak na návětrné straně. Horizontální větrání je vhodné v případech, 

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

dveřních otvorů a kde požár nepronikl do dutých stavebních konstrukcí [1,5]. 

Zařízení pro nucený odvod kouře a tepla je založeno na principu vytváření podtlaku v 

prostoru zasaženém požárem. Děje se tak prostřednictvím požárních ventilátorů, které 

odvádějí směs kouře a vzduchu mimo budovu. Vzhledem k stoupavé tendenci horkých 

kouřových plynů a k bezpečné evakuaci lidí, je i v případě nuceného zařízení kouř odváděn v 

co nejvyšším místě. 

4.3.4. Popis požáru budovy bez zařízení pro odvod kouře a tepla 

Z ohniska požáru se začne valit kouř ke stropu místnosti, podobně jako u kamen, které 

mají odpojený komín. Se stoupající intenzitou požáru se začne zvyšovat množství horkého 

dusivého kouře, který se shromažďuje od stropu a hladina nezakouřené vrstvy začne klesat. 

Horký kouř (až 900 °C) odevzdává teplo střešní konstrukci, ocelové prvky budovy a armatura 

při dosažení teploty 450 °C měknou a ztrácejí pevnost. Rozdílné teploty způsobují pnutí v 

betonu. Je riziko zhroucení budovy. Kyslík, který podporuje hoření, se postupně vyčerpává a 

nastává nedokonalé spalování, které produkuje více dýmu a hořlavých plynů. Tyto plyny 

zahřáté na vysokou teplotu se hromadí pod stropem. Když pak prasknou skla v oknech, nebo 

se jinak dostane čerstvý vzduch do budovy, pak nastane jev nazývaný „flashover“. Plyny se 

náhle vznítí a rozbitými okny vyšlehne vodorovný plamen až několik metrů dlouhý. Takovýto 

požár se obtížněji lokalizuje a zásah požárních jednotek bude nejspíš veden zvenčí.  

4.3.5 Popis požáru budovy se zařízením pro přirozený odvod kouře a tepla 

Z místa požáru se začne valit kouř. Čidla zaznamenají vznik požáru a samočinné 

odvětrávací zařízení se otevře. Přivětrávacími otvory proudí čerstvý vzduch a oheň hoří. 

Evakuované osoby vidí na cestu. Nosné konstrukce jsou ochlazovány proudícím vzduchem a 

kouř se valí klapkami ven. Zasahující jednotky hasičů mohou oheň snadněji lokalizovat a 

ohnisko požáru uhasit.  
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5. Předpisy související se zařízením pro odvod kouře a tepla 

Základním předpokladem pro eliminaci rizik spojených s výkonem jakékoliv 

nebezpečné činnosti, je vytvoření účinného právního rámce. Stát pomocí právních nástrojů 

formuluje požadavky na bezpečnost. Tyto požadavky jsou předmětem celé řady právních a 

technických předpisů. 

Většina výrobků určených k zabudování do staveb spadá do kategorie stanovených 

výrobků, u kterých musí být před uvedením na trh v souladu s Evropským společenstvím 

posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů. Právní odpovědnost za 

výrobek a jeho bezpečnost je řešena zvláštními předpisy upravující povinnosti a požadavky 

k požární bezpečnosti. Základní požadavky jsou uvedeny v literatuře [15,16,17]. 

5.1 Projektování zařízení pro odvod kouře a tepla 
Zpracování návrhu pro odvod kouře a tepla při požáru vyžaduje značné odborné 

znalosti zpracovatele, ale také získání co nejpodrobnějších informací o objektu, který má být 

tímto způsobem chráněn [8]. 

O tom, kde je nutno používat zařízení pro samočinný odvod kouře a tepla, a jaké jsou 

podmínky pro možnost instalace speciálních výrobků pro tato technická zabezpečovací 

zařízení, se zmiňuje hlavně ČSN 73 0802, 73 0804 a zákon o požární ochraně [3,4]. 

Projekt požárního větrání by měl být především svěřen odborníkům. Je nutné si 

vyjasnit, kterým zásadám bude při projektování dávána přednost. Zda je prvořadé umožnit 

lidem, aby bezpečně opustili ohrožený prostor, nebo zda je kladen větší důraz na ochranu 

zboží ve skladu či strojního vybavení, nebo zda má být především zachována nosná 

konstrukce budovy. Dále je nutné pečlivě zvážit všechna rizika a pravděpodobnost dalšího 

rozšíření požáru. Proto je nutné brát v úvahu velikost objektu a jeho dispoziční řešení, typ 

jeho konstrukce, co daný objekt obsahuje, jaká jsou zvláštní nebezpečí, způsob ochrany, typ 

výstražného zařízení, dobu příjezdu hasičů, vybavenost sprinklerovými hlavicemi, typ a 

možná rizika okolních objektů, důsledky následných ztrát. V úvahu by se měly brát studie 

požárů v obdobných typech budov.  

Projektování lze rozdělit na dvě fáze. V prvé fázi se stanoví, které části objektu mají 

být vybaveny zařízením pro odvod kouře a tepla. Druhá fáze se již zabývá vlastním návrhem 

zařízení pro odvod kouře a tepla a jeho dimenzováním.  

Jak již bylo zmíněno výše, tak projekt je součástí požárně bezpečnostního řešení 

stavby. Vychází z konkrétních podmínek odvětrávaného prostoru. Základní jednotkou, pro 
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kterou se zařízení pro odvod kouře a tepla navrhuje, je kouřová sekce. Požární úsek muže mít 

více kouřových sekcí (obr. 2). 

Pro vybavování objektu zařízení pro odvod kouře a tepla mají odborná pracoviště a 

experti vypracováno více metod. Metody jsou vypracovány pro systémy přirozeného, ale i 

nuceného odvodu tepla a kouře. 

Zpracovatel požárně bezpečnostního řešení stavby by měl zabezpečit koordinaci mezi 

požárně bezpečnostními zařízeními. Jedná se o takzvanou systémovou integritu požárně 

bezpečnostních zařízení. Ta je zmiňována především v souvislosti se zařízením pro přirozený 

odvod kouře a tepla, detekcí elektrickou požární signalizací a stabilními hasícími zařízeními 

[15]. 

Logické funkční vazby by měl projektant požárně bezpečnostního řešení stavby 

stanovit i v souvislosti s požárními dveřmi a vzduchotechnickými systémy [10]. 

 

Obr. 2  Kouřová sekce 

 

 

Požárně bezpečnostní zařízení jsou projektována jako jeden celek. Záleží na každém 

detailu, aby předpokládané vlastnosti zařízení byly při požáru skutečně dosaženy. Na kvalitě 

projektové přípravy je závislý i celý další realizační proces.  

Důležité však je, aby všichni, kteří rozhodují o jakémkoliv požárně bezpečnostním 

zařízení v kterékoliv fázi procesu, vždy brali v úvahu i součinnosti a návaznosti na další 
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požárně bezpečnostní zařízení. Týká se to nejen architektů a projektantů, ale všech dalších 

odpovědných pracovníku – stavebních úřadů, hasičských záchranných sborů, přípravy staveb 

a realizace staveb [10]. 

5.1.1 Projektování vlastního zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 

Pro projektování vlastního zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla a především 

jeho dimenzování v současné době neexistuje žádná česká norma, a proto se dle ustanovení § 

5 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru postupuje podle projekčních předpisů výrobců nebo dovozců těchto 

zařízení [15]. 

Dle ustanovení § 5 vyhlášky o požární prevenci jsou návrhy zařízení pro odvod kouře 

a tepla nedílnou součástí požárně bezpečnostního řešení stavby. V případě souběhu tohoto 

zařízení s jinými vzájemně se ovlivňujícími požárně bezpečnostními zařízeními musí být 

projektem řešeny jejich základní funkce a stanoveny priority (např. pořadí a způsob uvádění 

jednotlivých prvků systému do činnosti). Koordinaci přitom zabezpečuje zpracovatel požárně 

bezpečnostního řešení stavby, a to i při zpracování podrobnější dokumentace (§ 20 odst. 2 

písm. a) vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona). 

Projektování zařízení pro odvod kouře a tepla v rámci projektové dokumentace předkládané 

ke stavebnímu řízení se zabezpečuje prostřednictvím osoby způsobilé pro tuto činnost, která 

získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Více 

v literatuře [19,20]. 

V případě, že je projektován konkrétní typ zařízení pro odvod kouře a tepla již v 

projektové dokumentaci pro stavební řízení, musí osoba způsobilá pro tuto činnost, která 

získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 

360/1992 Sb.), která toto zařízení projektovala, písemně potvrdit, že při tom splnila podmínky 

stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce 

konkrétního typu [20]. 

5.1.2 Metodiky dimenzování zařízení pro odvod kouře a tepla 

V České republice se používají při projektování metody, které vycházejí zejména 

z českých technických norem řady ČSN 73 xx xx. V současnosti se v České republice používá 

směrnice „Požární odvětrání objektů v návaznosti na ČSN 73 08 02 a ČSN 73 08 04“ uvedená 

v publikaci Aktual Bulletin Special č. 20, což je projekční postup schválený MV GŘ, GŘ 
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HZS ČR. V praxi jsou využívány i předpisy České asociace pojišťoven (ČAP), vydané 

Evropským pojišťovacím výborem (CEA). Dále se u nás využívají předpisy vydané 

německou organizací Vertraumen durch Sicherbeit (VdS). Mnoho projektantů si pomáhá 

normami jiných států, např.: Německo (DIN), Francie (NFS), Velké Británie (BS) a Rakouska 

(TRVBS). Používané metody vycházejí z postupů a hodnocení v rámci předpisové základny 

země, která daný předpis vydala. Žádný z uvedených postupů či metodik není zcela 

kompatibilní se stanovením požárního rizika nebo evakuace osob ve smyslu platného kodexu 

norem ČSN 73 08 xx.  

Od 1.dubna 2008 je k přímému používání, jako ČSN schválen návrh evropské normy 

vydaný jako ČSN P CEN/TR 12101-5 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 

5: Směrnice k funkčním doporučením a výpočetním metodám pro větrací systémy odvodu 

kouře a tepla; CEN/TR 12101-5:2005, která navazuje na kodex evropských předpisů a 

eurokódů řady EN. Tato norma se skládá z deseti částí. Tyto části stanovují technické 

požadavky, zkušební postupy, způsoby klasifikace a podmínky dimenzování těchto zařízení. 

Část 5 je určená pro návrh odvodů kouře a tepla. 

Tyto návrhové metodiky jsou řešeny různě. Někde se u nich postupuje dle 

tabulkových hodnot (např. DIN), jinde se zase musí počítat (např. ČSN P CEN/TR 12 101). 

Potom existují ještě metodiky, které jsou kombinované, tzn. že sdružují jak systém tabulkový, 

tak výpočtový (Aktual bulletin č.20). 
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6. Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla 

6.1 Kouřové odvětrávací klapky 
Pro přirozený odvod kouře a tepla slouží především kouřové odvětrávací klapky.  

Odvětrávací klapka je pohyblivé zařízení určené pro odvod plynných produktů hoření 

ovládané samočinně, případně manuálně (obr. 3) [11,12].  

Mimo funkce v případě požáru se klapky využívají i k běžnému větrání a k prosvětlení 

objektu.  

Odvětrávací klapky mohou být střešní, ale i stěnové. 

Jejich automatické otevření zajišťuje systém elektrické požární signalizace nebo automatický 

detekční systém [11,12]. 

Klapky pro odvod kouře a tepla se dělí na křídlové a žaluziové. 

 

Obr. 3  Odvětrávací klapka 
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6.1.1 Křídlové klapky pro odvod kouře a tepla  

Křídlové klapky jsou zařízení pro odvod kouře a tepla, které jsou určeny pro 

zabudování do střešního pláště, světlíků a prosklených fasád. V případě požáru pracují na 

principu přirozené cirkulace vzduchu vyvolané rozdílem teplot. Lze je využít pro běžné denní 

větrání a podle typu i pro osvětlení objektu. Jako součást požární ochrany výrazně snižuje 

škody způsobené požárem a ochraňuje tak uživatele objektu a jejich majetek. Křídlová klapka 

je z aerodynamického hlediska velmi efektivní. Tyto klapky jsou vyráběny a kontrolovány 

podle standardů NEN-EN-ISO 9001 a jsou navrženy a testovány tak, aby byly v souladu 

s normami pro požární větrání např. DIN 18232 v Německu. Toto zařízení je dodáváno 

v různých velikostech a má široké uplatnění jak v průmyslových, tak komerčních objektech. 

Křídlová klapka je z převážné části vyráběna z hliníku [11]. 

• Ovládání křídlové klapky  

Křídla klapky jsou ovládána pomocí pneumatických válců nebo elektrických motorů, 

která jsou v obou koncových polohách (otevřeno/zavřeno) automaticky zajišťují do pevné 

polohy. Kromě běžného denního větrání je možno klapku napojit na centrální elektrickou 

požární signalizaci. Každá klapka je vybavena termopojistkou, která po dosažení určité 

polohy (volitelné) v případě požáru automaticky aktivuje zařízení.  

• Otevírací křídla 

Standardně se tato klapka dodává se dvěma křídly. Je však možná varianta s jedním 

křídlem (obr. 4). Křídla jsou vyrobena buď z dvojitého hliníkového plechu s vnitřní izolací, 

nebo z hliníkového rámu opatřeného průsvitnou polykarbonátovou deskou případně 

izolovaným sklem. Křídla jsou opatřena okapní lištou pro odvod dešťové vody [11]. 

 

Obr. 4  Křídlová klapka 
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6.1.2 Žaluziové klapky pro odvod kouře a tepla 

Žaluziové klapky jsou odvětrávací zařízení určené pro odvod kouře a tepla v případě 

požáru (obr. 5). Pracují na principu cirkulace vzduchu vyvolané rozdílem teplot. Lze je využít 

též pro běžné větrání a pro denní osvětlení interiérů. Žaluziová klapka je z aerodynamického 

hlediska vysoce účinné zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla. Klapky jsou zhotoveny 

z korozivzdorné hliníkové slitiny [12]. 

Žaluziové klapky jsou navrženy pro odvod velkých objemů vzduchu, při běžném 

větrání a při požáru pro odvod kouře a tepla. Jsou určeny pro zabudování do střešního i 

obvodového pláště budov a do světlíků. Tyto klapky jsou obzvláště vhodné pro průmyslové a 

komerční budovy, kde je třeba ekonomické přirozené větrání s nebo bez možnosti prosvětlení 

denním světlem. Nízkoprofilové víceúčelové žaluzie jsou vyráběny a kontrolovány podle 

standardů kvality NEN-EN-ISO 9001. Jsou navrženy a testovány tak, aby byly v souladu 

s normami pro požární větrání, např. DIN 18232 v Německu. Pro zajištění minimálních 

nákladů na údržbu jsou klapky vyrobeny z vysoce korozivzdorného hliníku.  

Ovládání klapek je možné mnoha variantami elektrickým nebo pneumatickým 

pohonem. Ovládání elektrickým motorem o napětí 24V nebo 230V s připojením na 

elektrickou požární signalizaci. Pneumatické ovládání stlačeným vzduchem, pomocí 

pneumatických válců umístěných přímo v těle klapky. Stlačený vzduch je přiváděn měděnými 

trubičkami do elektropneumatického panelu, který je možno napojit na elektrickou požární 

signalizaci. 

 

Obr. 5  Žaluziová klapka 
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• Žaluziové listy 

Žaluziové listy mohou být hliníkové, jednovrstvé, nebo dvouvrstvé s vnitřní izolační 

vrstvou, nebo transparentní ze speciálního polykarbonátu (stupeň hořlavosti B1- těžce 

hořlavé), čirého, lepeného, nebo dvojitého skla či drátoskla [12].  

6.1.3 Požadavky na odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla [18] 

Dle ČSN EN 12101-2 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Technické 

podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla musí tato zařízení splnit 

následující požadavky na: 

• spolehlivost 

Zařízení se musí otevřít a dosáhnout své požárně otevřené polohy nejpozději do 60 

sekund po aktivaci bez poškození a musí zůstat v této poloze bez vnější dodávky energie (až 

do znovunastavení). Ověřuje se počet otevření do požárně otevřené polohy a zavření bez 

aplikace zatížení. 

• otevření při zatížení 

Zařízení se musí otevřít při daném zatížení sněhem a bočním větrem a dosáhnout své 

požárně otevřené polohy nejpozději do 60 sekund po aktivaci bez poškození a musí zůstat 

v této poloze bez vnější dodávky energie. Zařízení je vystaveno bočnímu větru o rychlosti 10 

metrů za sekundu v nejnepříznivějším směru větru. 

• nízké teploty okolí  

Zařízení musí správně fungovat i při nízkých teplotách. Tedy i při daných nízkých 

teplotách okolí se musí otevřít při daném zatížení sněhem a bočním větrem a dosáhnout své 

požárně otevřené polohy nejpozději do 60 sekund po aktivaci bez poškození a musí zůstat 

v této poloze bez vnější dodávky energie. 

• zatížení větrem (sání) 

Při daném zatížení větrem se nesmí zařízení otevřít a nesmí dojít k trvalé deformaci. 

Po zkoušce se musí otevřít do požárně otevřené polohy do 60 sekund po aktivaci. 

• odolnost proti teplu 

Schopnost zařízení otevřít se při působení tepla a zůstat v požárně otevřené poloze, 

přičemž se nesmí průřezová plocha otvoru v nejužší části zařízení (ústí) zmenšit o více než 10 

% oproti původní poloze. 
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6.2 Pevné a pohyblivé kouřové zástěny 
Pevné a pohyblivé kouřové zástěny patří mezi zařízení odvodu kouře a tepla. Používají 

se zejména ve velkých halách, kde je potřeba rozdělit požární úsek na kouřové sekce, tzn. na 

stadionech, ve výrobních halách či nákupních centrech. 

Bez kouřových zástěn mohou automatické systémy odvodu tepla a kouře ztratit 

účinnost, neboť kouř se pod střechou nekontrolovatelně šíří podle zákonů termiky, na okrajích 

se ochlazuje a jako kouřový válec klesá zpět k podlaze. Kouřové zástěny rozdělují prostor pod 

stropem na kouřové sekce, jejichž strana nesmí být delší než 60metrů, a jejichž plocha by 

neměla překročit 2000 m2 [3,13]. 

Kouřové zástěny mají za úkol v případě požáru kouř vymezit a ohraničit na jednom 

určeném místě. Především u budov s plochou větší než 1600 m2 je použití kouřových zástěn 

povinné. Pevné kouřové zástěny mají v ideálním případě zasahovat 0,1metru pod původně 

kalkulovanou hranici kouřové vrstvy, jejichž výška musí být minimálně 1 metr (obr. 6). 

Ideální výška kouřové zástěny je cca 20-30% výšky posuzovaného prostoru [13]. 

Pokud použití pevných kouřových zástěn brání ať už důvody estetické, stavební, nebo 

výrobně-technické, je možné volit zástěny pohyblivé, které se v případě požáru rozvinou od 

stropu do určené pozice, a vytvoří tak požadovaný kouřový úsek. 

Obě verze kouřových zástěn mohou být barevně přizpůsobeny požadavkům architekta, 

u navinuté zástěny není spodní ukončovací lišta na první pohled patrná- to je výhoda u prostor 

s vysokými nároky na estetiku, jako např. v atriích, nebo nákupních centrech. 

Kouřové přepážky jsou vyráběny z různých materiálů. Mohou být pevné, ale i pohyblivé. 

 

Obr. 6  Kouřová zástěna 
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6.2.1 Pevná kouřová zástěna 

Instalace pevné kouřové zástěny je jednoduchá a náklady na její realizaci nejsou 

vysoké. Na její realizaci může být například použit trapézový plech, sádrokarton, 

v obchodních centrech, kde je více dbáno na estetický vzhled se používá leštěné drátosklo. 

Návrhy kouřových zástěn jsou vždy individuální a většinou se typově neopakují, proto 

se tyto konstrukce navrhují vždy podle konkrétních podmínek a architektonických nebo 

technických požadavků (obr. 7). 

 

Obr. 7  Pevná kouřová zástěna 

 

 

6.2.2 Pohyblivá kouřová zástěna 

Pokud se z různých důvodů nedá použít pevná kouřová zástěna, pak přichází na řadu 

pohyblivá kouřová zástěna (obr. 8). 

Tato zástěna je uchycena v závěsu pod stropem a vyjede teprve v případě, když 

skutečně hoří. Pohyblivá kouřová zástěna musí být napojena na EPS. 

Vlastní závěs pohyblivé kouřové zástěny tvoří tkanina ze skelných vláken (musí být 

stupeň hořlavosti A, tj. nehořlavý materiál). Tato tkanina je navinuta na hřídel s motorem, 

který řídí pohyb zástěny. V případě delší zástěny se používá několik segmentů zástěn za 

sebou. 

 

 

 

 



 29 

Obr. 8  Pohyblivá kouřová zástěna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohyblivé kouřové zástěny se dále dělí na: 

a) ASB1 do pozice při požáru se dostane i při přerušení dodávky energie, ne níže než 2,5 m nad 

podlahou 

b) ASB2 do pozice při požáru se dostane, ale dodávka energie je potřebná, ne níže než 2,5 m 

nad podlahou 

c) ASB3 do pozice při požáru se dostane i při přerušení dodávky energie, lze ji spustit do 

libovolné polohy 

d) ASB4 do pozice při požáru se dostane, ale dodávka energie je potřebná, lze ji spustit do 

libovolné polohy. 

Požadavky na kouřové zástěny[18] 

Dle prEN 12101-1 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla Technické 

podmínky pro kouřové zástěny (závěsové stěny) musí tato zařízení splnit následující 

požadavky na: 

• spolehlivost a trvanlivost výrobku (jen pro ASB) 

Ověřuje se v 1000 pohybových cyklech, respektive každá ASB se 1000 x spustí do 

polohy při požáru. 

• zajištění pohybu až do polohy při požáru (jen pro ASB) 

• dobu vysunutí a výkon (jen pro ASB) 

Doba vysunutí ASB1 a ASB2 do polohy při požáru nesmí trvat déle než 60 sekund, 

přičemž rychlost jejich pohybu je 0,06 až 0,3 metru za sekundu. U ASB3 a ASB4, které jsou 
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instalovány v kritických místech staveb (např. na únikových cestách, východech a vchodech 

pojízdných schodů), je rychlost pohybu 0,06 až 0,15 metru za sekundu. 

• propustnost kouře 

Propustnost materiálu na kouř použitého na kouřové přepážky včetně spojů může být 

max. 25 m3/h.m2 při přetlaku 25 Pa. 

• teplotní odolnost v čase 

Při stanovené teplotě a po stanovenou dobu musí být zachována stabilita a celistvost 

zkoušeného prvku. Funkční spáry určené výrobcem se nesmí při požáru zvětšovat. V prvních 

600 sekundách neodpadávají hořící kapky a částice.  

6.3 Střešní světlíky jako zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla 
Do pojmu „střešní světlík“ obvykle zařazujeme pouze plastové průsvitné výlisky 

umístěné na střeše, které mají hlavní funkci přivedení denního světla ze shora do interiéru. 

Postupem času přibyly ještě další funkce denního a požárního větrání. U nás se používají tyto 

střešní světlíky:  

„bodové“ světlíky  (obr. 9) – mají většinou kruhový, obdelníkový anebo čtvercový 

půdorys (mohou mít i osmi, nebo víceúhelníkový) a mají většinou tvar čočky (kopule, nebo 

čtyřbokého jehlanu (pyramidky). Takovéto světlíky lze v půdorysu umisťovat samostatně, 

anebo do řad. 

Obr. 9  Bodový světlík 
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  „pásové“ světlíky  (obr. 10) – mají oproti bodovým výrazně větší délku proti šířce a 

mohou také být složeny ze samostatných výlisků (bez kovových žeber), anebo z dílů 

zastudena pnutých desek nesených obloukovými žebry. 

Obr. 10 Pásové světlíky  

 

 

„tunely“  – mají také účel světelných pásů, jsou však navíc poměrně výrazným 

architektonickým prvkem, který obvykle ozvláštní celou stavbu. Sem zařazujeme také buď 

samostatné obloukové výlisky (skladebné zatepla tvarované tunely), anebo tunely nesené 

kovovými žebry. Oba tyto tunely (samostatné a žebrové) mají své výhody a nevýhody. Mezi 

výhody samostatných „tunelů“ patří mimořádné estetické působení, rychlá a snadná montáž, 

žádné problémy se zatékáním. Mezi nevýhody patří pevně daná výrobní řada a u větších 

rozponů i určité potíže s manipulací s rozměrnými a velmi lehkými díly. Výhodou žebrových 

„tunelů“ je, že nemají žádné omezení v rozměrech. Pro svoji větší cenu se však nedělají 

rozpony menší než 1 metr. Další výhodou, kterou ocení zejména architekt je, že tvar oblouku 

žebra nemusí být nutně kruhový. Může být například oválný, eliptický, či jiný. Nevýhodou 

žebrových „tunelů“ je vysoká cena a pracná montáž. 

„kopule“ (obr. 11) – jedná se o velkorozponové kopule (kopule bodových světlíků se 

většinou vyrábějí o půdorysných rozměrech do 2x3 m, nebo do průměru 3m) obvykle na 

kruhovém, nebo elyptickém půdorysu (tzv. „dómy“ o půdorysném průměru obvykle 3,5 až 8 
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m, opět o různých výškách (výška větší jak 20% půdorysného rozměru). Vyrábějí se také 

samostatné, nebo žebrové. Výhody a nevýhody jsou podobné jako u výše zmíněných 

„tunelů“. 

 

Obr. 11 Kopulový světlík 

 

 

„pyramidy“  (obr. 12) – o půdorysných rozměrech větších než u bodových světlíků. 

Taková pyramida je podporována kovovými žebry a průsvitnou výplň tvoří buď ploché desky 

(polykarbonátové), anebo zatepla tvarované prvky o různých tvarech (např. tříboký jehlan), 

k získání dostatečné tuhosti výplně. 

 

Obr. 12 Pyramida 
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6.3.1 Umístění světlík ů 

Upevnění světlíků na stropní (nebo střešní) konstrukce se dá hned několika způsoby. 

Nejčastějším způsobem upevnění je pomocí manžet (které obvykle dodává výrobce). Manžety 

mají za úkol připevnit výplně a vyvýšit je nad líc střechy. 

6.3.2 Materiály 

Pro výrobu průsvitných výplní se v současnosti používá jen několik málo průsvitných 

nebo i průhledných polymerů, které se vzájemně liší zejména životností, optickými, 

mechanickými a požárními vlastnostmi. Jedná se zejména o polykarbonát, 

polymetylmetakrylát, polyesterová pryskyřice vyztužená skleněnými vlákny a PVC. 

Požadavky na průsvitnost (průhlednost) splňuje pouze polykarbonát (PC) a nárazuvzdorný 

polymetylmetakrylát (PMMA). Ostatní z uvedených materiálů lze použít tam, kde na 

výsledný produkt nejsou kladeny příliš vysoké požadavky (průhlednost, životnost). 

6.3.3 Životnost 

Při volbě materiálu je třeba si uvědomit, že životnost světlíku by měla korespondovat s 

uvažovanou životností stavby, do které bude zabudován. Někteří výrobci však vyrábějí výplně 

tak levné, že může být někdy výhodnější po uplynutí životnosti takového výrobku jej prostě 

nahradit novým. Životnost je u světlíků dána zejména degradací mechanických a optických 

vlastností. 

6.3.4 Optické vlastnosti 

Z optických vlastností je významná zejména propustnost sluneční energie 

(průhlednost). Hodnotí se však hlavně intenzita postupné degradace těchto vlastností vlivem 

působení slunečního záření (zejména UV) a vlivem vystavení proměnlivým atmosférickým 

vlivům. Po dosavadních zkušenostech se jedná zejména o žloutnutí a zamlžení 

(zneprůhlednění). Mezinárodně se u průhledných materiálů prosazuje ukazatel, že se optické 

vlastnosti během 10-ti let vystavení vnějším podmínkám nesmějí snížit více než o asi 8 %. 

6.3.5 Mechanické vlastnosti 

U mechanických vlastností se hodnotí zejména křehnutí (následně vede k praskání 

hmoty a zatékání) a povrchová tvrdost (otěr abrasívními částečkami hnanými větrem a 

dešťovou vodou, eventuelně i mechanickým čištěním). Obě tyto vlastnosti jsou dány 

vlastnostmi použitého polymeru. Někteří výrobci používají polymer tzv. „druhé syntézy“ ten 

je výrazně levnější, avšak vykazuje daleko nižší stabilitu krystalické mřížky způsobenou 

nejspíš neodstranitelnými přimíšeninami nečistot (polotovar vzniká přetavením drceného, již 
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dříve použitého materiálu – materiál je tedy recyklován). Daleko kvalitnější je tedy materiál 

originální syntézy, ten je ale dražší.  

6.3.6 Požární vlastnosti 

Z požárních vlastností je obecně nejvíce sledováno zatřídění do stupně hořlavosti 

(ČSN 73 0862) a chování v podmínkách požáru (kapání hořící hmoty podle ČSN 73 0865). 

Dalších požárních vlastností je ovšem daleko více. Ty se berou v úvahu tam, kde jsou vyšší 

nebo speciální požadavky na požární bezpečnost. 

Tabulka 7 Požární vlastnosti světlíků 

Vlastnost PMMA PC 

Stupeň hořlavosti (ČSN 73 0862) C3-lehce hořl. C1-těžce hořl. 

Kapání hořící hmoty (ČSN 73 0865) ano Ne 

 

Další funkcí světlíku je větrání. Rozlišujeme denní větrání (nepožární) a požární 

větrání. Účinnost větrání světlíku umístěného ve stropu místnosti je ovšem vyšší, než u okna 

umístěného někde ve svislé stěně. Větrání se děje většinou pootevřením (poodklopením) 

výplně světlíku elektrickým motorkem nebo ručním šroubovým mechanizmem. Obvykle se 

výplň světlíku odklápí kolem své jedné hrany, a to u menších světlíků většinou jen o asi 30 až 

40 cm, u větších světlíků až asi o 65 cm. Zřídkakdy se otevírání u budov děje odsouváním 

celého světlíku stranou. To totiž přináší nesnáze s utěsněním. 

Další, spíše opomíjenou funkcí světlíku je oddělení interiéru od vnějších podmínek. 

Jedná se zejména o ochranu proti pronikání dešťové vody a větru, někdy také hluku, a to při 

zachování funkce přivedení světla. To je ovšem zajímavější, je-li plastové průsvitné výplně 

použito zároveň pro překrytí dilatačního uzávěru větších dimenzí (viz např. zastřešení 

stadionu „Delle Alpi“ v Turíně obr. (IT). Dále může světlík sloužit i k výlezu na střechu. 

Požární větrání je další velmi důležitou funkcí světlíku, která se používá zhruba od 

začátku padesátých let dvacátého století. Navrhování, zkoušení a aplikace a další požadavky 

na taková zařízení je dáno zejména normou EN 12101-2.  

6.3.7 Funkce světlíku s otevíráním pro požární větrání 

• Zjištění požáru (buď vlastním teplotním čidlem, nebo elektrickou požární signalizací) 

• Otevření (odklopení obvykle o 165° ) 

• Zajištění otevřené polohy proti nežádoucímu uzavření (např. větrem) 

• Odvedení žáru a plynů nad úroveň střechy 
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7. Možnosti ovládání systému pro přirozený odvod kouře a       

tepla 

V případech požáru v uzavřených místnostech dochází k rychlému zaplňování těchto 

místností kouřem. Pokud chceme udržet neutrální rovinu v určité výšce, musíme zavčas 

otevřít otvory určené pro přirozený odvod kouře a tepla (tzn. klapky, světlíky). Ovládání 

těchto systémů se můžou provádět hned několika způsoby. Od nejjednoduššího ručního 

spouštění až třeba po pneumatické spouštění CO2. Obvykle se používá nejméně tří 

spouštěcích mechanismů, aby byla jistota, že se otvory pro přirozený odvod kouře a tepla 

otevřely.  

7.1 Ruční spouštění 
Jak již bylo uvedeno výše, jedná se o nejjednodušší typ pro otevření klapek či světlíků. 

Nejčastěji se používá otočné kliky, která pomocí ocelového lana otevře otevíratelnou část 

klapky či světlíku. Vzhledem k rozmístění a druhu požárního zatížení je pak důležité umístění 

prvků ovládání tak, aby byly přístupné i v podmínkách požáru. 

7.2 Hydraulické spouštěcí zařízení 
U hydraulického spouštěcího zařízení se otevírání a zavírání klapek či světlíků provádí 

hydraulickou pumpou, která je ve spojení s tlakovým olejovým potrubím a příslušnými 

zdvihovými válci. Tento systém se používá především tehdy, pokud okna ve schodišťovém 

otvoru slouží jako otvory pro odvod kouře a tepla a současně se využívají ke komfortnímu 

větrání. Podle druhu křídla se síla přenáší ze zdvihového válce přes instalovaný nůžkový 

mechanismus. 

Pokud je počet otevíraných křídel větší, pak se používá elektrohydraulického 

pohonu.Zde nahrazuje elektrický čerpací agregát ruční pohon pumpy. Zařízení se dá ovládat z 

ústředny elektrické požární signalizace, z libovolného počtu ovládacích míst, respektive 

tlačítkovými hlásiči požáru. 

7.3 Elektrické spouštěcí zařízení 
Při ovládání zařízení pomocí elektromechanického blokování je křídlo okna vybaveno 

otevíracím válcem. Uzavřením křídla se předepne tlaková pružina válce, kterou v koncovém 

bodě drží zapnutý přídržný magnet. Tímto způsobem se křídlo uzavře a zablokuje. Napětí 

používané v těchto obvodech je obyčejně 24 V. Přerušením přívodu elektrického proudu k 

magnetu se otevře blokování a uvolní se křídlo. Přerušení elektrického proudu může nastat 
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různými způsoby, např.: 

• ručně tlačítkem, 

• tepelně, pomocí tavné pojistky, 

• elektrickou požární signalizací, 

• elektromotorem. 

Při výpadku elektrického proudu, přetrhnutí kabelu, zkratu nebo zničení elektrických 

částí se křídla otevřou samočinně přerušením elektrického proudu. Proto se nevyžaduje 

ohnivzdorné uložení elektrických kabelů. Elektrické zdvihové válce se používají především 

na otevírání kouřových kopulí [2]. 

7.4 Pneumatické spouštěcí zařízení 
Otvorové konstrukce sloužící k odvodu spalin se mohou spouštět také spouštěcí 

jednotkou na stlačený CO2. Otevření se uskutečňuje prostřednictvím poplachové skříňky. 

Láhev se stlačeným CO2 uvolňuje plyn pod tlakem do pneumatického odblokovacího válce, 

pomocí kterého se zařízení otevírá. Jednotka se spouští ručně ovládaným ventilem umístěným 

ve skříňce. Po rozbití ochranného skla je možno ventil otevřít. Uzavření otvoru se uskutečňuje 

ručně nebo také tlakem plynu. Pro přenos plynu se používají měděné trubičky. 

Existují jednotky s jednou trubičkou, které obsahují jednu pohotovostní a jednu 

záložní láhev s CO2, nebo jednotky se dvěmi trubičkami obsahující čtyři láhve s CO2, z nichž 

jedna je rezervní. V případě použití jednotrubičkové jednotky se otvory musí uzavírat ručně, 

naopak dvojtrubičková jednotka je vhodná pro otevírání i zavírání všech druhů otvorových 

konstrukcí, střešních kopulí, klapek i lamel. 

Nevýhodou těchto systémů je, že po každém použití se musí láhve na CO2 vyměnit. 

Proto zařízení není vhodné pro komfortní větrání během dne. 

Východiskem v této situaci je např. připojení spouštěcího zařízení na místní rozvod 

tlakového vzduchu. 

7.5 Tepelné spouštěcí zařízení 
Tepelné spouštěcí zařízení se často používá pro kouřové kopule. V případě požáru 

otvírací pružina otevře zařízení nezávisle na stlačeném plynu i elektrickém proudu. To 

zabezpečuje tepelný prvek, který spouští po překročení předvolené teploty okolí. Reakční 

teploty se pohybují mezi 70 až 140 °C. Záleží na druhu tepelné pojistky. Při dosažení 

stanovené teploty pojistka praskne a uvolní mechanismus [2]. 
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Nejjednodušší a nejpoužívanější je v případě použití tepelného ovládání využití 

tavných pojistek. Reakční doba závisí na druhu použité pojistky, její charakteristice - tj. tvaru, 

velikosti, použitém materiálu, teplotním rozdílu mezi pojistkou a okolními plyny a na 

rychlosti proudění těchto plynů. Tavná pojistka by měla mít co nejkratší reakční dobu. To 

znamená malou hmotnost, velký povrch a co možná nejmenší tavnou teplotu použitého 

materiálu. Pojistka by měla být umístěna co nejblíže ke stropu tak, aby její funkce nebyla 

ovlivněna žádnými překážkami. Jestliže jsou v místnosti umístěny sprinklery, měly by se 

otevřít dříve než zareagují odváděcí elementy. Tavné pojistky je třeba chránit před vodou 

stříkající ze sprinklerů, ale takovým způsobem, aby nebylo omezeno proudění horkých plynů 

k tavné pojistce [2]. 

7.6 Kombinované spouštěcí zařízení 

 Princip ovládání spočívá v rozbití skla a spuštění úderníku v ovládací skříňce, díky 

němuž dojde k naražení bombičky s oxidem uhličitým CO2 a uvolnění pneumatického 

uzávěru. Toto zařízení se musí manuálně uzavřít po skončení (obr. 13). 

Obr. 13  Kombinované spouštěcí zařízení 
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 Jsou dvě možnosti připojení - elektronickou požární signalizací, nebo oxidem 

uhličitým CO2. V případě použití elektronické požární signalizace dá autonomní detektor 

impuls a elektronická požární signalizaci uvede do činnosti elektromagnet, který je umístěný 

ve skříňce s CO2. 

 Spouštění přes CO2 probíhá spouštění přes další skříňku CO2, která vyvolá naražení 

úderníku v hlavní ovládací skříňce. 
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8. Srovnání světlíků sloužících jako systém odvodu kouře a tepla 

V této části práce je srovnání několika druhů světlíků dle určitých kritérií. Jedná se o 

bodové světlíky typu:  

• TDS RWA 1 od firmy Technika denního světla 

• Wemalux typu M od rakouské firmy Eberspächer Tageslichttechnik 

• Firebod firmy Firecon 

• Pyro A-3000 firmy RWA systémy 

• Fumilux 3000 firmy Gradus 

8.1 Kritéria zvolená pro posouzení  

8.1.1 Typ a výška podstavce 

Typ podstavce mají téměř všechny světlíky vyráběné z hliníkové konstrukce. Další 

materiály, ze kterých se můžou vyrábět je například sklolaminát, či ocel. Důležité také je, jak 

mají podstavce udělané izolace. U některých je to provedeno pozinkovaným plechem, u 

jiných lakováním nehořlavým lakem, anebo může být izolace provedena polyuretanem. 

Pokud jde o výšku podstavce, tak by minimální měla být 150 mm nad úrovní střechy. Výšky 

používaných podstavců v České republice se pohybují od 100 do 600 mm.    

8.1.2 Hodnocení dle prostupu tepla 

Prostup tepla je dalším z posuzovaných kritérií. Součinitel prostupu tepla K, je 

nejvýznamnějším parametrem u okna. Čím je jeho hodnota nižší, tím lepší jsou tepelně 

izolační vlastnosti okna. Záleží také na tom, kolik vrstev má a jak široká je průhledná výplň 

světlíku. 

Některé firmy nabízejí i několikavrstvé výplně. Potom je součinitel K u takových 

výplní o dost větší než u jednovrstvé výplně.   

8.1.3 Hodnocení dle zasklení 

Zasklení je u posuzovaných světlíků nejčastěji provedeno polykarbonátem PC. 

Polykarbonáty jsou obecně polyestery kyseliny uhličité. Jsou neobyčejně tvrdé a mají velkou 

vrubovou houževnatost. Jedná se o plasty s amorfní strukturou, a proto jsou velice průhledné. 

U některých světlíků se používá i výplně tvořené z polymetylakrylátu PMMA. 

Polymetylakrylát je za normálních podmínek materiál velmi tvrdý a křehký. Velmi dobře 

odolává vůči povětrnostním vlivům. PMMA má lineární strukturu a je amorfní a bezbarvý. Je 

čirý i ve velkých tloušťkách.  
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8.1.4 Hodnocení dle rozměrů 

Každá firma vyrábí světlíky v různých rozměrových řadách. U rozměrové řady daných 

světlíků jsou velmi zajímavé minimální a maximální velikosti rozměrů. 

Nejmenší rozměrové řady se vyrábí už od velkostí 300 x 400 mm, naopak největší se 

pohybují okolo 2000 x 3000 mm. 

Ideální je zřejmě nevyrábět světlíky moc velké, protože potom se zvyšuje nejen 

hmotnost podstavce, ale hmotnost kopule (klapky). Pokud zvýšíme hmotnost klapky, pak při 

jejím otevírání bude muset být vynaložená větší energie a bude větší pravděpodobnost, že by 

se otevírání klapky nemuselo podařit. Proto by asi ideální rozměr světlíku měl být někde 

okolo rozměru 2000 x 2000 mm. 

8.1.5 Hodnocení volné aerodynamické plochy 

Aerodynamicky účinná plocha otvorů Aw (m2) je geometrická plocha otvorů Ag 

vynásobená průtokovým koeficientem. Aerodynamicky účinná plocha otvorů se stanoví 

empiricky a musí být pro každou velikost a typ klapky uvedena zvlášť. Geometrická plocha 

klapky Ag je nejmenší plocha klapky měřená v rovině střechy. Udává se v metrech.  

 

8.1.6 Cena 

Z dnešního pohledu je cena jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje volbu 

výběru klapek. Záleží zejména na materiálech, ze kterých se klapky vyrábí. Pokud bereme 

v úvahu cenu jen za samotnou klapku, pak se ceny pohybují v podobných relacích. 
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Tabulka 8  Srovnání světlíků [21,22,23,24,25] 

 

 

(Pozn. k tabulce: maximum bodů: 3, minimum bodů: 0) 
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9. Závěr 

Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla jsou jedním ze základních opatření ochrany 

materiálu a lidí při vzniku požáru. Tyto zařízení se skládají z klapek a spouštěcího 

mechanismu. Samostatnou kapitolu tvoří kouřové zástěny.  

 Při zpracování návrhu těchto zařízení musí mít zpracovatel-projektant značné odborné 

znalosti, a měl by získat co nejpodrobnější informace o objektu, který má být tímto způsobem 

chráněn.  

 Rovněž se musí navrhnout vhodný způsob ovládání příslušného zařízení 

s přihlédnutím k požárnímu riziku, místním dispozičním a provozním podmínkám. Při řešení 

ovládacího systému je třeba vzít v úvahu i možné využití elementů pro odvod kouře a tepla 

pro účely běžného větrání, pro přirozené osvětlení, způsob provádění ověřovacích zkoušek, 

způsob trvalé dodávky tlakového vzduchu jakož i způsob zajištění dodávky elektrické energie 

z nouzového zdroje. Projektant by neměl opomenout však ani přívod vzduchu.  

Technické požadavky, zkušební postupy, způsoby klasifikace a podmínky 

dimenzování těchto systémů upravuje norma CEN/TR 12 101-Zařízení pro usměrňování 

pohybu a kouře, která vstoupila v platnost 1. dubna 2008. Tato norma je schválena k přímému 

používání, jako ČSN P CEN/TR 12101. 

Uplatnění významu zařízení pro odvod kouře a tepla je podmíněno jejich správnou a 

spolehlivou funkcí, která závisí především na: 

• konstrukčním a materiálovém řešení vlastního zařízení pro odvod tepla a kouře 

(dodržení předpisů a norem, které stanovují požadavky a zkušební metodiky na tato zařízení 

atd.),  

• projekčním řešení stavby (dodržení projekčních předpisů, norem a návodů výrobců z 

hlediska umístění a dimenzování těchto zařízení a jejich vazeb na další požárně bezpečnostní 

zařízení či jiná zařízení atd.),  

• montáži zařízení (dodržení projektové dokumentace a montážních návodů výrobce),  

• provozu a údržbě (dodržení návodů výrobce na provoz a údržbu včetně předepsaných 

kontrol).  

Systémů pro přirozený odvod kouře a tepla je na trhu v České republice velké 

množství. Při jejich výběru závisí na více faktorech. Záleží mimo jiné na konstrukčních a 

architektonických podmínkách.  



 43 

Chceme-li porovnat jednotlivé klapky (světlíky) zjistíme, že to je velmi složité. Sice je 

jich velké množství, ale rozdíly mezi nimi jsou jen nepatrné. To nám udává i tabulka 8, kde je 

porovnání vybraných světlíků. Všechny posuzované klapky získali podobné množství bodů. 

Pokud bude projektant, či investor vybírat konkrétní typ světlíku na daný objekt, pak 

bude při výběru asi rozhodujícím faktorem cena. Cena odráží zejména z jakého materiálu je 

vyroben podstavec, kolikavrstvá a jaký materiál byl použit na výplň kopule nebo jakých 

rozměrů světlík je. 

Určitě nebyla posuzována všechna kritéria, dle kterých by se to dalo hodnotit, jako 

jsou například hmotnost, složitost montáže, spouštěcí zařízení a jiné, z jejichž pohledu by to 

bylo zase o něco zajímavější. 

 Systémy přirozeného odvodu kouře a tepla jsou z protipožárního hlediska velmi 

prospěšná věc. Díky nim je možné ochránit nejen materiální hodnoty, ale především lidské 

životy.  
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