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Anotace  

 

SWACZYNA, T.: Větrací systémy pro odvod zplodin hoření v nebytových prostorách: diplomová práce, 

Ostrava : VŠB-TUO Ostrava, FBI, 2011.  
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         Diplomová práce se zabývá problematikou požárního větrání a větracími systémy pro odvod 

tepla a kouře při požáru v nebytových prostorách. Dále je proveden popis  a posouzení použití těchto 

systémů v nevýrobních objektech a provedena analýza vlivu změn vstupních parametrů na 

dimenzování těchto systémů. 

 

Annotation 

SWACZYNA, T.: Ventilation systems for exhausting the products of fire in non-residential 

spaces: diploma thesis, Ostrava: VŠB-TUO Ostrava, FBI, 2011. 

        Key words: smoke, natural smoke and heat exhaust system, smoke curtain, smoke 

ventilator 

        This diploma thesis deals with problems of the fire ventilation and airing systems for heat 

removal and smoke at fire in nonindustrial buildings.  Further is effected description and appreciation 

using these systems in nonmanufacturing buildings  and effected analysis influence changes input 

parameters on dimensioning these systems. 
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Úvod 

       Větrání budov je zásadní otázkou nejen poţární bezpečnosti staveb, ale i poţární represe. 

Zařízení pro odvod kouře a tepla jako nejmladší ze skupiny poţárně bezpečnostních zařízení 

získává v současné době stále významnější postavení na poli poţární bezpečnosti staveb. Toto 

je zapříčiněno především současnými poţadavky na ochranu zdraví a ţivotů osob, ale také na 

ochranu objektů, jakoţ i majetku nacházejícího se v těchto objektech. 

        V současné době, kdy se stále více pouţívá nových moderních vysoce hořlavých 

materiálů, jako jsou plastické hmoty, je zapotřebí se touto problematikou zabývat více do 

hloubky. Tyto materiály jsou při poţárech vysoce nebezpečné především toxicitou vznikajícího 

kouře a zplodin hoření. 

        Dalším důvodem, proč pouţívat zařízení pro odvod tepla a kouře, je ta skutečnost, ţe při 

poţárech je značně vyvíjeno teplo. Dochází k tepelnému namáhání konstrukcí a hrozí zřícení 

těchto konstrukcí, a tím samozřejmě i ohroţení zdraví a ţivotů osob, které se nacházejí 

v objektu. Toto namáhání je způsobeno především kumulací tepla pod stropem těchto objektů. 

Zařízení pro odvod kouře a tepla nám zajišťuje bezpečnější únik osob z poţárem ohroţených 

prostor. Evakuace osob z těchto prostorů je jedním z nejdůleţitějších úkolů poţární bezpečnosti 

staveb. 

        Zařízení pro odvod kouře a tepla má také význam pro represivní zásah poţárních jednotek. 

Usnadní jim přístup k zasaţené oblasti a samozřejmě zlepší podmínky pro zásah. 

        Cílem této diplomové práce je provést analýzu změn vstupních parametrů na dimenzování 

systémů odvodu kouře a tepla při poţáru v nebytových prostorách. V práci jsou shrnuty 

současné poznatky návrhu a dimenzování systému odvodu kouře a tepla. Tomuto předchází 

popis procesu hoření a nebezpečí vyplývající z poţáru. V  práci jsou také popsány způsoby 

ovládání těchto systémů.  

 

 

 

 



2 
 

Rešerše 

 

        Rešerše byla vypracována na základě potřeby získání informací pro zpracování této 

diplomové práce, a to především se zaměřením na problematiku větracích systémů pro odvod 

zplodin hoření v nebytových prostorách. 

 

ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.: Větrání objektů. Edice SPBI, Ostrava 2007. 

ISBN: 978-80-7385-008-1 

 

       Autoři této publikace se snaţili obsáhnout problematiku větrání budov v co největším 

rozsahu. Publikace je rozdělena do tří částí. První část se zabývá teorií větrání a jsou zde 

popsány základní procesy při výměně plynů v objektech. Druhá část se zabývá poţární 

bezpečností staveb z hlediska větrání a třetí část je věnována poţární represi. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ, Koncepty odborné přípravy II, Generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru, Praha 2008 

 

       Tato publikace je rozdělena do několika částí, které jsou věnovány jednotlivým typovým 

činnostem, které jsou prováděny u Hasičského záchranného sboru. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ, Konspekty odborné přípravy I [online], Hasičský záchranný sbor 

České republiky. 2009. [citováno 2010-01-02]. Dostupné z: 

http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 

 

       Z tohoto zdroje jsem čerpal informace  ohledně procesu hoření a vznikajících produktů. 

Dále nebezpečí vyplývající ze zplodin hoření a účinky vybraných sloučenin na lidský 

organizmus. 

 

HRADIL,T., Přetlaková ventilace. Diplomová práce, VŠB – TU Ostrava, 1998. 

 

        Tato diplomová práce se věnuje popisům základním druhům větrání objektů, a to 

především s ohledem na pouţití přetlakové ventilace. V diplomové práci jsou navrţeny 

základní taktické postupy pro nasazení přetlakové ventilace objektů. 

http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
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KŘENEK, K., Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech, 

Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, FBI, 2009. 

 

        Tato bakalářská práce se zabývá problematikou poţárního větrání pro přirozený odvod 

kouře a tepla u nevýrobních objektů. Dále se v této práci dozvíme o pouţitelnosti větracích 

systémů v nevýrobních objektech. 

 

TÁBORSKÝ, E., Podtlaková ventilace a její užití při zásahu, Diplomová práce, VŠB – TU 

Ostrava, FBI, 2009. 

 

        Diplomová práce se zabývá problematikou nucené ventilace v podmínkách poţární 

represe. Je rozdělena do tří částí. V první části jsou popsány základní poznatky o vzniku a 

toxicitě kouře. Ve druhé je provedeno vyhodnocení statistiky pouţití ventilace u zásahu 

jednotkami poţární ochrany. V závěru této práce jsou popsány praktické zkoušky s 

podtlakovou ventilací. 

 

GOODSON, C., SNEED, M., ADAMS, B.: Fire service ventilation. Oklahoma State 

University, 1996, ISBN: 0-87939-109-X 

 

       Publikace poskytuje podrobné informace o problematice odvětrání zakouřených prostor. 

Autoři se věnují teorii odvětrávaní, do hloubky jsou popsány jednotlivé druhy ventilace 

pouţívané JPO v praxi. 

 

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, ČNI, 

Praha, 2008. 

 

       V této normě jsou kompletně popsány postupy včetně výpočtů při navrhování zařízení pro 

usměrňování pohybu kouře a tepla.  

 

        Všechna výše uvedena literatura se zabývá teorií přirozeného a nuceného větrání objektů. 

Jsou zde shrnuty základní poznatky při výměně plynů v objektech. Je zde také popsáno 

praktické nasazení podtlakové a přetlakové ventilace. 
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1 Plyny 

        Plyn je název pro plynný stav látky o teplotě nad kritickou teplotou, u kterého nelze 

pouhým zvýšením tlaku  bez ochlazení dosáhnout kapalného stavu. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5
 

 

1.1 Ideální plyn 

        Ideální plyn, také dokonalý plyn, je plyn sledující zákony Boyleův-Mariottův a Gay-

Lussacův. O ideálním plynu platí, ţe všechny molekuly mají stejnou hmotnost a stejný objem. 

Celkový objem těchto molekul je zanedbatelný proti prostoru, který vyplňuje. Molekuly 

ideálního plynu se pohybují rovnoměrně a přímočaře, pokud se vzájemně nesrazí nebo pokud 

nedostihnou stěn nádoby, ve které se plyn nachází. Mezi molekulami ideálního plynu nepůsobí 

ţádné kohézní síly, a tudíţ nemají potenciální energii. Molekuly se pohybují všemi směry. 

Pohyb molekul je dokonale neuspořádaný. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5
 

 

1.1.1 Směsi plynů 

        Nejznámější směsí plynů, se kterou se setkáváme, je atmosférický vzduch. Jeho hlavní 

sloţkou je kyslík a dusík. Dále jsou ve vzduchu obsaţeny oxid uhličitý, vodní pára, argon a 

nepatrné mnoţství vzácných plynů a vodíku. 

        Směsi plynů jsou směsí molekul plynů, a proto jsou analogické roztokům. Jde-li o směs 

plynů, které navzájem chemicky nereagují, můţeme pro takovou směs uplatnit Daltonův zákon, 

podle kterého kaţdý plyn ve směsi plynů se v daném prostoru chová tak, jako by byl v tomto 

prostoru sám. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 
5
[ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.,: Větrání objektů. 2. Vydání, Edice SPBI 

Spektrum, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-7385-008-1] 
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1.2 Sloţení a vlastnosti ovzduší 

        Hlavní součástí kaţdého ovzduší je atmosférický vzduch. Suchý atmosférický vzduch je 

směs několika plynů, v níţ asi 99% tvoří směs dusíku a kyslíku. Kromě těchto dvou plynů jsou 

v suchém vzduchu ve větším mnoţství pouze argon a oxid uhličitý. Vodík a vzácné plyny 

(neon, hélium, krypton a xenon) jsou ve vzduchu obsaţeny v tak malém mnoţství, ţe prakticky 

nemají význam. Pro běţné výpočty se pouţívá zaokrouhlených hodnot kyslík – 21% obj., dusík 

– 79% obj. Sloţení suchého atmosférického vzduchu je uvedeno v tabulce 1. (ŠENOVSKÝ, 

2007)
5
 

 

Tabulka-1 Sloţení suchého atmosférického vzduchu dle [5] 

Plyn Chemická značka Objemový podíl % Hmotnostní podíl % 

Dusík N2 78,03 75,47 

Kyslík O2 20,99 23,20 

Argon Ar 0,933 1,28 

Oxid uhličitý CO2 0,030 0,046 

Vodík  H2 0,010 0,001 

Neon  Ne 0,0018 0,0012 

Hélium He 0,0005 0,0000 

Krypton Kr 0,0001 0,0003 

Xenon Xe 0,000009 0,00004 

ˇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
5
[ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.,: Větrání objektů. 2. Vydání, Edice SPBI 

Spektrum, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-7385-008-1]  
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2 Proces hoření 

        V této kapitole je popsán proces hoření, jak k němu dochází, co vzniká při hoření látek. 

Jsou zde popsány typy hoření a škodlivost kouře a zplodin hoření pro lidský organizmus. 

 

2.1 Hoření 

        Hoření lze definovat jako sloţitý fyzikálně chemický proces, jehoţ základem jsou 

oxidačně redukční procesy a který je doprovázen vývojem tepla a světla. Konkrétně se jedná o 

reakci exotermickou, která je charakteristická uvolňováním energie v podobě tepla. Hoření 

vzniká a probíhá za stanovených podmínek. Pro jeho průběh je zapotřebí přítomnost hořlaviny, 

oxidačního prostředku a zdroje iniciace. K zamezení hoření stačí narušit některý z těchto tří 

faktorů. Toho můţe být docíleno zamezením vzniku hořlavých plynných produktů, zvýšením 

nedokonalosti jejich spalování, sniţováním uvolněného tepla, ochlazováním hořlaviny a jinými 

způsoby. Hořlavina a oxidační prostředek spolu tvoří hořlavý soubor. Pokud je hořlavá látka  

vystavena účinkům tepla, začnou v ní probíhat fyzikální a chemické reakce, a pokud je 

přítomen i oxidační prostředek, můţe za určitých podmínek dojít k tepelnému hoření.  

Hoření můţe nastat: 

 v homogenní fázi; 

 na rozhraní fází. 

       Nejčastější případ hoření je, kdyţ hořlavá látka i oxidační prostředek jsou plyny. Hořlavý 

soubor musí mít určité sloţení, aby došlo k hoření, a dále je nutné dodat hořlavému souboru 

potřebné mnoţství energie pro zahájení hoření – zapálení. Nejčastějším zdrojem zapálení je 

tepelná energie, a to ve formě plamene, tepelného záření, elektrického výboje a podobně. Jak 

bude proces hoření pokračovat dále po jeho zapálení, závisí na konkrétních podmínkách, 

v nichţ dochází k procesu hoření. Proces hoření rozdělujeme do tří po sobě jdoucích a 

vzájemně se ovlivňujících fází: 

 Iniciace – zapálení hořlavého materiálu; 

 Propagace – plamenné nebo bezplamenné hoření; 

 Terminace – dohořívání hořlavých hmot. (KŘENEK, 2010)
2
 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
2
[KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010]     



7 
 

    

Poţárem je dále v této práci myšleno neţádoucí hoření. Grafické znázornění podmínek procesu 

hoření je znázorněno na Obrázku 1.
 

      

 

Obrázek 1 Podmínky procesu hoření[2] 

 

2.2 Moţné typy hoření 

       Hoření nejčastěji dělíme na dokonalé, nedokonalé a explozivní. Jednotlivé typy hoření jsou 

stručně popsány v této kapitole. (KŘENEK, 2010)
2 

 

2.2.1 Dokonalé hoření 

       Název dokonalé hoření vychází z toho, ţe se jedná o dokonalou chemickou reakci. 

V reálných podmínkách však k tomuto hoření nedochází, i kdyţ některé průběhy hoření se mu 

velmi přibliţují. Při dokonalém spalování nevznikají zplodiny schopné dalšího hoření, 

zpravidla jen oxid uhličitý a vodní páry. Příkladem je poţár plynu unikajícího z potrubí na 

volných prostranstvích, kde se průběh poţáru téměř přibliţuje dokonalému hoření. (KŘENEK, 

2010)
2
 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
2
[KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010]     
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2.2.2 Nedokonalé hoření 

        Nedokonalé hoření je charakteristické tím, ţe vznikají zplodiny hoření schopné dalšího 

hoření. Příkladem nedokonalého hoření je poţár ve sklepě, kdy zplodiny hoření často tvoří 

výbušné koncentrace. Z hlediska škodlivosti vzniklých zplodin nedokonalého hoření lze říci, ţe 

jsou váţným nebezpečím pro osoby nacházející se v okolí a pro zasahující hasiče. Častým 

produktem nedokonalého hoření je u organických hmot oxid uhelnatý, který je jedovatý a ve 

směsi se vzduchem také výbušný. V případě nedokonalého hoření mnoha druhů plastů vznikají 

produkty jako kyanovodík, karcinogenní a mutagenní látky atd. (KŘENEK, 2010)
2 

 

 

2.2.3 Explozivní hoření 

        Hoření můţe také probíhat formou výbuchu. Výbuch nebo také exploze je jev, při kterém 

dochází k náhlému prudkému uvolnění energie a prudkému lokálnímu zvýšení teploty a tlaku. 

Prudká změna tlaku se šíří do okolí jako rázová vlna. Výbuch se dělí na fyzikální a chemický. 

Z hlediska rychlosti oxidace probíhá chemický výbuch buď formou explozivního hoření 

(deflagrace), nebo detonací. Obě tyto formy se od sebe liší především rychlosti šíření reakční 

zóny do nezreagované směsi. Deflagrace je výbušná přeměna, při které je lineární rychlost 

šíření reakční zóny do nezreagované směsi vţdy menší neţ rychlost zvuku. U detonace je 

potom rychlost šíření reakční zóny větší neţ rychlost zvuku. (KŘENEK, 2010)
2 
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2
[KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010]     
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3 Nebezpečí plynoucí z poţáru 

        Při poţáru dochází k poklesu obsahu kyslíku v ovzduší, ke zvýšení teploty okolí a 

především k tvorbě kouře a zplodin hoření. Mezi hlavní nebezpečí, která představují zplodiny 

hoření, patří jejich toxicita, hořlavost a jejich vysoká teplota. Jednotlivá nebezpečí jsou popsána 

v následujících odstavcích. (KŘENEK, 2010)
2 

 

3.1 Sníţený obsah kyslíku 

        Během hoření dochází ke spalování kyslíku a k vytlačování vzduchu obsahujícího kyslík 

kouřem a zplodinami hoření. Tím dochází ke sníţení obsahu kyslíku v ovzduší. Funkce kyslíku 

je velmi významná, neboť zajišťuje základní ţivotní pochody v lidském organizmu. Se 

sníţenou koncentraci kyslíku se můţeme setkat nejen při poţárech v uzavřených místnostech 

bytů, sklepů a průmyslových hal, ale i v případech, kdy se k hašení poţárů pouţívá dusík, oxid 

uhličitý, halony a jiná hasiva, která vytlačují kyslík z okolí poţáru. Obsah kyslíku v ovzduší je 

přibliţně 21%. Musíme si uvědomit, ţe jiţ při koncentraci pod 18% pociťuje lidský organizmus 

nedostatek kyslíku. Při koncentraci kolem 17% se projeví zhoršená koordinace svalové činnosti 

a zrychlí se dýchání z důvodu kompenzace sníţeného mnoţství O2. Jakmile koncentrace klesne 

k 12%, pociťujeme bolest hlavy, máme závratě a dostaví se rychlá únava. Při koncentraci 9% 

upadá lidský organizmus do bezvědomí. Pokud se organizmus dostane do koncentrace 6% O2, 

nastává po několika minutách následkem udušení a selhání srdeční činnost smrt. Jednotlivé 

symptomy se mohou projevovat při vyšších i niţších koncentracích kyslíku v ovzduší. 

Konkrétní hodnoty závisí na délce pobytu v takovém prostředí a na kaţdém jednotlivci. Rovněţ 

se nebere v úvahu přítomnost kouře a zplodin hoření. (KŘENEK, 2010)
2
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2
[KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010]     
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3.2 Zvýšená teplota prostředí 

       Vdechnutí horkých zplodin hoření můţe vést k váţnému poškození dýchacích cest, 

zejména k popálení. Je-li navíc horký vzduch nasycen vodní párou, poškození dýchacích cest je 

mnohem závaznější. Důsledkem vdechnutí vzduchu o teplotě cca 50˚C můţe být váţné sníţení 

krevního tlaku, selhání oběhového systému a edém plic. Je třeba si uvědomit, ţe poškození 

organizmu vdechnutím horkých plynů není okamţitě vratný jev ani po přenesení poškozeného 

na čerstvý vzduch. (KŘENEK, 2010)
2 

 

3.3 Kouř 

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

a vzduchem. Kouř charakterizujeme teplotou, hustotou a chemickým sloţením. Kaţdé 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. Sloţení kouře závisí v podstatě na sloţení hořlavých látek a na podmínkách 

hoření. (TÁBORSKÝ, 2008)
6 

 

3.3.1 Vznik kouře 

       Při tepelném rozkladu a hoření organických látek vzniká kouř. Kouř je definován jako 

disperzní směs plynných zplodin poţáru, nestálých tuhých částic o velikosti 10
-5

 aţ 10
-7

 cm, 

zkondenzovaných látek a velkého mnoţství vzduchu. V kouři jsou zastoupeny látky ve třech 

skupenstvích: 

 Plynném – podíl plynných sloţek kouře je závislý na teplotě kouře. Plynná sloţka kouře 

je tvořena plyny obsaţenými ve vzduchu (CO, CO2, HCl, H2O atd.). 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
6
[TÁBORSKÝ, E.: Podtlaková ventilace a její užití při zásahu. Diplomová práce. VŠB-TU 

Ostrava, 2008] 
2
[KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010]     
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 Kapalném – některé plynné sloţky kouře snadno kondenzují. Čím je teplota kouře 

vyšší, tím je podíl kapalné sloţky kouře menší. Pokud teplota kouře klesne pod teplotu 

rosného bodu přítomných par, dochází ke kondenzaci par. Kondenzační centra vznikají 

nejsnadněji na tuhých částicích kouře. 

 Tuhém – tuhé částice, které jsou obsaţeny v kouři, můţeme rozdělit do dvou skupin. 

V první skupině jsou obsaţeny částice, které se do kouře dostaly působením 

vzestupných termických proudů. Do druhé skupiny zařazujeme látky, které nazýváme 

saze. Saze jsou výsledným produktem karbonizace hořlavých plynů a par. Na obsahu 

tuhých částic v kouři je závislá optická hustota kouře.Vznik kouře při hoření má za 

následek sníţení obsahu kyslíku v prostoru. (TÁBORSKÝ, 2008)
6
 

 

3.3.2 Vlastnosti kouře 

        Při hoření jednotlivých látek vzniká kouř, který se liší svým sloţením, barvou i zápachem. 

Vlastnosti kouře jsou závislé na zplodinách dokonalého a nedokonalého hoření a na sloţení 

hořících látek. Kouř taky můţe díky své teplotě a agresivitě poškodit materiály, konstrukce, 

vybavení objektu, které nebyly zasaţeny ohněm. (TÁBORSKÝ, 2008)
6
 

 

3.3.3 Stárnutí kouře 

        Jedná se o specifickou vlastnost kouře. V kouři jsou obsaţeny tuhé částice o velikosti  10
-5

 

aţ 10
-7

 cm,
 
které jsou tak malé, ţe jejich pohyb není ovlivňován gravitačním zákonem a je spíše 

chaotický. Jedná se o tzv. Brownův pohyb, v jehoţ důsledku zůstávají částice ve vznosu. 

Postupem času dochází k sedání kouře. Se zvětšující se vzdálenosti od místa hoření, také 

dochází k postupnému zániku vzestupných termických proudů, které udrţují hmotnější částice 

ve vznosu. Pod pojmem stárnutí kouře si tedy můţeme představit postupné sedání kouře 

k zemi. (TÁBORSKÝ, 2008)
6 

 

_________________________________________________________ 
6[

TÁBORSKÝ, E.: Podtlaková ventilace a její užití při zásahu. Diplomová práce. VŠB-TU 

Ostrava, 2008] 
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4 Význam větrání budov  

        Uţ od dob starověku patřilo zajištění dostatečné výměny vzduchu v budovách mezi 

základní úkoly architektů. Jiţ před dvěma tisíci lety poţadoval římský architekt Vitruvius, aby 

se vzduch v místnostech: „hodinu co hodinu obnovoval a nepůsobil tak člověku škodu“. 

       V současnosti bývá u nás toto staré pravidlo ignorováno, zejména při poţadavku na sníţení 

spotřeby energie na vytápění budov. 

       Stále platí, ţe kvalita vzduchu v budovách je všeobecně horší neţ kvalita vzduchu 

venkovního a větrání čerstvým venkovním vzduchem je pro lidské zdraví nepostradatelné a 

ničím zastupitelné. 

 

4.1 Vnitřní prostředí budov 

      Sloţky vzduchového prostředí budov záměrně vytvářeného pro pobyt člověka v uzavřených 

prostorách lze obecně charakterizovat jako inertní mikroklima: 

 Tepelně- vlhkostní; 

 Mikrobiální; 

 Ionizační; 

 Aerosolové; 

 Odérové; 

 Toxické. 

 

4.2 Problematika poţárního větrání 

        Pokud dojde k poţáru v prostorově rozsáhlém objektu, je jeho průběh jiný, neţ kdyby 

probíhal v menším prostoru. V případě poţáru v menším prostoru za předpokladu, ţe jsou 

uzavřeny všechny dveře a okna, je průběh poţáru charakterizován nedostatkem oxidačního 

prostředku a šíření poţáru není tak rychlé. Ve velkých objektech je přítomno dostatečné 

mnoţství vzduchu, tedy oxidačního prostředku, a poţár se šíří mnohem rychleji. (KŘENEK, 

2010)
2 

 

 

____________________________________________________________________________ 
2
[KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010]     
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        Při poţáru dochází k vyhořívání materiálu a částí hořlavých konstrukcí, coţ má za 

následek tvorbu kouře. V počáteční fázi poţáru stoupá kouř vlivem rozdílných teplot ke stropu 

místnosti. Dále se šíří pod stropem v podélném směru. Kouř se můţe šířit v podélném směru 

rychlostí aţ 5 m/s. Z důvodu včasné evakuace je třeba si uvědomit, ţe rychlost chůze 

průměrného člověka je 1-2 m/s a rychlost běhu 7,5 m/s. Jakmile je celý prostor pod stropem 

zaplněný kouřem, tak začne klesat směrem dolů. Doba, kdy dochází k poklesu kouře, výrazně 

závisí na povaze hořlavin a stavebním řešením objektu.  

        V případě, kdy není objekt o objemu 10 000 m
3
 odvětrán, můţe dojít k zakouření objektu 

během pár minut. Toto tvrzení se potvrdilo při zkoušce provedenou britskou firmou Colt 

International Ltd. Při této zkoušce došlo k celkovému zakouření objektu o objemu 13 000 m
3
 za 

méně neţ 2 minuty. (Smoke Control in Single Storey Buildings and Warehouses, 2008)
15

 

        Na Obrázku 2, 3 a 4 je postupně znázorněn průběh pohybu kouře v uzavřeném prostoru. 

Obrázek 5 potom znázorňuje pohyb kouře v případě přítomnosti otvorů pro odvod kouře. 

 

 

 

Obrázek 2 Kouř v počátcích požáru stoupající ke stropní konstrukci [15] 
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Obrázek 3 Pohyb kouře při požáru [15] 

 

 

Obrázek 4 Celkové zakouření prostoru [15] 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
15

[Smoke Control in Single Storey Buildings and Warehouses [online]. Colt International Ltd. 

2008. [citováno 2011-02-15]. Dostupné z: 

http://www.coltinfo.co.uk/view.aspx?/Literature/pdf/smoke-control-in-single-storey-buildings-

and-warehouses.pdf] 

http://www.coltinfo.co.uk/view.aspx?/Literature/pdf/smoke-control-in-single-storey-buildings-and-warehouses.pdf
http://www.coltinfo.co.uk/view.aspx?/Literature/pdf/smoke-control-in-single-storey-buildings-and-warehouses.pdf
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       Základním úkolem poţárního ovětrání je omezení šíření kouře a tepla v objektu a zajištění 

jejich odvedení mimo objekt. Proto je zapotřebí zajistit: 

 otvory ve stropní konstrukci pro odvod kouře a tepla z objektu; 

 instalaci kouřových zábran pro omezení rozšíření kouře a tepla z objektu; 

 otvory pro přívod vzduchu. 

 

 

 

Obrázek 5 Objekt s otvory pro odvod kouře a tepla [15] 

 

 

4.3 Neutrální rovina 

        V případě, ţe kouř a zplodiny hoření zaplní celou plochu pod stropem místnosti, dochází 

ke zvětšování tloušťky kouře a horkých zplodin hoření pod stropem. Pokud není prostor 

dostatečně větrán, dochází postupem času k zakouření celého prostoru. Jsou-li však například 

v obvodových stěnách otvory, dochází k výměně plynů. Těmito otvory přitéká chladnější 

vzduch z okolí, který přináší kyslík potřebný k procesu hoření. Pod stropem se hromadí kouř a 

horké zplodiny hoření mající vyšší teplotu a tlak zde stoupají. Ve spodní části místnosti je 

oproti tomu nedostatek plynů, které se ohřívají a stoupají. Proto je zde niţší tlak, jehoţ vlivem 

dochází k přisávání okolního vzduchu do prostoru. Neutrální rovina tvoří hranici mezi těmito 

prostory s rozdílným tlakem. Tato hranice je charakteristická atmosférickým tlakem. Tvoří 
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zároveň také hranici mezi horkými zplodinami hoření a čistým vzduchem. (ŠENOVSKÝ, 

2007)
5
 

 

 

 

 

Obrázek 6 Poloha neutrální roviny[6] 

 

4.4 Faktory ovlivňující výměnu plynů 

         Pro zajištění dostatečné účinné výměny plynů je třeba zajistit dostatečně velké otvory pro 

odvod kouře a zplodin hoření a otvory pro přívod čerstvého vzduchu do objektu. Na výměnu 

plynů má největší vliv velikost a umístění těchto otvorů. Dalšími faktory ovlivňujícími výměnu 

plynů v objektu jsou směr a síla větru, atmosférický tlak a jiné. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5
 

 

Otvory umístěné ve stejné výšce 

        V případě, kdy jsou otvory umístěny ve stejné výšce, dochází u všech otvorů jak k přívodu 

vzduchu, tak i odvodu kouře. Neutrální rovina prochází rozhraním mezi těmito pásmy. Pod její 

úrovní přitéká čerstvý vzduch a nad ní jsou odváděny zplodiny hoření. Je třeba zdůraznit, ţe 

intenzita výměny plynů v tomto případě je niţší neţ v situaci, kdy se otvory nachází v různé 

výšce. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5
 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
5
[ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.,: Větrání objektů. 2. Vydání, Edice SPBI 

Spektrum, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-7385-008-1] 
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Otvory umístěné v různé výšce 

        Zde se vytváří předpoklad pro diferentní proudění plynů. Dochází k tomu, ţe spodními 

otvory je zcela nebo částečně přiváděn vzduch a horními otvory jsou odváděny zplodiny 

hoření. Tento případ umístění otvorů urychluje výměnu plynů, která je intenzivnější neţ 

v předchozím případě. Z hlediska umístění neutrální roviny mohou nastat dva případy: 

 Neutrální rovina leţí nad nadpraţím dolních otvorů. V tomto případě dolní otvory slouţí 

pro přívod vzduchu.  

 Neutrální rovina leţí pod nadpraţím dolních otvorů. V tomto případě slouţí dolní otvory 

jak pro přívod vzduchu, tak pro odvod kouře a zplodin hoření. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5
 

 

Otvory umístěné v protilehlých stěnách 

        V této situaci je částečně urychleno vyhořívání materiálu. Většinou stačí i vítr o nevelké 

rychlosti k tomu, aby předurčil směr přítoku čerstvého vzduchu do poţářiště a směr odtahu 

zplodin hoření. Neutrální rovina je nakloněna od nadpraţí otvorů pro přívod vzduchu k podlaze 

či parapetu otvorů pro odvod zplodin hoření. (ŠENOVSKÝ, 2007)
5 
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5
[ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.,: Větrání objektů. 2. Vydání, Edice SPBI 

Spektrum, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-7385-008-1] 
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5 Zásady pro navrhování poţárního odvětrávání staveb 

        Záměrem přílohy H normy [8] je stanovit řešení poţárního odvětrání jakoţto součást 

řešení poţární bezpečnosti objektu. 

        V souladu s příslušným právním předpisem jsou uvedeny také zásady pro zpracování 

projektové dokumentace poţárního odvětrání ke stavebnímu povolení (projektová dokumentace 

poţárního odvětrání). Projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace) 

obsahuje konkrétní provedení (instalaci) poţárně odvětracího zařízení, provozní podmínky, 

trvalou údrţbu apod., coţ je zpracované zpravidla dodavatelskou firmou poţárního odvětrání. 

        Pro projektovou dokumentaci poţárního odvětrání je uţito označení SOZ, tato 

dokumentace má alespoň obsahovat: 

 Stručný popis funkce objektu, jakoţ i základních stavebních a provozních charakteristik 

poţárních úseků (včetně konstrukčních systémů, poţárních výšek apod.), v nichţ bude 

navrţeno SOZ. 

 Členění poţárních úseků do kouřových sekcí a u jednotlivých kouřových sekcí jejich 

poţární rizika (poţární zatíţení, nebo skupiny výrob a provozů či skladů), poţárně 

bezpečnostní zařízení (SSHZ, EPS, popř. další zařízení), obsazení úseků či. kouřových 

sekcí osobami ve vazbě na podmínky jejich evakuace, jakoţ i podmínky zásahu 

poţárními jednotkami HZS. Jedná se o předpokládanou dobu mezi okamţikem 

zjištěného vzniku poţáru a protipoţárním zásahem a předpokládanou dobou evakuace 

osob. Podle těchto časových údajů se určí pravděpodobný rozsah poţáru, resp. doba 

funkce SOZ. 

 Výpočet přirozeného nebo nuceného poţárního odvětrání jednotlivých kouřových sekcí 

s údaji o předpokládané poloze odvodu kouře a přívodu vzduchu, o poloze akumulační 

vrstvy a kouřových zábran, o uvolněném teple sdíleném prouděním (zpravidla v 

akumulační vrstvě - m
3
/s, nebo kg/s, s teplotou °C, rychlosti odtoku kouře či obecně 

plynů m/s) apod. 
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 Návrh odvětracích (zpravidla střešních) klapek (jejich aerodynamická a geometrická 

plocha) nebo návrh počtu a výkonu ventilátorů nuceného poţárního odvětrání, návrh 

potrubí pro odvod kouře a tepla včetně kouřových klapek v potrubí, návrh systému 

ovládání SOZ včetně vazeb na SSHZ, EPS apod. (ČSN 7308 02, 2009)
8
 

5.1 Hlavní varianty poţárního odvětrávání 

        Mezi hlavní varianty poţárního odvětrání staveb patří poţární odvětrání střešními 

klapkami, poţární odvětrání ventilátory, poţární odvětrání šachtami či potrubím, poţární 

odvětrání zastřešených atrií, poţární odvětrání pasáţí-průchodů, poţární odvětrání pasáţí-mall. 

Všechny tyto varianty jsou popsány v následujících kapitolách. (ČSN 7308 02, 2009)
8
 

 

5.1.1 Poţární odvětrání střešními klapkami 

        Tento nejběţnější způsob odvětrání vychází z přirozeného vztlaku plynů a je aplikovatelný 

u posledních nadzemních podlaţí, tj. v případech, kde nad střechou či stropem s funkcí střechy 

odvětrané sekce je volné prostranství, kam mohou plyny (kouř) unikat. Existuje-li kolem vyšší 

zástavba, musí být posouzen vliv unikajících plynů na tuto zástavbu. Jednopodlaţní haly, nebo 

obecně poslední nadzemní podlaţí, jsou nejčastějšími případy přirozeného poţárního odvětrání 

střešními klapkami. (ČSN 7308 02, 2009)
8
 

 

 5.1.2 Poţární odvětrání ventilátory 

          Jde o nucené odvětrání posledních nadzemních podlaţí, kde však lze sníţit akumulační 

vrstvu a tím i výšku kouřových zábran. Čím větší je počet ventilátorů, tím niţší můţe být 

akumulační vrstva, přičemţ mezní stav je limitován podmínkou, aby ventilátor nebyl podsáván, 

tj. aby neodváděl vzduch místo kouřových plynů, neboť tím se sniţuje účinnost nuceného 

odvětráni. Zpravidla je větší počet menších ventilátorů vhodnější (např. kolem 5 m
3
.s

-1
), neţ 

malý počet velkých ventilátorů (přes 10 m
3
.s

-1
). Ventilátory bývají umístěny na střešních 

konstrukcích, těsně pod střešním pláštěm v obvodových stěnách apod.; v některých případech 

probíhá odtok kouře potrubím a ventilátory jsou umístěny i mimo odvětrávanou kouřovou 

sekci. (ČSN 7308 02, 2009)
8
 

 

 

____________________________________________________________________________ 
8
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 5.1.3 Poţární odvětrání šachtami či potrubím 

        Tento způsob odvětrání se uţívá u vícepodlaţních budov, kdy jde bud' o odvětrání 

kouřové sekce v jednom podlaţí, nebo o odvětrání kouřových sekcí v několika podlaţích nad 

sebou. To znamená, ţe šachtou (resp. vertikálním potrubím pro odvod kouře a tepla) lze 

odvětrat jednu nebo více kouřových sekcí (vedle sebe či nad sebou). Tím vzniká několik 

dalších variant, přičemţ odvětrání můţe být bud' přirozené (vztlakem plynů), či nucené s 

ventilátory na nejvyšším místě šachty či potrubí pro odvod kouře a tepla, tj. nad střechou (jiné 

vyústění šachet či potrubí je výjimečné). Šachta začíná pod stropem nejníţe umístěné kouřové 

sekce, která má být odvětrána. 

        Šachta (či potrubí) určená pro jednu kouřovou sekci má zpravidla kouřovou klapku (někdy 

z architektonických důvodů ţaluziový uzávěr) na vtoku plynů do šachty s aerodynamickou 

plochou shodnou s touţe plochou svislé šachty. Tím se zabraňuje neţádoucímu provětrávání 

prostoru mimo případ poţáru; při vzniku poţáru se kouřová klapka (nebo uzávěr) otevírá 

samočinně. 

        Šachta (či potrubí) určená pro odvětrání více sekcí má otvory pro vtok plynů v kaţdé 

sekci, která má být odvětrána, přičemţ všechny otvory mají poţární uzávěr těsný proti proniku 

kouře (kouřové klapky v potrubí). V případě poţáru se otevírá pouze uzávěr sekce, kde poţár 

vznikl. 

        K zajištění odvodu plynů (kouře) uvolněných při poţáru v rámci kouřové sekce musí být 

zpravidla v horizontálním potrubí instalovány vyústky. V potrubí pro odvod kouře a tepla (viz 

10.2 ČSN 730810:2009) mají být vyústky umístěny tak, aby vzdálenost mezi kterýmkoliv 

místem kouřové sekce a vyústkou nepřesahoval při nuceném odvětrání cca (5,5 ± 0,5) hs (hs je 

světlá výška kouřové sekce) a při přirozeném odvětrání cca (4,5 ± 0,5) hs. 

        Pokud odtok plynů (kouře) prostupuje podhledem (aniţ by podhled byl poţárně odolnou 

konstrukcí), má být celková plocha otvorů (Ao v m
2
) v podhledu rovnoměrně rozmístěna a u 

přirozeného poţárního odvětrání být alespoň Ao = 3 Agv (geometrická plocha odtokových 

klapek nebo plocha otvorů do odtokového potrubí či šachet). 

        Při nuceném poţárním odvětrání s objemem plynů (kouře) Vv (m
3
/s) má být plocha otvorů 

v podhledové konstrukci v rozmezí Ao = V (3 aţ 8 m.s
-1

). Přesnější řešení je uvedeno v ČSN P 

CEN/TR 12101-5. 

        Šachty pro SOZ procházející poţárními úseky se posuzují jako instalační šachty, tedy jako 

konstrukce poţárně odolné. Aplikace horizontálního potrubí však obvykle vyţaduje nucený 

systém odvětrání z důvodu tlakových ztrát. 
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        Aerodynamický průřez šachet závisí na teplotě plynů a účinné výšce šachty a pohybuje se 

zpravidla mezí 0,5 m
2
 aţ 1,5 m

2
 při přirozeném odvětrání. V případě nuceného odvětrání lze 

ventilátory zvýšit rychlost toku plynů v šachtě (nebo v potrubí) nejvýše do 12 aţ 15 m/s a 

zmenšit aerodynamický průřez šachet (nebo potrubí) oproti přirozenému odvětrání. Rychlost 

plynů v šachtě (nebo v potrubí) musí být ověřena výpočtem tlakových ztrát a vycházet z 

parametrů ventilátoru (tj. jeho průtoku a celkového tlaku).  

        Při návrhu šachty (potrubí) určené pro více sekcí nad sebou se musí stanovit průřezová 

plocha šachty (potrubí) pro jednotlivé sekce a za výslednou se povaţuje největší poţadovaná 

průřezová plocha. 

        Počet šachet (bez vodorovného potrubí) závisí na mnoţství plynů, výšce akumulační 

vrstvy apod. K zabránění podsátí se šachty posuzují obdobně jako ventilátory. Při světlé výšce 

sekce 4 m lze počítat s jednou šachtou na 200 m
2
 aţ 300 m

2
 půdorysné plochy, nicméně z 

kouřové sekce zpravidla mají být navrţeny nejméně dvě šachty či dvě potrubí. (ČSN 7308 02, 

2009)
8
 

 

 5.1.4 Poţární odvětrání zastřešených atrií 

        Jedná se o vnitřní vícepodlaţní prostory s řadou alternativních uspořádání, takţe poţární 

odvětrání se navrhuje podle daných podmínek. Za charakteristické lze povaţovat zejména: 

 

a) poţární uzavřenost stěn ohraničujících atrium, které mohou být poţárně odolné, nebo bez 

poţární odolnosti, popř. nemusí vůbec existovat; 

 

b) výskyt nechráněných únikových cest v různých úrovních atria a jejich význam pro evakuaci 

osob; 

 

c) případný rozsah poţáru, součinnost samočinného stabilního hasicího zařízení (sprinklerů) 

apod. 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
8
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        V některých případech se poţární odvětrání vztahuje jen k nejniţšímu podlaţí atria a pak 

se postupuje s přívodem vzduchu v nejniţším podlaţí tvořícím kouřovou sekci a s odvodem 

plynů střešními odvětracími klapkami či elektrickými odtahovými ventilátory. Spodní úroveň 

akumulační vrstvy se stanovuje tak, aby se zabránilo šíření zplodin hoření a kouře do vyšších 

podlaţí, tedy např. s polohou neutrální roviny nad nadpraţím nejvýše umístěných oken, nebo 

pod stěnami atria, které jsou poţárně uzavřené. Pod neutrální rovinou vzniká podtlak, takţe 

zplodiny hoření a kouř nemají tendenci pronikat do přilehlých prostor vyšších podlaţí. Důleţitá 

je teplota plynů, která s výškou klesá, nicméně je-li vysoká, mohla by vést k šíření poţáru (přes 

200°C), je-li nízká, ztrácí se vztlak (pod 40°C) a přirozené odvětrání se stává nefunkční jiţ při 

malé rychlosti větru (např. 3 m·s
-1

). V takových případech je třeba volit nucené odvětrání 

elektrickými ventilátory.  

        V jiných případech, kde obvodové stěny atria nevykazují poţární odolnost či zahrnují řadu 

otvorů, tvoří jednotlivá podlaţí kouřové sekce. Vzduch přitéká ze spodní části atria a proudí do 

hořící sekce, nebo do této sekce přitéká jinými otvory z vnější strany objektu. Pod stropem 

hořící sekce odtékají či proudí plyny do atria, kde stoupají k akumulační vrstvě v atriu a jsou 

dále odváděny vně objektu. Posouzení poţárního odvětrání zahrnuje jednak vývoj tepla a 

pohyb plynů v hořící sekci (objem plynů a jejich teplota M1, T1), jejich výtok do atria (M2, T2) a 

jejich pohyb (tok) do akumulační vrstvy pod střechou atria (M3, T3). V těchto případech je M1 < 

M2 < M3 a T1 > T2 > T3. Posouzení musí být provedeno pro sekce v různých podlaţích, neboť 

čím výše je umístěna kouřová sekce, tím vyšší jsou teploty v akumulační vrstvě atria, resp. čím 

níţe je sekce umístěna, tím větší je objem plynů a tím niţší jsou teploty plynů, takţe i tím niţší 

je zpravidla vztlak plynů. Atrium v těchto případech slouţí jako velká odvětrací šachta, vţdy s 

poţadavkem na rovnováhu přívodu vzduchu a odvodu plynů. Nejméně příznivé účinky z 

jednotlivých sekcí se povaţují za výsledné, přičemţ zpravidla pro objem plynů je rozhodující 

poţár v nejniţším podlaţí a pro teplotu plynů v akumulační vrstvě je rozhodující poţár v 

nejvyšším podlaţí. I v tomto systému odvětrání je důleţitá poloha neutrální roviny, a to jak pro 

šíření kouře do stran, tak zejména pro pohyb či únik osob  i kdyţ jde o poměrně chladné plyny. 

        Plyny procházející odvětrací šachtou (či potrubím) se zchlazují ohřevem stěn šachet (např. 

0,5 % Tg na běţný metr). Plyny procházející kolem stěn atria se rovněţ zchlazují a mnohdy je 

třeba zahrnout tuto skutečnost do výpočtu, zatímco u šachet je vliv zchlazení plynů zpravidla 

zanedbatelný. 

        Plocha odvětracích otvorů – střešních klapek přirozeného SOZ závisí hlavně na výšce 

atriového prostoru a obecně s výškou (hv – hk) roste poţadovaná aerodynamická plocha klapek 
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(i přes 10 % půdorysné plochy atria) či poţadovaný výkon odtahových elektrických ventilátorů 

(např. 30 m/s aţ 100 m/s). Součinnost se samočinným stabilním hasicím zařízením (sprinklery) 

omezuje rozsah poţáru a tím i tepelný výkon, coţ při přirozeném odvětrání znamená ztrátu 

vztlaku, takţe důsledkem vůbec nemusí být zmenšená plocha odvětracích klapek, i kdyţ uţití 

sprinklerů je vţdy poţárně pozitivní. (ČSN 7308 02, 2009)
8
 

 

 5.1.5 Poţární odvětrání pasáţí - průchodů 

        Jedná se o tradiční průchody výšky 3 m aţ 5 m, kde např. rekonstrukcemi je navrţeno 

jejich komerční vyuţití, přičemţ do těchto průchodů vyúsťují schodiště z horních podlaţí a 

mnohdy jsou schodiště navrţena jako chráněné únikové cesty. 

        Pokud jsou stěny ohraničující průchod poţárně odolné, můţe se průchod povaţovat za 

pokračování schodiště (chráněné únikové cesty typu A) s moţností dvou směrů úniku. Pokud 

jde o chráněné únikové cesty typu B a zejména typu C, jakoţto jediný směr úniku z horních 

podlaţí, pak má být zajištěno poţární odvětrání pasáţí, a to tak, aby unikající osoby nebyly 

zasaţeny kouřem. To zahrnuje řadu variant, jako například:  

 

a) sníţení tlaku plynů v přilehlých komerčních prostorách jejich odvětráním šachtami; nebo 

 

b) přívodem vzduchu do středu průchodu elektrickými ventilátory s výtoky na koncích 

průchodu; nebo 

 

c) odvětráním průchodu šachtami (v některých případech i klapkami) tak, aby unikající osoby 

postupovaly proti přívodu čerstvého vzduchu, apod. 

 

        Jestliţe stěny ohraničující průchod nejsou poţárně odolné, potom pasáţ můţe být jen 

nechráněnou únikovou cestou, neboť tvoří jeden poţární úsek s přilehlými prostory. Vyústění 

chráněných únikových cest do přilehlých pasáţí můţe být přijatelné jen v mimořádných 

případech (např. existuje více chráněných únikových cest, východy z těchto cest na volné 

prostranství jsou moţné i v jiných podlaţích). Tyto případy vyţadují individuální posouzení 

systému odvětrání, zejména v kombinaci s vodními clonami apod. (ČSN 7308 02, 2009)
8 

 

____________________________________________________________________________ 
8
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 5.1.6 Poţární odvětrání pasáţí - mall 

        Jedná se o pasáţe v obchodních a společenských centrech, zpravidla v úrovni prvního 

nadzemního podlaţí, šířky 5 m aţ 20 m, výšky přes 5 m, délky i přes 100 m, tvořících 

komunikační osu, ze které jsou přístupny menší či větší prodejní jednotky včetně hypermarketu 

nebo společenská zařízení, různé sluţby, sportovní zařízení apod. Provozní jednotky jsou v 

jednom či ve dvou podlaţích (s ochozy), výjimečně ve třech podlaţích (pod pojmem provozní 

jednotky jsou na mysli prodejny, sluţby, herny, restaurace, kavárny a jiná zařízení). 

        Pasáţ, která tvoří samostatný poţární úsek, aniţ by pasáţí odtékal kouř z poţáru v 

přilehlých úsecích, se odvětrává klapkami ve střešním plášti či nuceně elektrickými 

odtahovými ventilátory; posouzení je stejné jako podle 5.1.2 nebo 5.1.3. Kouřová sekce pasáţe 

nemá mít větší délku neţ 60 m. Kouřové zábrany v pasáţi jsou buď pevné (např. prosklené), 

nebo mobilní (např. srolovací apod.). Aerodynamická plocha klapek přirozeného SOZ 

zpravidla nepřekračuje 1,2 % aţ 1,5 % půdorysné plochy kouřové sekce v závislosti na 

poţárním riziku. Provozní jednotky se odvětrávají separátně. Přívod vzduchu do pasáţe 

obvykle postačuje vchodovými otvory, výjimečně přívodními klapkami. 

       Pasáţ můţe být ale i součástí poţárního úseku přilehlých provozních jednotek, nebo 

přilehlé poţární úseky jsou odvětrávány přes pasáţ. V tomto případě jsou k dispozici dva 

základní systémy poţárního odvětrání: 

 

a) obdoba atriového poţárního odvětrání, kdy vzduch z pasáţe protéká při podlaze do 

provozních jednotek a zplodiny hoření a kouř se vrací pod stropem zpět do pasáţe, kde stoupají 

k akumulační vrstvě. Existuje několik podmínek, jejichţ splnění podmiňuje funkčnost systému, 

který se posuzuje obdobně jako atrium, a to: 

 

1) hloubka přilehlých provozních jednotek (měřeno od roviny mezi pasáţí a provozovnami) 

nemá přesahovat pěti aţ sedminásobek světlé výšky prodejních jednotek, 

 

2) v rovině mezi pasáţí a provozními jednotkami musí být při poţáru umoţněn přívod vzduchu 

a odvod plynů, 

 

3) poţárně odvětrat pasáţí lze jen sekce provozoven přilehlé k pasáţi; 
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b) pasáţ slouţí hlavně pro přívod vzduchu (ve směru vnější prostředí - pasáţ - provozní 

jednotky), zatímco odtok zplodin hoření a kouře je zajištěn z kouřových sekcí provozních 

jednotek klapkami ve střešním plášti (jde-li o poslední nadzemní podlaţí), nebo odvětracími 

šachtami či potrubím (jsou-li nad odvětranou sekcí další podlaţí); je zřejmé, ţe řešení můţe být 

systémem přirozeného či nuceného odvětrání. 

 

K zabránění zpětnému proniku plynů do pasáţe se musí na rozhraní pasáţ - provozní jednotky 

zřídit kouřové zábrany, umoţňující současně tvorbu akumulační vrstvy v provozních 

jednotkách. Jedná se tedy o opačný poţadavek neţ podle bodu a). 

      Při výpočtu poţárního odvětrání se postupuje většinou obdobně jako podle 5.1.1 aţ 5.1.4 se 

zohledněním přívodních podmínek vzduchu;  

 

c) v některých případech je moţné uţít kombinace varianty bodu a) a b), kdy např. hypermarket 

je odvětrán podle bodu b), zatímco malé provozní jednotky podle bodu a). Pasáţ, pokud zde 

existuje poţární riziko, se odvětrává jako samostatná kouřová sekce či více sekcí. 

 

       V případě podle bodu c) se pasáţí zajišťuje jak přívod vzduchu pro hypermarket, tak 

atriové odvětrání pro malé provozní jednotky, jakoţ i poţární odvětrání vlastní pasáţe.               

Jednotlivé funkce poţárního odvětrání pasáţe se posuzuji samostatně a za výsledné se povaţují 

nejvyšší poţadavky. To se týká i posouzení případných provozních jednotek ve druhém 

nadzemním podlaţí apod. Různé polohy neutrálních rovin musí vyhovovat různým stavům 

evakuace osob (podtlakové poţární větrání). 

         Pokud je instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení (sprinklery), zahrnuje se tato 

skutečnost do výpočtu. Uţití vodních clon v rovině mezi pasáţí a provozními jednotkami je 

bezproblémové u varianty podle bodu a), zatímco u varianty podle bodu b) můţe dojít ke 

zchlazení zplodin hoření a kouře, takţe pohyb plynů se stane nestabilní a pak zejména 

přirozené poţární odvětrání nemusí být vůbec funkční. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe 

poţární uzavření provozovny poţárně odolnými konstrukcemi bez poţárního odvětrání nemusí 

být zdaleka nejlepším řešením. (ČSN 7308 02, 2009)
8
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5.2 Speciální případy poţárního odvětrávání 

        Mezi speciální případy poţárního odvětrávání patří poţární odvětrávání jeviště-hlediště, 

poţární odvětrávání a eskalátory. Tyto speciální případy poţárního odvětrání jsou popsány 

v následujících kapitolách.  

 

 5.2.1 Poţární odvětrání jeviště - hlediště 

        Podle stavebního uspořádání se mohou tyto prostory členit na případy, kde portál odděluje 

jeviště a hlediště, a na případy bez portálu, zpravidla s řadou variabilních scénických úprav. 

        Není-li portál, potom návrh poţárního odvětrání vychází z hlediska mnoţství uvolněného 

tepla prouděním Q1 z nejrizikovějšího moţného uspořádání jeviště včetně přilehlých 

odkládacích ploch, neboť jeviště má vţdy vyšší pravděpodobnost vzniku poţáru a vyšší 

intenzitu poţáru. Z hlediska časového intervalu (tv) je rozhodující doba evakuace osob z 

hlediště, popř. zásah poţárních jednotek. Odvětrání je moţné zajistit zpravidla střešními 

klapkami či ventilátory, výjimečně šachtami nebo potrubím. Z výškové polohy sedadel v 

hledišti se určí nejniţší moţná poloha akumulační vrstvy. Další postup je obdobný jako podle 

5.1.1 nebo 5.1.2. 

        Vzhledem ke značné výšce jeviště a hlediště je však poţadovaná aerodynamická plocha 

odvětracích klapek přirozeného SOZ obvykle větší (2 % aţ 4 % půdorysné plochy sekce, tj. 

jeviště a hlediště, podle poţárního rizika). Tato plocha však musí být v určité rovnováze s 

přítokovou plochou vzduchu, který by měl přitékat hlavně z hlediště, zatímco odvětrací klapky 

je třeba orientovat k jevišti. Kromě toho plocha klapek závisí i na poţadované výškové poloze 

neutrální roviny. Samočinným stabilním hasicím zařízením (sprinklery) nad jevištěm se značně 

sníţí riziko šíření poţáru; vliv SSHZ na plochu odvětracích klapek je však menší a můţe být i 

negativní. 

        Existuje-li portál, pak portálový otvor můţe být opatřen poţárním uzávěrem - poţární 

oponou a vznikají dva poţární úseky (jeviště – hlediště), resp. dvě kouřové sekce. Kaţdá sekce 

se sice posuzuje samostatně (postup podle 5.1.1 či 5.1.2, výjimečně 5.1.3), avšak musí se 

přihlédnout k infiltraci mezi oběma sekcemi. To znamená, ţe akumulační vrstva v jevišti musí 

být nad horní úrovní portálového otvoru, či lépe 2,5 m nad úrovní nejvyšší podlahy hlediště. 

        V případě poţáru jeviště je třeba, aby v hledišti byl přetlak a vzduch z hlediště infiltroval 

do jeviště.  

        Z těchto podmínek se teprve navrhuje aerodynamická plocha odvětracích klapek jeviště. 

Stanovit procentní podíl plochy klapek ve vztahu na půdorysnou plochu je s ohledem na řadu 
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ovlivňujících činitelů značně obtíţné. Bez podrobnějšího posouzení můţe být poţární odvětrání 

zcela nefunkční a negativní.  

        Při návrhu odvětrání hlediště musí se přihlédnout k opačné infiltraci, avšak vzhledem k 

nízkému tepelnému namáhání poţární opony a tím menším deformacím opony je vliv infiltrace 

podstatně niţší. Návrh poţárního odvětrání hlediště musí zahrnovat různé výškové úrovně 

poţáru, přičemţ za výsledné se povaţují nejméně příznivé hodnoty. Je zřejmé, ţe akumulační 

vrstva musí být alespoň 2,5 m nad nejvyšší úrovní podlahy hlediště a má být i nad horní úrovní 

otvoru portálu. 

        Otvor v portálu můţe být místo poţární opony opatřen vodní clonou bránící sdílení tepla z 

poţáru sáláním mezi jevištěm a hledištěm, přičemţ v těchto případech je vhodné jeviště vybavit 

SSHZ (sprinklery). Postup při návrhu poţárního odvětrání je obdobný jako v předcházejícím 

případě, tj. předpokládají se dvě kouřové sekce s výše uvedenými úrovněmi akumulačních 

vrstev a časových intervalů. V návrhu odvětrání jeviště je však nutné zohlednit přítok vzduchu 

z hlediště, kdy nejde jen o infiltraci netěsnostmi deformovanou poţární oponou; stejně je tomu 

při návrhu odvětrání hlediště. V důsledku vztahu přívod vzduchu - odvod plynů a poţadované 

polohy neutrální roviny při přirozeném SOZ vycházejí aerodynamické plochy odvětracích 

klapek větší neţ při uţití poţárních opon.  

 

5.2.2 Poţární odvětrání a eskalátory 

       Z hlediska toku zplodin hoření a kouře jsou eskalátory, které nejsou uzavřené vodorovnou 

roletou (tedy poţárním uzávěrem), otvorem, jenţ umoţňuje šíření zplodin hoření, tepla a tím i 

poţáru. Šíření poţáru (tepla) lze omezit pod kritickou hodnotu vodními clonami, které však 

nestačí k omezení šíření zplodin hoření a kouře do vyššího podlaţí. 

        Mají-li se poţárně odvětrat dvě různé sekce, resp. dva poţární úseky nad sebou, je třeba 

eskalátory poţárně uzavřít. Pokud uzávěry nelze realizovat a jedná se o dvě sekce v rámci 

jednoho poţárního úseku, musí být kolem eskalátorů zřízeny pevné či pohyblivé kouřové 

zábrany, odpovídající svojí výškou akumulační vrstvě v niţším podlaţí. 

        Další postup při návrhu kouřových sekcí je stejný jako podle 5.1.1 aţ 5.1.3; u sekce 

vyššího podlaţí je však třeba zohlednit moţný přívod vzduchu otvorem eskalátorů. 
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        V ţádném případě však eskalátory vedoucí z parkovacích garáţí do provozoven či jiných 

zejména shromaţďovacích prostorů nemají zůstat poţárně otevřené. Je zřejmé, ţe eskalátory v 

atriu jsou zcela jiným problémem. (ČSN 7308 02, 2009)
8 

 

 5.2.3 Poţární odvětrání a vzduchotechnika 

        Vzduchotechnické zařízení slouţící pro běţný provoz je ve většině případů oddělené od 

poţárního odvětrání, i kdyţ z hlediska ovládání obě zařízení vyţadují vzájemnou koordinaci.    

Ta zpravidla spočívá jen ve vypnutí části vzduchotechniky v místě vzniku poţáru, popř. ve 

vypnutí celé vzduchotechniky, jedná-li se o menší objekt. 

        Vzduchotechnické zařízení téměř nikdy není schopno výkonově zajistit poţární odvětrání, 

coţ je patrné z následujícího příkladu. Prostor s půdorysnou plochou 500 m
2
, výškou 4 m a s 

pětinásobnou výměnou vzduchu za hodinu má přívod vzduchu 2,8 m
3
·s

-1
. Poţární odvětrání 

téhoţ prostoru vyţaduje 12 m
3
·s

-1
 aţ 16 m

3
·s

-1
, tedy pětkrát větší odtok plynů (kouře) i větší 

přívod vzduchu. Kromě toho prvky a komponenty, ze kterých je sestaven odvod kouře a tepla, 

musí splňovat poţadavky harmonizovaných norem řady ČSN EN 12101. 

        Nicméně mohou vzniknout případy, kdy lze třeba částečně vyuţít vzduchotechnického 

zařízení např. pro přívod vzduchu. To ale vyţaduje vícerychlostní ventilátory (tedy zvýšení 

výkonu) dimenzované na příslušnou teplotu plynů, přímý odtok plynů potrubím vně objektu, 

uzavření všech rozvodů, které by mohly šířit poţár, poţárně chráněné potrubí, jakoţ i 

synchronizaci vzduchotechnického zařízení s poţárním odvětráním včetně zajištěné dodávky 

elektrické energie při poţáru. Jde-li jen o dodávku vzduchu, poţadavky se zjednoduší, nicméně 

i to musí odpovídat poţadavkům SOZ i vzduchotechnickému zařízení. 

        Vzduchotechnické zařízení bez úprav nelze nikdy povaţovat za poţární odvětrání slouţící 

pro odtok zplodin hoření a kouře, resp. pro odvod uvolněného tepla. Jak jíţ bylo uvedeno, 

pohyb plynů vzniká rozdílem tlaků. Tak např. zvýšením dodávky vzduchu (a uzavřením 

odvodu vzduchu) do prostoru A se zvýší v tomto prostoru tlak, který brání proniku zplodin 

hoření a kouře z prostoru B do prostoru A. To je princip i přetlakového větrání chráněných 

únikových cest. K zabránění šíření zplodin hoření a kouře zejména u výškových stavebních 

objektů se vyuţívá tohoto principu, kdy je v jednom či více podlaţích (zpravidla nad loţiskem 

poţáru) získán přetlak vzduchu pomocí vzduchotechnického zařízení.  
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        Zplodiny hoření a kouř bud' unikají vně okny v obvodových stěnách, nebo jsou zřizovány 

průduchy (šachty, potrubí s přetlakovými klapkami apod.) pro odvod plynů (a sníţení přetlaku) 

z hořícího prostoru. Vzduchotechnické zařízení má v těchto případech spíše pomocnou funkcí 

poţárního odvětrání. Za přijatelný tlakový rozdíl se povaţuje +25 Pa, v případě instalace 

sprinklerů pak +12,5 Pa; tlakový rozdíl však nemá překročit hranicí +100 Pa. Navrhování 

těchto případů vyţaduje podrobnou analýzu konkrétních podmínek, zejména vlivu větru, 

těsnosti konstrukcí (infiltrace), celistvosti obvodových stěn, polohy a těsnosti šachet apod. 

        Z výše uvedeného popisu jednoznačně vyplývá, ţe bez speciálních úprav nikde nemůţe 

VTZ paušálně nahradit odvod kouře a tepla, í kdyţ z důvodu úspor v investičních nákladech to 

různí odborníci uvádějí a investoři poţadují. (ČSN 730824, 2009)
9
 

 

5.2.4 Poţární odvětrání podzemních podlaţí 

        Poţární odvětrání podzemních podlaţí je zpravidla řešitelné jen pomocí odvětracích šachet 

(či potrubí), přičemţ pokud není výška šachet dostatečná (obvykle více neţ 10m), je nutné volit 

zpravidla nucené odvětrání s elektrickými ventilátory. Tím se získá dostatečný t1akový rozdíl a 

rychlost toku zplodin hoření šachtami čí potrubím pro odvod kouře a tepla.    Tlakový rozdíl v 

podzemním podlaţí při nuceném odvětrání vytváří podtlak ve všech dotčených prostorách, 

takţe je samočinně infiltrací přiváděn vzduch z nadzemních podlaţí a tím je bráněno šíření 

zplodin hoření a kouře v objektu, coţ nevylučuje další přívodní průduchy z vnějšího prostředí. 

To se týká především prvního a druhého podzemního podlaţí. 

        V některých případech však infiltrace nestačí zajistit poţadované mnoţství vzduchu a pak 

je nutné navrhovat přívod vzduchu samostatnými zařízeními (anglické dvorky, přítokové 

šachty či potrubí apod.). Nikdy však nelze při přirozeném SOZ vzduch přivádět ventilátory do 

podzemního podlaţí, neboť tím by mohl vzniknout přetlak a zplodiny hoření by se jednak 

rozmísily a jednak by pronikaly mimo hořící prostor. 

        Je třeba si také uvědomit, ţe poţadovaný přívod vzduchu není konstantní hodnotou a 

závisí na rozvoji a dynamice poţáru zejména u přirozeného poţárního odvětrání (tedy od nuly 

do desítek m
3
.s

-1
). 
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        Je obtíţné usměrnit tok zplodin hoření a kouře tak, aby plyny protékaly pouze šachtami, 

jsou-li ve stropní konstrukci nad odvětrávanou sekcí ještě jiné otvory (např. eskalátory). (ČSN 

7308 02, 2009)
8
 

 

 

 5.2.5 Poţární odvětrání chráněných únikových cest 

       Pro běţné případy jsou poţadavky na poţární odvětrání chráněných únikových cest 

stanoveny v 9.4 normy [8] a obdobně v ČSN 73 0804. Za běţné případy lze povaţovat 

odvětrání typického schodišťového prostoru. Jsou-li součástí chráněné únikové cesty také 

chodby apod., mohou vznikat komplikované stavy proudění vzduchu a kouře, takţe odvětrání 

není jen záleţitostí plochy otevřených otvorů, ale i jejich umístění, případně vhodným 

přetlakem nuceného přívodu vzduchu i do chodeb, které jsou součástí chráněné únikové cesty. 

        I v chráněných únikových cestách existuje neutrální rovina, takţe nejúčinnější otvor je ten, 

který je nejvíce vzdálen od neutrální roviny. Poloha neutrální roviny závisí jak na výškové 

poloze poţáru, tak na výškové poloze otvorů. Z toho vyplývá, ţe se při přirozeném odvětrání 

musí najít nejprve rovnováţný stav přívod – odvod vzduchu a kouře. Sloţitost výpočtu spočívá 

v určení mnoţství kouře vstupujícího netěsnostmi do chráněné únikové cesty, na poloze poţáru, 

na vlivu větru a rozdílu vnitřních a vnějších teplot; některé údaje stanovuje 9.4.3 a 9.4.7 normy 

[8]. Při přirozeném větrání okny se rychlost toku vzduchu a kouře pohybuje obvykle do 1 m.s
-1

. 

Vzhledem k řadě vlivů nelze zaručit, ţe přirozené odvětrání okny bude vţdy dost účinné, a 

proto i doba uţití cest je omezena (nejvýše 4 minuty u cesty typu A). Větší účinnost má 

odvětrání podle 9.4.2 bodu a2) normy [8] (otvory v nejvyšším a nejniţším místě) zejména je-li 

dostatečně veliké schodišťové zrcadlo (≥2m
2
). Metodika výpočtu je obdobná jako podle 5.1.3. 

        Za skutečné bránění proniku zplodin hoření a kouře do chráněné únikové cesty lze 

povaţovat jen přetlakové poţární odvětrání, kdy tlakem vzduchu je bráněno proniku zplodin 

hoření a kouře netěsnostmi do chráněné únikové cesty. Při přetlaku např. 10 Pa je rychlost 

proudění vzduchu kolem 4 m/s, takţe na jedné straně i menší netěsností (třeba 0,5 m
2
) uniká 

vzduch a klesá tím tlak, na druhé straně pokud existuje i nulový tlakový rozdíl mezi hořícím 

prostorem a chráněnou únikovou cestou, kouř do cesty neproniká. Z tohoto hlediska mají 

značný význam samozavírače dveří a kouřotěsnosti poţárních dveří. 
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        Výpočet poţárního přetlakového odvětrání chráněných únikových cest má být uskutečněn 

tam, kde součástí cesty jsou další mimoschodišťové prostory a dále u výškových budov 

(zejména přes 45 m). 

        Výpočet vychází ze specifikace variantních netěsností, moţného přetlaku v hořícím 

prostoru (v různé výškové poloze) a z toho vyplývajících nejmenších přetlaků v chráněné 

únikové cestě, jakoţ i mnoţství vzduchu protékajícího netěsnostmi. 

        U výškových budov je vzhledem k tlakovým poměrům tendence k šíření zplodin hoření a 

kouře podstatně vyšší neţ u nízkopodlaţní zástavby. K zabránění šíření těchto plynů mimo 

hořící prostor můţe výrazně přispět vzduchotechnické zařízení, pokud je činnost tohoto 

zařízení koordinována s poţárním odvětráním. (ČSN 730824, 2009)
9
 

 

5.2.6 Souvisící činitelé poţárního odvětrání 

        Poţární odvětrání je při určení poţárního rizika, mezních rozměrů poţárních úseků a délek 

únikových cest zohledněno součinitelem c4. Uţití součinitele c4 je podmíněno tím, ţe navrţené 

poţární odvětrání odpovídá zásadám uvedeným v 6.6.7 této normy [8], které jsou v 

předcházejících článcích přílohy H dále rozvedeny. 

        Instalace odvětracích klapek přirozeného SOZ, navrţených podle různých metodik bez 

analýzy toku plynů a sdílení tepla, zdaleka nemusí plnit funkci poţárního odvětrání. V řadě 

případů se také zahraniční metodiky týkají návrhů poţárního odvětrání podle halových prostorů 

střešním pláštěm a nezahrnují další varianty. 

        Při návrhu poţárního odvětrání je řada vstupních údajů určena stavebním řešením, 

poţárním charakterem provozů, poţárními úseky, únikovými cestami, podmínkami zásahu 

apod. Nicméně u přirozeného SOZ existují tři základní veličiny, z nichţ dvě lze v určitém 

rozsahu volit a třetí se podle nich určuje výpočtem. Je to aerodynamická plocha odváděcích 

otvorů, aerodynamická plocha přívodních otvorů a poloha neutrální roviny. V důsledku toho 

existuje zpravidla více variant poţárního odvětráni, které mohou být funkčně ekvivalentní, 

přičemţ optimální řešení se vybírá s ohledem na provozní, architektonické, konstrukční či 

cenové a jiné podmínky. U nuceného SOZ jde rovněţ o tři veličiny, a to výkon a celkový tlak 

ventilátorů, průřezovou plochu odtokových šachet či potrubí a o průřezovou plochu přívodního 

vzduchu. 
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        U poţárního odvětrání musí být vţdy stanovena předpokládaná teplota odváděných 

zplodin hoření a kouře (z poţárního rizika, resp. z návrhového poţáru) a podle této teploty se 

musí stanovit poţární klasifikace prvků a komponentů odvětracího systému (viz ČSN EN 

13501-4). (ČSN 7308 02, 2009)
8
 

 

5.2.7 Výpočet přirozeného poţárního odvětrání posledních nadzemních 

podlaţí 

        Nejčastějším případem poţárního odvětrání je přirozené SOZ hal či posledních 

nadzemních podlaţí. Poţární odvětrání zastřešených atrií, pasáţí s přilehlými prodejnami, 

nucené odvětrání šachtami a potrubími - zejména podzemních podlaţí a další specifické 

případy poţárního odvětrání musí být také výpočetně posouzeny a dokladovány. Je však 

zřejmé, ţe výpočetní metodiky těchto případů jsou značně sloţité a musí být proto zpracovány 

vysoce kvalifikovanými odborníky, přičemţ charakteristické metodiky výpočtů jsou uvedeny v 

poznámce na konci statě. I tyto výpočty musí vţdy vycházet z poţárních rizik poţárních úseků, 

resp. posuzovaných kouřových sekcí. 

        Dále uvedené rovnice umoţňují zjednodušený výpočet přirozeného poţárního odvětráni 

kouřových sekcí v jednopodlaţních objektech, nebo obecně v posledních nadzemních 

podlaţích.  Klapky na odvod kouře  jsou umístěny ve střešním plášti posuzované kouřové sekce 

s průměrnou výškou horizontální výtokové osy klapek od podlahy kouřové sekce hv [m] a 

výškou akumulační vrstvy kouře od těchto klapek (od hv) označenou hk [m]. [8] 

        Výška čistého vzduchu pod vznášející se kouřovou vrstvou v kouřovém rezervoáru (např. 

výška měřená od základny poţáru ke kouřové vrstvě). Značíme ji Y. 

V běţných případech lze předpokládat, ţe: 

 

                        (1)  

 

        Jestliţe hlavní část povrchu hořícího paliva (poţárního zatíţení) je v určité výšce nad 

podlahou Δhv  [m], potom: 

 

                             (2)  

 

 

____________________________________________________________________________ 
8
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        Je-li hv ≥ 1,5 m, je třeba volit alespoň dvě výškové úrovně povrchu hořícího paliva, z 

nichţ jedna je co nejblíţe k podlaze, kde můţe být povrch hořícího paliva. Takto se posoudí 

největší objem odváděných plynů a současně jejich nejvyšší teplota.  

        Aerodynamická plocha odvětracích či odtokových klapek Aav  [m
2
] se stanoví v závislosti 

na kritické hodnotě tepla sdíleného prouděním z hlediska "flashover" a to: 

 

                
 

                         (3)  

 

 

Je-li                       

    

pak:                

 

 
   

 

            

 

      
 

 

           (4)  

  

 

Je-li                          

  

pak:                

 

 
       

 
 

                                   (5)  

 

        Geometrická plocha odtokových klapek je Aav/Cv [m
2
], kde Cv je výtokový součinitel 

plynů (0,5 aţ 0,75). [8] 

        Jedná-li se o poţární odvětrání shromaţďovacích prostorů, závisí bezpečnost osob při 

evakuaci v určitém rozsahu také na půdorysné ploše kouřové sekce Ak  [m
2
] a výšce kouřové 

sekce hv  [m]. Doporučuje se proto z bezpečnostních důvodů upravit aerodynamické plochy 

odtokových klapek určené podle výše uvedených rovnic násobkem součinitelem ks, jehoţ 

hodnota se určí podle rovnice (6): 

 

        
  

 
 

        
  

 

 
                                                                                                (6) 
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       Teplo sdílené prouděním Q1  [kw] a přiváděné mnoţství plynů v akumulační vrstvě Mf 

[kg/s] se stanoví buď podle 5.1.3, nebo se mnoţství plynů Mf´  [kg/s] a další údaje poţárního 

odvětrání stanoví podle následujících rovnic (7) a (8): 

 

při                  

        

                

 

   
 

 
           

 

                         (7) 

  

nebo                    

       

                    

 

                           (8) 

  

 

Teplota plynů v akumulační vrstvě Tg  [°C]  se určí podle rovnice (9): 

 

       
  

              
                                                   (9) 

  

 

kde T0 [
o
C] je teplota okolního prostředí (zpravidla 20°C);  

měrné teplo plynů lze předpokládat hodnotou cp = 1,0 aţ 1,05 kJ.kg
-1

K
-1

. 

Teplota plynů v akumulační vrstvě nemá přesáhnout 550°C z důvodu zabránění šíření poţáru - 

flashover. 

Objemové mnoţství odváděných plynů Vv [ m
3
.s

-1
] s teplotou Tg je dáno rovnicí (10): 

 

      
     

  
                           (10) 

 

kde         
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Rychlost odváděných plynů se určí podle rovnice (11): 

 

       
  

   
                            (11) 

  

a vztlak u výtoku plynů z klapek podle rovnice (12): 

 

       
        

 
                                         (12) 

  

 

Objemový průtok přiváděného vzduchu Vn  [m
3
/s] je dán vztahem (13): 

 

           
  

  
                   (13) 

  

 

kde θ0 je absolutní teplota v prostoru přítoku vzduchu (zpravidla 290 aţ 295 K),  

θg je absolutní teplota v akumulační vrstvě, resp. teplota vytékajících plynů (Tg + 273) K. 

 

       Plocha otvorů pro přiváděný vzduch An [m
2
] závisí na poţadovaném objemu vzduchu Vn, 

tlakových poměrech, resp. na rychlosti přítoku vzduchu vn. Rychlost přítoku vzduchu nemá 

přesáhnout 5 m/s, jde-li o východy evakuovaných osob z posuzovaného poţárního úseku či 

kouřové sekce, v ostatních případech nejvýše 7,5 m/s. Geometrická plocha přívodu vzduchu se 

v tomto případě určí podle rovnice (14): 

 

        
  

        
                                       (14) 

  

kde Cn je vtokový součinitel přívodních otvorů vzduchu (např. 0,5 či 0,55). 

       Pokud by byla geometrická plocha Agn předurčena (např. velikostí vrat či dveří samočinně 

otevíratelných v případě poţáru), potom rychlost přiváděného vzduchu je dána vztahem (15): 

 

                             
  

         
                 (15) 
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       Není-li plocha An předurčena a vychází se z tlakových poměrů v posuzované kouřové 

sekci, stanoví se tlakový rozdíl podle rovnice (16): 

 

               
   –   

                                 (16) 

 

        
   –   

 
            

 

kde θ0 je absolutní teplota v prostoru pod neutrální rovinou v prostoru přítoku vzduchu 

(zpravidla 290 aţ 295 K),  

θg je absolutní teplota v akumulační vrstvě, resp. odtékajících plynů (Tg + 273) K,  

vzdálenost h0 [m] je určena mezi podlahou kouřové sekce a osou předpokládaných přívodních 

otvorů vzduchu. 

 

Dále se určí tlakový poměr v přívodním otvoru vzduchu podle rovnice (17): 

   

                                 (17) 

  

 

a rychlost přítoku vzduchu v tomto případě vn' je dána vztahem (18): 

 

          
     

  
  

 

 
 
                           (18) 

  

takţe geometrická plocha přívodních otvorů vzduchu bude určena vztahem (19): 

 

        
   

         
                                       (19) 

  

Polohu neutrální roviny lze určit podle rovnice (20): 

 

  
  

  
     

   
  

   
      

   

  
                                                                                     (20)    
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kde h1 [ m] je výška od osy přívodních otvorů (vrat, dveří apod.) k neutrální rovině a h2 [ m] je 

výška od neutrální roviny k ose výtokových otvorů (výtokových klapek). 

 

         Značná variabilita případů poţárního odvětrání stavebních objektů neumoţňuje 

postupovat podle jedné rovnice či výpočetní metodiky. Kromě ČSN P CEN TR 12101-5  jsou 

metodiky řešení poţárního odvětrání zahrnuty v mezinárodně uznávaných pracích uvedených v 

technických dokumentech (např. NFPA 928, NFPA 204, SFPE Handbook of Fire Protection 

Engineering, NFPA Fire Protection Handbook). Projektová dokumentace poţárního odvětrání 

musí také vycházet z ustanovení a poţadavků norem řady ČSN 73 08…, ať jiţ jde o prostory, 

kde musí být SOZ instalováno, nebo kde je SOZ navrţeno z jiných bezpečnostních či 

provozních důvodů. Jedná se o návrhové parametry, zejména ve vztahu na poţární rizika, 

podmínky evakuace osob, podmínky protipoţárního zásahu apod. Jedině při splnění těchto 

předpokladů lze aplikovat sníţenou hodnotu součinitele c podle norem řady ČSN 73 08... (ČSN 

7308 02, 2009)
8
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6 Zařízení pro přirozený odvod tepla a kouře  

        Zařízení pro odvod kouře a tepla se řadí mezi vyhrazené druhy poţárně bezpečnostních 

zařízení. Tato zařízení podmiňují poţární bezpečnost stavby. Podle [7] jsou na projektování, 

instalaci, provoz, kontrolu, údrţbu a opravy vyhrazených poţárně bezpečnostních zařízení 

kladeny zvláštní poţadavky. Mezi tato zařízení patří hlavně kouřové klapky, kouřové zábrany a 

světlíky určené pro poţární odvětrání. Na tato zařízení se také vztahuje rozsáhlejší certifikace 

neţ na běţné stavební výrobky. (Zařízení pro obvod kouře a tepla, 2006)
18

 

 

6.1 Kouřové klapky  

        Kouřové klapky lze vyuţít pro běţné denní větrání objektu a podle typu klapky i pro 

prosvětlení objektu. Tato zařízení jsou výrobci dodávána v různých velikostech a barevných 

provedeních povrchu, to má vliv na široké uplatnění u výrobních i nevýrobních objektů. 

Klapky musí splňovat nejen funkci výplně otvoru ve stavbě, ale i funkční spolehlivost při 

otevírání a zavírání, odolnost vůči tepelnému namáhání, vliv nízké okolní teploty, stanovení 

volné aerodynamické plochy (tj. skutečně účinné plochy odvětrání v případě poţáru), zatíţení 

větrem a sněhem. Technické podmínky pro kouřové klapky jsou uvedeny v normě ČSN EN 

12101-2. (Kouřové zábrany , 2008)
14

 

  

6.1.1 Křídlové kouřové klapky 

         Tyto klapky jsou určeny pro zabudování do střešního pláště objektů. Lze je také vyuţít 

pro prosvětlení objektu. Většinou se jedná o klapky s jedním křídlem, je však moţná i varianta 

se dvěma křídly. Křídla jsou vyrobena buď z dvojitého hliníkového plechu s vnitřní izolací, 

nebo z extrudovaného hliníkového rámu opatřeného průsvitnou polykarbonátovou deskou, 

případně izolovaným sklem. (Kouřové zábrany , 2008)
14

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________ 
14

[Kouřové zábrany [online]. Avaps s. r. o. 2008. [citováno 2011-02-24]. Dostupné z: 

http://www.avaps.cz/index.php/cs/produkty/pozarni-ochrana/kourove-zabrany] 
18

[ZOKT - zařízení pro odvod kouře a tepla [online]. Inexco Agrosy s. r. o. 2006. [citováno 

2011-02-20]. Dostupné z: http://www.inexco.cz/?goto=katalog&kat=1] 

http://www.avaps.cz/index.php/cs/produkty/pozarni-ochrana/kourove-zabrany
http://www.inexco.cz/?goto=katalog&kat=1
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6.1.2 Ţaluziové kouřové klapky 

        Klapky jsou navrţeny pro odvod velkých objemů vzduchu při běţném větrání a při poţáru 

pro odvod kouře a tepla. Toto zařízení se pouţívá především v objektech, kde není potřeba 

prosvětlení denním světlem. Jsou určeny pro zabudování do střešního i obvodového pláště 

budov. Konstrukce klapek se vyrábí také především z hliníkové slitiny. Nejčastěji jsou 

ţaluziové listy hliníkové, jednovrstvé nebo dvouvrstvé s vnitřní izolační vrstvou nebo 

transparentní ze speciálního polykarbonátu. Můţeme se setkat i s listy z čirého, lepeného nebo 

dvojitého skla či drátoskla. (Kouřové zábrany , 2008)
14

 

 

6.2 Kouřové zábrany  

        Kouřová zábrana je zařízení pro směrování, zadrţení nebo zabránění pohybu kouře a 

zplodin hoření. Podle [10] se za kouřovou zábranu se pokládá jakákoliv překáţka zabraňující 

pohybu zplodin hoření. V rámci platnosti této normy mohou kouřové zábrany zadrţovat kouř a 

plyny s teplotou vyšší neţ 600°C. Funkcí kouřové zábrany je usměrňovat pohyb zplodin poţáru 

ve stavebních objektech vytvořením překáţky. Zábrany dělíme na pevné a pohyblivé. 

Jednotlivé druhy kouřových zábran lze bez problému společně kombinovat. Funkce 

pohyblivých nebo manuálně aktivovaných zábran je stejná jako nepohyblivých zábran, ale tyto 

mají navíc moţnost být zataţeny a zakryty, pokud nejsou v provozu. Typickými vlastnostmi 

kouřových zábran je:  

 vytvoření zásobníku kouře jeho zadrţením a omezením jeho pohybu. Kouřové zábrany 

musí být těsné a dotaţené aţ ke spodní ploše stropní konstrukce či střešního pláště;  

 směrování pohybu kouře předem určeným směrem;  

 zabránění nebo zpomalení vniknutí kouře do jiného prostoru nebo dutiny.  

            Technické podmínky pro kouřové zábrany jsou uvedeny v normě ČSN EN 12101-1. 

(Kouřové zábrany , 2008)
14

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
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[Kouřové zábrany [online]. Avaps s. r. o. 2008. [citováno 2011-02-24]. Dostupné z: 

http://www.avaps.cz/index.php/cs/produkty/pozarni-ochrana/kourove-zabrany] 

 

http://www.avaps.cz/index.php/cs/produkty/pozarni-ochrana/kourove-zabrany
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6.2.1 Pevné kouřové zábrany  

        Mezi typické materiály pouţívané pro pevné kouřové zábrany patří textilní látky, sklo, 

kovy, poţárně odolné desky, skelné vlákno, minerální vlna nebo jakýkoli nepropustný materiál 

schopný odolávat kouři při teplotách poţadovaných návrhem. [10] Skleněné kouřové zábrany 

mají uplatnění především v prostorech, kde je kladen důraz na estetickou stránku věci. Lze je 

umístit jak do hotelů, tak i do nákupních center. Konstrukčně jsou řešeny tak, aby nenarušovaly 

pohledovou část prostoru a opticky nedošlo k jeho dělení. Textilní kouřové zábrany se naopak 

především vyuţívají v prostorech, kde je kladen důraz na funkčnost. To ovšem nevylučuje 

jejich pouţití i v jiných prostorách. (TÁBORSKÝ, 2008)
6 

 

 

Obrázek 7 Pevná kouřová zábrana z drátoskla [14] 

6.2.2 Pohyblivé kouřové zábrany  

        Pohyblivé kouřové zábrany se pouţívají především tam, kde je pouţití pevných kouřových 

zábran nepraktické nebo z hlediska estetiky nepřijatelné. Typickými příklady pohyblivých 

kouřových zábran jsou roletové, skládací, shrnovací, závěsové nebo posuvné, s pouţitím 

stejných materiálů jako u pevných zábran.  

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
6
[TÁBORSKÝ, E.: Podtlaková ventilace a její užití při zásahu. Diplomová práce. VŠB-TU 

Ostrava, 2008] 
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        Nejčastěji pouţívaným materiálem je textilní tkanina. Tkanina je po celou dobu svinuta 

v boxu, kde je také zabudován elektromotor, který dokáţe tkaninu navinout zpět do horní 

úrovně a který automaticky rozvine tkaninu v případě vzniku poţáru, a to po obdrţení daného 

signálu. Spodní lišta je pevně připevněna na spodní hraně tkaniny a zajišťuje její napnutí a 

vytvoření vyhovující podmínek pro navinutí tkaniny. (Kouřové zábrany , 2008)
14 

 

 

Obrázek 8 Textilní pohyblivá kouřová zábrana [14] 

 

6.3 Střešní světlíky  

        Střešní světlíky pro odvod kouře a tepla se dají vyuţít i pro přirozené denní osvětlení a pro 

denní větrání. Světlík se skládá ze dvou hlavních částí, a to kopule a manţety. Kopule střešních 

světlíků se vyrábějí z akrylátového skla, polykarbonátu nebo ze sklolaminátu. Podle tvaru 

dělíme kopule nejčastěji na vypouklé a pyramidální. Podle počtu vrstev, z kterých je kopule 

sloţena, na jedno, dvou nebo třívrstvé. Jednotlivé vrstvy jsou k sobě slepeny a utěsněny 

silikonovým tmelem. Manţety kopulových střešních světlíků jsou vyráběny ze sklolaminátu 

nebo oceli. (Bodové světlíky ALLUX- kopule, 2011)
12

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
12

[Bodové světlíky ALLUX – kopule [online]. ALLUX - STAV s.r.o. Dostupné z: 

http://www.allux.cz/cz/bsvetlik-kopule.php#  [citováno 2011-03-11]]. 

 

http://www.allux.cz/cz/bsvetlik-kopule.php
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        Světlíky se nejčastěji dělí na bodové, pásové a světlíkové pyramidy. Bodové světlíky mají 

většinou kruhový, obdélníkový anebo čtvercový půdorys. Tyto světlíky se umísťují samostatně 

nebo do řad. Pásové světlíky mají oproti bodovým výrazně větší délku proti šířce.   Světlíkové 

pyramidy mají půdorysné rozměry větší, neţ je tomu u bodových světlíků. Pyramida je 

nejčastěji podporována kovovými ţebry a výplň tvoří polykarbonátové desky. (Světlíky Etag. , 

2008)
16

 

 

 

Obrázek 9 Bodový světlík [16] 

 

 

Obrázek 10 Pásový světlík [16] 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
16

[Světlíky Etag. ETAG Slovensko, s.r.o.. 2008. [citováno 2010-02-20]. Dostupné z: 

http://www.etag.sk/Produkty/index.htm] 

http://www.etag.sk/Produkty/index.htm
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Obrázek 11 Světlíková pyramida [16] 

7 Popis a posouzení pouţití systémů pro odvod kouře a tepla u 

nevýrobních objektů  

        Systémy pro přirozený odvod tepla a kouře se pouţívají především v prostorech s vysokou 

kumulací osob při současně rozsáhlých půdorysných rozměrech. Typickým příkladem jsou 

shromaţďovací prostory, velkokapacitních prodejny, nákupní centra atd. Hlavním důvodem 

pouţití systému poţárního odvětrání je zvětšení délky nechráněné únikové cesty a tím 

prodlouţení doby, po kterou se v případě poţáru mohou osoby na těchto cestách zdrţovat. 

Vybavit poţární úseky zařízením pro odvod tepla a kouře je nutné v případech, kdy je takto 

uvedeno v platných normách a předpisech. Podle [8] musí být vybaveny poţární úseky s 

poţárním rizikem nebo jejich části zařízením pro odvod kouře a tepla, pokud:  

 je omezen přirozený odvod zplodin hoření a kouře;  

 se nachází v prvním podzemním nebo nadzemních podlaţích s výškovou polohou hp≤ 

45 m podle [ČSN 730818] více neţ 150 osob. Dále v druhém a dalších podzemních 

podlaţích nebo v nadzemních podlaţích s výškovou polohou hp > 45 m, v nichţ je 

podle [ČSN 730818] vice neţ 100 osob;  

 nelze zajistit evakuaci osob v časovém limitu neţ zplodiny hoření a kouř zaplní prostor 

či poţární úsek do úrovně 2,5 m nad podlahou.  

 

         V prodejních prostorech, jako jsou nákupní centra, kladou stavební předpisy velký důraz 

na ochranu ţivota a zdraví vyskytujících se osob. Tuto ochranu je moţno zajistit pomocí 

systémů přirozeného poţárního odvětrání. Dobře navrţený systém poţárního odvětrání by měl 

být schopen udrţet po určitou stanovenou dobu nezakouřenou vrstvu tak, aby byly zabezpečeny 
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vhodné podmínky pro evakuaci osob z objektu a omezila se na minimum doba vystavení osob 

účinkům kouře a zplodin hoření. Evakuaci osob po nechráněné únikové cestě je podle [8] 

moţné pokládat za bezpečnou, pokud unikající osoby jsou evakuovány z hořícího prostoru či 

poţárního úseku v časovém limitu, kdy kouř a zplodiny hoření nezaplní prostor do úrovně 2,5 

m nad podlahou (viz výše). (ČSN 7308 02, 2009)
8 

7.1 Ovládání systémů přirozeného poţárního odvětrání  

        Ovládáním systémů je myšleno například otevření kouřových klapek, otevření vstupních 

dveří, či rozvinutí pohyblivých kouřových zábran. Spouštěcí zařízení mohou mimo jiné uvádět 

do činnosti například poţární klapky instalované ve vzduchotechnice a jiná zařízení.     

Nejčastěji pouţívaná spouštěcí zařízení jsou stručně popsána níţe. Podle [8] se také odvětrací 

zařízení uvádí do provozu impulsem z EPS nebo z jiného stejně citlivého zařízení. Čidla je 

nutno umístit po celém poţárním úseku. Především nad místy s největší pravděpodobností 

vzniku a šíření poţáru. Většinou se instalují čidla reagující na výskyt kouře. (ČSN 7308 02, 

2009)
8
 

 

 7.1.1 Ruční spouštěcí zařízení  

        Jedná se o nejjednodušší způsob ovládání systémů přirozeného poţárního odvětrání. 

Uplatnění tohoto ovládání se nachází především u vyklápěcích, otočných a kyvných zařízení. 

Při umísťování prvků ovládání je třeba přihlédnout i k tomu, aby byla zaručena jejich 

přístupnost v podmínkách poţáru. (Vybrané kapitoly z PO III, 2006)
17 

 

 

7.1.2 Hydraulické spouštěcí zařízení  

        U tohoto způsobu se zařízení pro odvod kouře a tepla ovládají pomocí ruční hydraulické 

pumpy ve spojení s tlakovým olejovým potrubím a příslušnými zdvihovými válci. Toto 

spouštěcí zařízení vyhovuje především tehdy, pokud jsou okna ve schodišťovém prostoru 

vyuţívána také jako otvory pro odvod tepla a kouře, a současně se vyuţívají i při běţném 

větrání. Síla, která ovládá zařízení pro odvod kouře a tepla, se přenáší ze zdvihového válce přes 

instalovaný nůţkový mechanismus. 

____________________________________________________________________________ 
8
[ČSN 7308 02. Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty] 

17
[Vybrané kapitoly z PO III [online]. Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 2006. [citováno 2011-03-25]. Dostupné z: 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf] 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf
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         Při větším počtu ovládaných zařízení pro odvod tepla a kouře se vyuţívá 

elektrohydraulického pohonu. Jedná se o nahrazení ruční pumpy za elektrický čerpací agregát. 

Zařízení lze také ovládat z ústředny elektrické poţární signalizace. Je moţné také vyuţít 

ovládání pomocí tlačítkových hlásičů poţáru. (Vybrané kapitoly z PO III, 2006)
17 

 

7.1.3 Pneumatické spouštěcí zařízení  

        Zařízení se mohou také ovládat pomocí spouštěcí jednotky na stlačený CO2. Ovládání se 

provádí prostřednictvím poplachové skříňky. Jednotka se spouští ručně ovládaným ventilem, 

který se nachází ve skříňce. Po rozbití ochranného skla skříňky je moţno ventil otevřít. Zařízení 

se poté uzavírá ručně nebo opět pomocí plynu pod tlakem. Další moţností je propojení s EPS, 

která uvádí v činnost elektromagnet úderníku umístěný v poplachové skříňce, popřípadě 

vyuţívá jednoduché tepelné spouště. Ve skříňce se nachází láhev se stlačeným CO2. Při 

aktivaci láhve se uvolní stlačený plyn do pneumatického odblokovacího válce, pomocí kterého 

se zařízení ovládá. Plyn je přenášen v měděných trubičkách. Spouštěcí jednotky se dělí na 

jednotrubičkové (obsahují jednu pohotovostní a jednu záloţní láhev s CO2) nebo 

dvoutrubičkové (obsahují čtyři láhve s CO2, z nichţ jedna je rezervní). U jednotrubičkových 

jednotek se musí zařízení uzavírat ručně. U dvoutrubičkových jednotek se potom zavírání 

zařízení uskutečňuje pomocí stlačeného plynu. Nevýhodou těchto systémů však je nutnost 

výměny láhve s CO2 po kaţdém pouţití. Toto spouštěcí zařízení tedy není vhodné pro běţné 

větrání. Toto spouštěcí zařízení lze také připojit na rozvod tlakového vzduchu. (Vybrané 

kapitoly z PO III, 2006)
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 
17

[Vybrané kapitoly z PO III [online]. Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 2006. [citováno 2011-03-25]. Dostupné z: 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf] 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf
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7.1.4 Elektrické spouštěcí zařízení  

        Elektrické spouštěcí zařízení pracuje na principu elektromechanického blokování, kdy 

jsou zařízení pro odvod tepla a kouře (např. kouřové klapky) vybaveny otevíracím válcem. 

Uzavřením klapky dochází k předepnutí tlakové pruţiny válce. Pruţina je udrţována v 

koncovém bodě pomocí zapnutého přídrţného elektromagnetu. Po uzavření klapky dochází k 

jeho zablokování. V těchto obvodech se obyčejně pouţívá napětí 24 V. V případě přerušením 

přívodu elektrického proudu elektromagnetu dochází k odblokování a otevření klapky. 

Přerušení elektrického proudu můţeme dosáhnout například pomocí:  

 ručního tlačítka;  

 tavné pojistky;  

 EPS.  

 

7.1.5 Tepelné spouštěcí zařízení  

       U tohoto spouštěcího zařízení dochází k otevření zařízení pro odvod tepla a kouře otevírací 

pruţinou. Otevření zabezpečuje tepelná pojistka, která reaguje při překročení předem zvolené 

teploty okolí. Reakční teplota tepelné pojistky se pohybuje mezi 70 aţ 140°C, záleţí na druhu 

zvolené tepelné pojistky. Reakční doba také závisí na její charakteristice, to znamená na tvaru, 

velikost, pouţitém materiálu, teplotním rozdílu mezi pojistkou a okolními plyny a na rychlosti 

proudění těchto plynů. Při dosaţení reakční teploty dochází k prasknutí pojistky a uvolnění 

zařízení pro odvod tepla a kouře. Nejpouţívanější jsou tepelné tavné pojistky. Tavné pojistky 

by měly mít co nejkratší reakční dobu, která je nepřímo úměrná hmotnosti, velkosti povrchu a 

tavné teplotě pouţitého materiálu. Ideální umístění pojistek je co nejblíţe u stropu, přičemţ 

jejich funkce nesmí být ovlivněna ţádnými překáţkami. (Vybrané kapitoly z PO III, 2006)
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 
17

[Vybrané kapitoly z PO III [online]. Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 2006. [citováno 2011-03-25]. Dostupné z: 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf] 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf
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Obrázek 12  ZOTK elektricky ovládané  [18]   Obrázek 13  ZOTK pneumaticky ovládané[18] 
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 8 Výpočet pro nebytové prostory 

Kaţdé poţární odvětrání - odvod tepla a kouře - je dimenzováno na určitý rozsah poţáru, 

který označujeme jako "návrhový poţár". Cílem poţárního odvětrání je usměrnit tok zplodin 

hoření a kouře tak, aby tyto plyny neohroţovaly osoby při evakuaci a zásahu. Současně jde o 

odvedení podstatného mnoţství tepla vně objektu a sníţení tepelného namáhání stavebních 

konstrukcí, jakoţ i omezení rozsahu hmotných ztrát. Poţární odvětrání je bud' přirozené 

(vztlakem horkých plynů), nebo nucené (pomocí elektrických odtahových ventilátorů). 

Kombinace obou systémů můţe být navrţena jen na podkladě podrobného posouzení toku 

plynů; vţdy musí být zajištěna hmotnostní rovnováha odváděných plynů (kouře) a přiváděného 

vzduchu. 

         Návrhový poţár je předpokládaný pravděpodobný rozvoj a průběh poţáru v poţárním 

úseku; pro poţární odvětrání je rozhodující zpravidla etapa rozvoje poţáru začínající 

okamţikem tepelného výkonu 1 kW, přičemţ podíl tepla sdílený prouděním plynů Q1 [ kW] je 

většinou v rozsahu kc = 0,6 aţ 0,8 z celkového uvolněného tepla Qc   [kW]. 

 

                                                                                                                                                   ) 

 

Ql   - Konvektivní tepelný tok kouřových plynů ve vznášející se kouřové vrstvě v kouřovém 

rezervoáru [kW] 

Af   – plocha poţáru [m
2
]  

qf  - rychlost uvolňování tepla [kW.m
-2

] volíme od 250 do 1250 

kc – součinitel, vyjadřující podíl mnoţství tepla sdíleného konvekcí na celkovém mnoţství tepla 

(nabývá hodnot 0,6 – 0,8) 

        Já jsem při tomto výpočtu pouţil různé plochy poţárů. Zvolil jsem si plochu poţáru 80, 

90, 100, 110, 120, 130, 140,150, 160, 170 a 180 m
2
. Výsledky jsou zpracovány v tabulce 2.    
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Tabulka -2 Změna plochy poţáru Af    [m
2
] 

Ql 

[kW] 

Af   

  [m
2
] 

qf    

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

70400,00 80,000 1100 0,8 

79200,00 90,000 1100 0,8 

88000,00 100,000 1100 0,8 

96800,00 110,000 1100 0,8 

105600,00 120,000 1100 0,8 

114400,00 130,000 1100 0,8 

123200,00 140,000 1100 0,8 

132000,00 150,000 1100 0,8 

140800,00 160,000 1100 0,8 

149600,00 170,000 1100 0,8 

158400,00 180,000 1100 0,8 

 

 

 

Graf 1 Změna plochy poţáru 

 

 

        I kdyţ byly na základě výzkumů určeny hodnoty intenzity uvolňování tepla pro řadu 

materiálů, nejsou univerzálně platné pro všechny typy poţárů. Při nich totiţ můţe hořet 

obrovská spousta nejrůznějších hořlavých látek. Není tedy moţno pouţít specifickou hodnotu 

danou určitému materiálu, ale při určování nejhorší moţné alternativy je nutno vycházet z  
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nejvyšší a nejniţší hodnoty intenzity uvolňování tepla. Já jsem pro svůj výpočet pouţil hodnoty 

250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 a1250 kW.m
-2

. Výsledky jsou zpracovány v 

tabulce 3. 

Pro poţáry v místech se sprinklery platí pro minimální a maximální tepelný tok: 

                   

                     

Pro poţáry v místech bez sprinklerů platí pro minimální a maximální tepelný tok: 

Hořlavá hmota do 2 m výšky: 

                   

                      

Hořlavá hmota mezi 2 m a 4 m výšky: 

           (    )          

             (    )           

 

Tabulka -3 Změna rychlosti  uvolňování tepla qf [kW.m
-2

] 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

16000 80 
250 0,8 

19200 80 
300 0,8 

25600 80 
400 0,8 

32000 80 
500 0,8 

38400 80 
600 0,8 

44800 80 
700 0,8 

51200 80 
800 0,8 

57600 80 
900 0,8 

64000 80 
1000 0,8 

70400 80 
1100 0,8 

80000 80 
1250 0,8 
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Graf 2 Změna hodnoty qf 

 

 

Ce = 0,19 pro velké prostory jako stadiony, sály, hlediště, rozlehlé kanceláře a atria, kde je strop 

vysoko nad podlahou. 

Ce = 0,337 pro malé prostory jako malé obchody, hotelové pokoje atd. s větracími otvory 

převáţně na jedné straně poţáru (např. okna kanceláře jen v jedné stěně). Tato hodnota tedy 

platí pro většinu menších místností. 

Ce - koeficient [kg.m
-5/2

 s
-1

] 

P   je obvod poţářiště [m] 

Mf  je hmotnostní průtok kouřových plynů stoupajících danou výškou nad ohněm [kg s
-1

] 

Y    je výška čistého vzduchu pod vznášející se kouřovou vrstvou v kouřovém rezervoáru [m] 

Y si můţeme volit od 3 m podle výšky stavby.  

      √                                                                                                                                                     (22) 

 

                                                                                                                                   (23) 
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8.1 Analýza mnoţství objemového průtoku zplodin hoření na velikosti 

aerodynamické plochy a geometrické plochy změna parametru qf [kW.m
-2

] 

        Hodnocení mnoţství objemového průtoku zplodin hoření Vt [m
3
s

-1
] spočívá v jeho 

porovnání se změnou rychlostí uvolňování tepla qf  [kW.m
-2

]. Rychlost uvolňování tepla závisí 

na výšce nezakouřené vrstvy Y [m] a je dána vztahem (1).  Jejich hodnoty v závislosti na výšce 

nezakouřené vrstvy jsou uvedeny v tabulce č. 4.  

Tabulka -4 Vliv změny rychlosti uvolňování tepla qf  [kW.m
-2

] 

 

       Hodnoty objemového průtoku zplodin Vt [m
3
s

-1
] závisí na hmotnostním průtoku kouřových 

plynů stoupajících danou výškou nad ohněm Mf [kg s
-1

], průměrnou absolutní teplotou ve 

vznášející se kouřové vrstvě v kouřovém rezervoáru, hustotou kouřových plynů v dané výšce 

v unikajícím oblaku ρokolí [kg m
-3

] a teplotou okolí Tokolí [K]. Vycházíme ze vztahu (26).  

 

 

 

 

Vt 

[m
3
s

-1
] 

Aav 

[m
2
] 

Agn 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

Y 

[m] 

45,743 75,06 15,274 250 3 

46,763 66,20 18,388 300 3 

48,280 70,37 24,747 350 3 

49,370 73,44 31,230 400 3 

50,202 75,85 37,798 450 3 

50,863 77,83 44,427 500 3 

51,405 79,50 51,099 550 3 

51,858 80,94 57,806 600 3 

52,246 82,21 64,538 800 3 

52,581 83,35 71,291 1000 3 

53,008 86,46 81,450 1250 3 
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8.2 Analýza mnoţství objemového průtoku zplodin hoření na velikosti 

aerodynamické plochy a geometrické plochy změna parametru Y [m] 

        V této kapitole je provedena také analýza mnoţství objemového průtoku zplodin hoření 

Aav [kW]  na velikost aerodynamické a geometrické plochy při změně výšky nezakouřené 

vrstvy  Y [m]. veškeré výpočty se řídí stejnými vzorci jako v kapitole 8 a 8.1 .  

Tabulka -5 Vliv změny výšky nezakouřené vrstvy Y [m] 

Vt 

[m
3
s

-1
] 

Aav 

[m
2
] 

Agn 

[m
2
] 

Y 

[m] 

qf 

[kW.m
-2

] 

54,769 87,58 16,399 3,5 250 

92,047 110,78 21,937 5,6 250 

116,995 123,85 26,244 7 250 

142,673 135,67 30,992 8,4 250 

169,422 146,54 36,163 9,8 250 

197,427 156,66 41,748 11,2 250 

226,776 166,16 47,739 12,6 250 

257,504 175,15 54,132 14 250 

289,611 183,70 60,919 15,4 250 

323,081 191,87 68,093 16,8 250 

357,889 199,70 75,649 18,2 250 
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Graf 3 Vliv změny rychlosti uvolňování tepla qf  [kW.m
-2

] 

  

        V grafu 3 je názorně vidět, jaký vliv má rychlost uvolňování tepla qf  [kW.m
-2

]  na 

objemový průtok zplodin Vt [m
3
s

-1
] a na geometrickou Aav [m

2
] a aerodynamickou Agn[m

2
] 

plochu. Aerodynamická plocha odvětracích či odtokových klapek Aav [m
2
]  se stanoví v 

závislosti na kritické hodnotě tepla sdíleného prouděním Q1max [kW]. Kritické hodnoty jsou 

uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka -6 Kritické hodnoty tepla sdíleného prouděním 

Y 

[m]  

Q1max  

[kW]  

0,2Q1max  

[kW]  

3,5 20625,89 4125,177 

5,6 66790,17 13358,03 

7 116677,6 23335,53 

8,4 184052,1 36810,42 

9,8 270587,5 54117,5 
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          Ve výpočtech dle kapitoly 8 jsou zahrnuté jednotlivé typy výrobních  prostorů. Dělí se do 

sedmi skupin dle normy  ČSN 73 0804 a navazujících norem - pro skupiny provozu                 

kv = 500 (I. sk.); 380 (II. sk.); 290 (IIl.sk.); 230 (IV.sk.); 190 (V.sk.); 160 (Vl.sk); 130 (Vll.sk.) 

kde kv je parametr vyjadřující dynamiku rozvoje poţáru. V tabulkách 7 a 8 vidíme ostatní 

vypočtené parametry. 

Tabulka -7 Výpočty ostatních parametrů  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

hk 0,3 

[m] 

hv 

[m] 

vt 

[m.s
-1

] 

Δp 

[Pa] 

Vn 

[m
3
s

-1
] 

Qlmax 

[kW] 

0,2 Qlmax 

[kW] 

Vv 

[m
3
s

-1
] 

1,500 5 61,06953 22,47734 34,013 20625,89 4125,177 61,868 

2,400 8 65,55908 22,29502 37,472 66790,17 13358,03 69,940 

3,000 10 69,81957 22,14362 40,904 116677,6 23335,53 78,076 

3,600 12 73,88238 22,01554 44,314 184052,1 36810,42 86,264 

4,200 14 77,77236 21,9055 47,705 270587,5 54117,5 94,496 

4,800 16 81,50953 21,80976 51,079 377822,3 75564,46 102,765 

5,400 18 85,11035 21,72556 54,439 507187,9 101437,6 111,066 

6,000 20 88,58852 21,65082 57,786 660028,4 132005,7 119,396 

6,600 22 91,9556 21,58396 61,121 837614,7 167522,9 127,749 

7,200 24 95,22145 21,52371 64,447 1041156 208231,2 136,122 

7,800 26 98,39456 21,4691 67,763 1271806 254361,3 144,515 
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Tabulka -8 Výpočty  pro výrobní objekty 

  

          Se vzrůstající výškou prostoru se zvětšuje výškový rozdíl mezi přiváděcími a odváděcími 

větracími otvory, vzrůstá vztlak a to umoţňuje při téměř stejné rychlosti proudění plynů 

v místnosti cirkulaci většího objemového mnoţství zplodin hoření i přiváděného čerstvého 

vzduchu. Tím klesá i teplota zplodin hoření, protoţe stejné mnoţství tepla je odváděno ve 

větším objemu plynu. Větší výška prostorů poskytuje i větší moţnosti umístění větracích 

otvorů a volbu jejich počtu a velikosti. Jednoznačně lze konstatovat, ţe se vzrůstající výškou 

prostor se zlepšují předpoklady a nabízí se více moţností pro instalaci zařízení odvodu zplodin 

hoření. Zbývající výpočty jsou uvedeny jako přílohy na konci této diplomové práce. 

 

 

  

Mf 

[kg s
-1

] 

Ql 

[kW] 

kc 

[-] 

Af 

[m
2
] 

P 

[m] 

Mf´ 

[ kg s
-1

] 

θl 

[°C] 

Tl 

[K] 

39,436 16000,00 0,8 80,00 31,699 43,971 363,878 656,878 

84,655 21600,00 0,8 90,00 33,621 74,792 288,800 581,800 

124,708 28000,00 0,8 100,00 35,440 106,914 261,894 554,894 

171,935 35200,00 0,8 110,00 37,170 145,747 241,514 534,514 

226,297 43200,00 0,8 120,00 38,823 191,553 225,525 518,525 

287,771 52000,00 0,8 130,00 40,408 244,571 212,618 505,618 

356,343 61600,00 0,8 140,00 41,933 305,023 201,952 494,952 

432,002 72000,00 0,8 150,00 43,405 373,117 192,969 485,969 

514,742 102400,00 0,8 160,00 44,829 505,666 202,505 495,505 

604,556 136000,00 0,8 170,00 46,208 653,421 208,135 501,135 

701,442 180000,00 0,8 180,00 47,548 837,098 215,029 508,029 
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 9 Závěr 

        Hlavním cílem práce bylo provedení analýzy vlivu změn vstupních parametrů na 

dimenzování systému odvodu zplodin hoření ve výrobních a nevýrobních (nebytových) 

objektech. Vzhledem k rozsahu problematiky se práce zabývá moţností výpočtu a analýze 

vlivu změn vstupních parametrů na dimenzování systémů s přirozeným odvodem zplodin 

hoření. 

        Tato diplomová práce se zabývala analýzou vlivu změny rychlosti uvolňování tepla na 

změnu objemového průtoku zplodin hoření, aerodynamické a geometrické plochy odtokových 

klapek. Také byla provedena druhá analýza vlivu změny výšky nezakouřené vrstvy, také na 

změnu objemového průtoku zplodin hoření, aerodynamické a geometrické plochy odtokových 

klapek. 

        Z výpočtů vyplývá, ţe přirozený systém odvětrání vychází z rozdílu hmotnosti plynů 

(vztlakem) a rychlost proudění (toku) plynů. Čím větší je půdorysná plocha kouřové sekce, tím 

niţší je současná účinnost všech odvětracích klapek v kouřové sekci. Také je z tabulek vidět, ţe 

se vzrůstající výškou objektu je moţno efektivněji vyuţít přirozeného větrání. Čím je objekt 

niţší, tím jsou uvnitř větší teploty při téměř stejné rychlosti proudění vzduchu. Pak bychom 

museli přistoupit k projektování nuceného větrání. 

        Poznatky zjištěné v této práci lze vyuţít při prvotním posouzení moţnosti instalace 

větracích systémů s přirozeným odvodem zplodin hoření ve výrobních a nevýrobních 

(nebytových) prostorách na základě vstupních parametrů. Dále by se tato práce mohla rozvíjet 

další analýzou jiných parametrů. Mohla by se provést analýza na základě výšky prostoru nebo 

analýza na základě tepla sdíleného prouděním. Výsledky této práce mohou být dále 

podstoupeny k pozdějšímu vyuţitím. 

         

 

         

 

 

 

 

 

  



58 
 

10 Seznam pouţité literatury 

Tištěné monografie: 

[1]     FILIPI,B.: Nauka o materiálu. 1.vydání, Edice SPBI Spektrum, Ostrava, 2003, 

[2]    KŘENEK, K.: Možnosti použití zařízení pro odvod tepla a kouře v nevýrobních objektech. 

Bakalářská práce, VŠB-TU Ostrava, 2010 

[3]   KVARČÁK, M.: Základy požární ochrany. 1.vydání, Edice SPBI Spektrum, Ostrava 

2005, ISBN: 80-86634-76-0 

[4]     LUKEŠ, M.: Výměna plynů při požáru. Konspekty odborné přípravy jednotek  

[5]    ŠENOVSKÝ, M., PROKOP, P., BEBČÁK, P.,: Větrání objektů. 2. vydání, Edice SPBI 

Spektrum, Ostrava 2007, ISBN: 978-80-7385-008-1 

[6]   TÁBORSKÝ, E.: Podtlaková ventilace a její užití při zásahu. Diplomová práce. VŠB-TU 

Ostrava, 2008 

[7]    Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. O poţární prevenci 

 

Normy: 

[8]    ČSN 7308 02. Poţární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty 

[9]    ČSN 730824. Poţární bezpečnost staveb – Výhřevnost hořlavých látek. 

[10] ČSN EN 12101-2. Zařízení pro usměrňování pohybu koře a tepla – Část 2: Technické  

podmínky pro odtahové zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla                            

ISBN: 80 – 86634 – 11 – 6 

[11] ČSN P CEN/TR 12101-5. Smoke and heat control systems – Part 5 (Zařízení pro   

usměrňování pohybu kouře a tepla – Část 5), předběţná česká technická norma, anglická 

verze 

 

Zdroje na internetu: 

[12] Bodové světlíky ALLUX – kopule [online]. ALLUX - STAV s.r.o. Dostupné z: 

http://www.allux.cz/cz/bsvetlik-kopule.php#  [citováno 2011-03-11].  

[13] Konspekty odborné přípravy I [online]. Hasičský záchranný sbor České republiky. 2009. 

[citováno 2011-01-02]. Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-

pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 

  

[14] Kouřové zábrany [online]. Avaps s. r. o. 2008. [citováno 2011-02-24]. Dostupné z: 

http://www.avaps.cz/index.php/cs/produkty/pozarni-ochrana/kourove-zabrany 

http://www.allux.cz/cz/bsvetlik-kopule.php
http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
http://www.hzscr.cz/clanek/konspekty-odborne-pripravyi.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
http://www.avaps.cz/index.php/cs/produkty/pozarni-ochrana/kourove-zabrany


59 
 

[15]  Smoke Control in Single Storey Buildings and Warehouses [online]. Colt International 

Ltd. 2008. [citováno 2011-02-15]. Dostupné z: 

http://www.coltinfo.co.uk/view.aspx?/Literature/pdf/smoke-control-in-single-storey-

buildings-and-warehouses.pdf 

[16] Světlíky Etag. ETAG Slovensko, s.r.o.. 2008. [citováno 2010-02-20]. Dostupné z: 

http://www.etag.sk/Produkty/index.htm 

[17] Vybrané kapitoly z PO III [online]. Vysoká škola báňská – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství. 2006. [citováno 2011-03-25]. Dostupné z: 

http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf 

 [18]  ZOKT - zařízení pro odvod kouře a tepla [online]. Inexco Agrosy s. r. o. 2006. [citováno 

2011-02-20]. Dostupné z: http://www.inexco.cz/?goto=katalog&kat=1  

 

  

http://www.coltinfo.co.uk/view.aspx?/Literature/pdf/smoke-control-in-single-storey-buildings-and-warehouses.pdf
http://www.coltinfo.co.uk/view.aspx?/Literature/pdf/smoke-control-in-single-storey-buildings-and-warehouses.pdf
http://www.etag.sk/Produkty/index.htm
http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/vybrane-kapitoly-III.pdf
http://www.inexco.cz/?goto=katalog&kat=1


60 
 

11 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Podmínky procesu hoření…………………………………………………………..7 

Obrázek 2 Kouř v počátcích poţáru stoupající ke stropní konstrukci………………………..13 

Obrázek 3 Pohyb kouře při poţáru…………………………………………………………...13 

Obrázek 4 Celkové zakouření prostoru……………………………………………………….14 

Obrázek 5 Objekt s otvory pro odvod kouře a tepla………………………………………….14  

Obrázek 6 Poloha neutrální roviny…………………………………………………………...15 

Obrázek 7 Pevná kouřová zábrana z drátoskla……………………………………………….37 

Obrázek 8 Textilní pohyblivá kouřová zábrana………………………………………………38 

Obrázek 9 Bodový světlík…………………………………………………………………….39 

Obrázek 10 Pásový světlík……………………………………………………………………39 

Obrázek 11 Světlíková pyramida……………………………………………………………..39 

Obrázek 12 ZOTK elektricky ovládané………………………………………………………43 

Obrázek 13 ZOTK pneumaticky ovládané…………………………………………………...43 

 

  

  



61 
 

12 Přílohy 

 

12.1 Symboly a jednotky 

SYMBOL  JEDNOTKA     VELIČINA  

Af m
2 

Plocha ohně    

Cd - Efektivní koeficient vytékání otvorem ve stěně místnosti 

g m s
-2 

Gravitační zrychlení 

 

h m Výška vrcholu vertikálního otvoru ve stěně místnosti nad 

podlahou 

H m Výška stropu nad podlahou 

hf m Výška (uloţeného) paliva (uskladněných hořlavin) měřená od 

nejniţší k nejvyšší rovině 

hb m Výška stavby od země ke střeše (předpokládáme plochou 

střechu) nebo k parapetu, pokud je přítomen  

Mf kg s
-1 

Hmotnostní průtok kouřových plynů stoupajících danou výškou 

nad ohněm [viz rovnice B.2] 

ml kg s
-1 

Hmotnostní průtok kouřových plynů vstupujících do vznášející 

se vrstvy v kouřovém rezervoáru 

P m Obvod ohně měřený horizontálně 

Qf kW Konvektivní tepelný tok v kouřových plynech opouštějících 

plameny nad ohněm 

Ql kW Konvektivní tepelný tok kouřových plynů ve vznášející se 

kouřové vrstvě v kouřovém rezervoáru 

qf kW m
-2 

Intenzita tepla uvolňovaného z ohně vztaţená na jednotku 

plochy
 

qf(low) kW m
-2 

Implicitní spodní (nízká) hodnota qf  
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qf(high) kW m
-2 

Implicitní horní (vysoká) hodnota qf
 

Tokolí K  Absolutní teplota okolního prostředí 

Tl K Průměrná absolutní teplota ve vznášející se kouřové vrstvě 

v kouřovém rezervoáru 

v m s
-1 

Charakteristická rychlost horizontálně plující vrstvy definovaná 

rovnicí E.7 

Vci m
3
 s

-1 
Objemový průtok kouřových plynů přes jednotlivý otvor 

v zavěšeném stropu do přetlakové komory nad ním. 

Vl m
3
 s

-1 
Celkový objemový průtok kouřových plynů odváděných 

z kouřového rezervoáru 

Vm m s
-1 

Střední (průměrná) rychlost 

y m Výška nad neutrální tlakovou rovinou uvnitř vrstvy 

Y m Výška čistého vzduchu pod vznášející se kouřovou vrstvou 

v kouřovém rezervoáru (např. výška měřená od základny 

poţáru ke kouřové vrstvě) 

  

p Pa Tlakový rozdíl 

f  °C Průměrná teplota kouřových plynů, měřená nad okolní teplotou 

ve výšce 1 metr nad vrcholem hořícího paliva  

l  °C Průměrná teplota nad okolní teplotou plynů ve vznášející se 

kouřové vrstvě v kouřovém rezervoáru 

w  °C Průměrná teplota vrstvy nad okolní teplotou plynů proudících 

otvorem ve stěně místnosti 

ν - Transformovaný parametr pouţívaný při výpočtu unikajícího 

oblaku 

 kg m
-3 

Hustota kouřových plynů v dané výšce v unikajícím oblaku 
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12.2 Tabulky s výpočty 

 

Příloha č. 1 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

19200,00 80,000 300 0,8 

21600,00 90,000 300 0,8 

24000,00 100,000 300 0,8 

26400,00 110,000 300 0,8 

31200,00 120,000 300 0,8 

28800,00 130,000 300 0,8 

31200,00 140,000 300 0,8 

36000,00 150,000 300 0,8 

38400,00 160,000 300 0,8 

40800,00 170,000 300 0,8 

43200,00 180,000 300 0,8 

 

Příloha č. 2 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

16800,00 80,000 300 0,7 

18900,00 90,000 300 0,7 

21000,00 100,000 300 0,7 

23100,00 110,000 300 0,7 

25200,00 120,000 300 0,7 

27300,00 130,000 300 0,7 

29400,00 140,000 300 0,7 

31500,00 150,000 300 0,7 

33600,00 160,000 300 0,7 

35700,00 170,000 300 0,7 

37800,00 180,000 300 0,7 
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Příloha č. 3 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

14400,00 80,000 300 0,6 

16200,00 90,000 300 0,6 

18000,00 100,000 300 0,6 

19800,00 110,000 300 0,6 

21600,00 120,000 300 0,6 

23400,00 130,000 300 0,6 

25200,00 140,000 300 0,6 

27000,00 150,000 300 0,6 

28800,00 160,000 300 0,6 

30600,00 170,000 300 0,6 

32400,00 180,000 300 0,6 

 

Příloha č. 4 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

25600,00 80,000 400 0,8 

28800,00 90,000 400 0,8 

32000,00 100,000 400 0,8 

35200,00 110,000 400 0,8 

38400,00 120,000 400 0,8 

41600,00 130,000 400 0,8 

44800,00 140,000 400 0,8 

48000,00 150,000 400 0,8 

51200,00 160,000 400 0,8 

54400,00 170,000 400 0,8 

57600,00 180,000 400 0,8 
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Příloha č. 5 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

22400,00 80,000 400 0,7 

25200,00 90,000 400 0,7 

28000,00 100,000 400 0,7 

30800,00 110,000 400 0,7 

33600,00 120,000 400 0,7 

36400,00 130,000 400 0,7 

39200,00 140,000 400 0,7 

42000,00 150,000 400 0,7 

44800,00 160,000 400 0,7 

47600,00 170,000 400 0,7 

50400,00 180,000 400 0,7 

 

Příloha č. 6 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

19200,00 80,000 400 0,6 

21600,00 90,000 400 0,6 

24000,00 100,000 400 0,6 

26400,00 110,000 400 0,6 

28800,00 120,000 400 0,6 

31200,00 130,000 400 0,6 

33600,00 140,000 400 0,6 

36000,00 150,000 400 0,6 

38400,00 160,000 400 0,6 

40800,00 170,000 400 0,6 

43200,00 180,000 400 0,6 
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Příloha č. 7 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

28000,00 80,000 500 0,8 

31500,00 90,000 500 0,8 

35000,00 100,000 500 0,8 

38500,00 110,000 500 0,8 

42000,00 120,000 500 0,8 

45500,00 130,000 500 0,8 

49000,00 140,000 500 0,8 

52500,00 150,000 500 0,8 

56000,00 160,000 500 0,8 

59500,00 170,000 500 0,8 

63000,00 180,000 500 0,8 

 

Příloha č. 8 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

28000,00 80,000 500 0,7 

31500,00 90,000 500 0,7 

35000,00 100,000 500 0,7 

38500,00 110,000 500 0,7 

42000,00 120,000 500 0,7 

45500,00 130,000 500 0,7 

49000,00 140,000 500 0,7 

52500,00 150,000 500 0,7 

56000,00 160,000 500 0,7 

59500,00 170,000 500 0,7 

63000,00 180,000 500 0,7 
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Příloha č. 9 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

24000,00 80,000 500 0,6 

27000,00 90,000 500 0,6 

30000,00 100,000 500 0,6 

33000,00 110,000 500 0,6 

36000,00 120,000 500 0,6 

39000,00 130,000 500 0,6 

42000,00 140,000 500 0,6 

45000,00 150,000 500 0,6 

48000,00 160,000 500 0,6 

51000,00 170,000 500 0,6 

54000,00 180,000 500 0,6 

 

Příloha č. 10 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

38400,00 80,000 600 0,8 

43200,00 90,000 600 0,8 

48000,00 100,000 600 0,8 

52800,00 110,000 600 0,8 

57600,00 120,000 600 0,8 

62400,00 130,000 600 0,8 

67200,00 140,000 600 0,8 

72000,00 150,000 600 0,8 

76800,00 160,000 600 0,8 

81600,00 170,000 600 0,8 

86400,00 180,000 600 0,8 
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Příloha č. 11 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

33600,00 80,000 600 0,7 

37800,00 90,000 600 0,7 

42000,00 100,000 600 0,7 

46200,00 110,000 600 0,7 

50400,00 120,000 600 0,7 

54600,00 130,000 600 0,7 

58800,00 140,000 600 0,7 

63000,00 150,000 600 0,7 

67200,00 160,000 600 0,7 

71400,00 170,000 600 0,7 

75600,00 180,000 600 0,7 

 

Příloha č. 12 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

28800,00 80,000 600 0,6 

32400,00 90,000 600 0,6 

36000,00 100,000 600 0,6 

39600,00 110,000 600 0,6 

43200,00 120,000 600 0,6 

46800,00 130,000 600 0,6 

50400,00 140,000 600 0,6 

54000,00 150,000 600 0,6 

57600,00 160,000 600 0,6 

61200,00 170,000 600 0,6 

64800,00 180,000 600 0,6 
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Příloha č. 13 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

44800,00 80,000 700 0,8 

50400,00 90,000 700 0,8 

56000,00 100,000 700 0,8 

61600,00 110,000 700 0,8 

67200,00 120,000 700 0,8 

72800,00 130,000 700 0,8 

78400,00 140,000 700 0,8 

84000,00 150,000 700 0,8 

89600,00 160,000 700 0,8 

95200,00 170,000 700 0,8 

100800,00 180,000 700 0,8 

 

Příloha č. 14 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

39200,00 80,000 700 0,7 

44100,00 90,000 700 0,7 

49000,00 100,000 700 0,7 

53900,00 110,000 700 0,7 

58800,00 120,000 700 0,7 

63700,00 130,000 700 0,7 

68600,00 140,000 700 0,7 

73500,00 150,000 700 0,7 

78400,00 160,000 700 0,7 

83300,00 170,000 700 0,7 

88200,00 180,000 700 0,7 
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Příloha č. 15 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

33600,00 80,000 700 0,6 

37800,00 90,000 700 0,6 

42000,00 100,000 700 0,6 

46200,00 110,000 700 0,6 

50400,00 120,000 700 0,6 

54600,00 130,000 700 0,6 

58800,00 140,000 700 0,6 

63000,00 150,000 700 0,6 

67200,00 160,000 700 0,6 

71400,00 170,000 700 0,6 

75600,00 180,000 700 0,6 

 

Příloha č. 16 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

51200,00 80,000 800 0,8 

57600,00 90,000 800 0,8 

64000,00 100,000 800 0,8 

70400,00 110,000 800 0,8 

76800,00 120,000 800 0,8 

83200,00 130,000 800 0,8 

89600,00 140,000 800 0,8 

96000,00 150,000 800 0,8 

102400,00 160,000 800 0,8 

108800,00 170,000 800 0,8 

115200,00 180,000 800 0,8 
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Příloha č. 17 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

44800,00 80,000 800 0,7 

50400,00 90,000 800 0,7 

56000,00 100,000 800 0,7 

61600,00 110,000 800 0,7 

67200,00 120,000 800 0,7 

72800,00 130,000 800 0,7 

78400,00 140,000 800 0,7 

84000,00 150,000 800 0,7 

89600,00 160,000 800 0,7 

95200,00 170,000 800 0,7 

100800,00 180,000 800 0,7 

 

Příloha č. 18 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

38400,00 80,000 800 0,6 

43200,00 90,000 800 0,6 

48000,00 100,000 800 0,6 

52800,00 110,000 800 0,6 

57600,00 120,000 800 0,6 

62400,00 130,000 800 0,6 

67200,00 140,000 800 0,6 

72000,00 150,000 800 0,6 

76800,00 160,000 800 0,6 

81600,00 170,000 800 0,6 

86400,00 180,000 800 0,6 

 

 



72 
 

Příloha č.19 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

57600,00 80,000 900 0,8 

64800,00 90,000 900 0,8 

72000,00 100,000 900 0,8 

79200,00 110,000 900 0,8 

86400,00 120,000 900 0,8 

93600,00 130,000 900 0,8 

100800,00 140,000 900 0,8 

108000,00 150,000 900 0,8 

115200,00 160,000 900 0,8 

122400,00 170,000 900 0,8 

129600,00 180,000 900 0,8 

 

Příloha č. 20 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

50400,00 80,000 900 0,7 

56700,00 90,000 900 0,7 

63000,00 100,000 900 0,7 

75600,00 110,000 900 0,7 

81900,00 120,000 900 0,7 

88200,00 130,000 900 0,7 

94500,00 140,000 900 0,7 

94500,00 150,000 900 0,7 

100800,00 160,000 900 0,7 

107100,00 170,000 900 0,7 

113400,00 180,000 900 0,7 

 

 



73 
 

 

Příloha č. 21 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

43200,00 80,000 900 0,6 

48600,00 90,000 900 0,6 

54000,00 100,000 900 0,6 

59400,00 110,000 900 0,6 

64800,00 120,000 900 0,6 

70200,00 130,000 900 0,6 

75600,00 140,000 900 0,6 

81000,00 150,000 900 0,6 

86400,00 160,000 900 0,6 

91800,00 170,000 900 0,6 

97200,00 180,000 900 0,6 

 

Příloha č. 22 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

64000,00 80,000 1000 0,8 

72000,00 90,000 1000 0,8 

80000,00 100,000 1000 0,8 

88000,00 110,000 1000 0,8 

96000,00 120,000 1000 0,8 

104000,00 130,000 1000 0,8 

112000,00 140,000 1000 0,8 

120000,00 150,000 1000 0,8 

128000,00 160,000 1000 0,8 

136000,00 170,000 1000 0,8 

144000,00 180,000 1000 0,8 
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Příloha č. 23 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

56000,00 80,000 1000 0,7 

63000,00 90,000 1000 0,7 

70000,00 100,000 1000 0,7 

77000,00 110,000 1000 0,7 

84000,00 120,000 1000 0,7 

91000,00 130,000 1000 0,7 

98000,00 140,000 1000 0,7 

105000,00 150,000 1000 0,7 

112000,00 160,000 1000 0,7 

119000,00 170,000 1000 0,7 

126000,00 180,000 1000 0,7 

 

Příloha č. 24 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

48000,00 80,000 1000 0,6 

54000,00 90,000 1000 0,6 

60000,00 100,000 1000 0,6 

66000,00 110,000 1000 0,6 

72000,00 120,000 1000 0,6 

78000,00 130,000 1000 0,6 

84000,00 140,000 1000 0,6 

90000,00 150,000 1000 0,6 

96000,00 160,000 1000 0,6 

102000,00 170,000 1000 0,6 

108000,00 180,000 1000 0,6 
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Příloha č. 25 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

70400,00 80,000 1100 0,8 

79200,00 90,000 1100 0,8 

88000,00 100,000 1100 0,8 

96800,00 110,000 1100 0,8 

105600,00 120,000 1100 0,8 

114400,00 130,000 1100 0,8 

123200,00 140,000 1100 0,8 

132000,00 150,000 1100 0,8 

140800,00 160,000 1100 0,8 

149600,00 170,000 1100 0,8 

158400,00 180,000 1100 0,8 

 

Příloha č. 26 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

61600,00 80,000 1100 0,7 

69300,00 90,000 1100 0,7 

77000,00 100,000 1100 0,7 

84700,00 110,000 1100 0,7 

92400,00 120,000 1100 0,7 

100100,00 130,000 1100 0,7 

107800,00 140,000 1100 0,7 

115500,00 150,000 1100 0,7 

123200,00 160,000 1100 0,7 

130900,00 170,000 1100 0,7 

138600,00 180,000 1100 0,7 
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Příloha č. 27 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

52800,00 80,000 1100 0,6 

59400,00 90,000 1100 0,6 

66000,00 100,000 1100 0,6 

72600,00 110,000 1100 0,6 

79200,00 120,000 1100 0,6 

85800,00 130,000 1100 0,6 

92400,00 140,000 1100 0,6 

99000,00 150,000 1100 0,6 

105600,00 160,000 1100 0,6 

112200,00 170,000 1100 0,6 

118800,00 180,000 1100 0,6 

 

Příloha č. 28 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

76800,00 80,000 1200 0,8 

86400,00 90,000 1200 0,8 

96000,00 100,000 1200 0,8 

105600,00 110,000 1200 0,8 

115200,00 120,000 1200 0,8 

124800,00 130,000 1200 0,8 

134400,00 140,000 1200 0,8 

144000,00 150,000 1200 0,8 

153600,00 160,000 1200 0,8 

163200,00 170,000 1200 0,8 

172800,00 180,000 1200 0,8 
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Příloha č. 29 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

67200,00 80,000 1200 0,7 

75600,00 90,000 1200 0,7 

84000,00 100,000 1200 0,7 

92400,00 110,000 1200 0,7 

100800,00 120,000 1200 0,7 

109200,00 130,000 1200 0,7 

117600,00 140,000 1200 0,7 

126000,00 150,000 1200 0,7 

134400,00 160,000 1200 0,7 

142800,00 170,000 1200 0,7 

151200,00 180,000 1200 0,7 

 

Příloha č. 30 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

57600,00 80,000 1200 0,6 

64800,00 90,000 1200 0,6 

72000,00 100,000 1200 0,6 

79200,00 110,000 1200 0,6 

86400,00 120,000 1200 0,6 

93600,00 130,000 1200 0,6 

100800,00 140,000 1200 0,6 

108000,00 150,000 1200 0,6 

115200,00 160,000 1200 0,6 

122400,00 170,000 1200 0,6 

129600,00 180,000 1200 0,6 
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Příloha č. 31 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

80000,00 80,000 1250 0,8 

90000,00 90,000 1250 0,8 

100000,00 100,000 1250 0,8 

110000,00 110,000 1250 0,8 

120000,00 120,000 1250 0,8 

130000,00 130,000 1250 0,8 

140000,00 140,000 1250 0,8 

150000,00 150,000 1250 0,8 

160000,00 160,000 1250 0,8 

170000,00 170,000 1250 0,8 

180000,00 180,000 1250 0,8 

 

Příloha č. 32 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

70000,00 80,000 1250 0,7 

78750,00 90,000 1250 0,7 

87500,00 100,000 1250 0,7 

96250,00 110,000 1250 0,7 

105000,00 120,000 1250 0,7 

113750,00 130,000 1250 0,7 

122500,00 140,000 1250 0,7 

131250,00 150,000 1250 0,7 

140000,00 160,000 1250 0,7 

148750,00 170,000 1250 0,7 

157500,00 180,000 1250 0,7 
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Příloha č. 33 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

qf 

[kW.m
-2

] 

kc 

[-] 

60000,00 80,000 1250 0,6 

67500,00 90,000 1250 0,6 

75000,00 100,000 1250 0,6 

82500,00 110,000 1250 0,6 

90000,00 120,000 1250 0,6 

97500,00 130,000 1250 0,6 

105000,00 140,000 1250 0,6 

112500,00 150,000 1250 0,6 

120000,00 160,000 1250 0,6 

127500,00 170,000 1250 0,6 

135000,00 180,000 1250 0,6 

 

Příloha č.34 

Ce 

[kg m
-2

 s
-1

] 

P 

[m] 

Y 

[m] 

Mf 

[kg s
-1

] 

0,19 4,253 3 4,199 

0,19 4,962 3 4,898 

0,19 5,670 3 5,598 

0,19 5,954 3 5,879 

0,19 6,237 3 6,158 

0,19 7,088 3 6,998 

0,19 7,516 3 7,420 

0,19 7,797 3 7,698 

0,19 8,506 3 8,397 

0,19 9,073 3 8,958 

0,19 11,341 3 11,196 
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Příloha č.35 

Ce 

[kg m
-2

 s
-1

] 

P 

[m] 

Y 

[m] 

Mf 

[kg s
-1

] 

0,19 4,253 4,5 7,713 

0,19 4,962 5 10,540 

0,19 5,670 5,5 13,897 

0,19 5,954 6 16,627 

0,19 6,237 6,5 19,638 

 

Příloha č.36  Výpočet pro  nebytové prostory Y = 3 m hk = 1 m H = 4 m kc = 0,7 

ty 

[s] 

Ql 

[kW] 

Af 

[m
2
] 

Mf 

[kg.s
-1

] 

Tl 

[K] 

Vt 

[m
3
s

-1
] 

300 252 1,44 4,199 353 4,21 

350 343 1,96 4,898 363 5,06 

400 448 2,56 5,598 373 5,94 

420 494 2,82 5,879 377 6,30 

440 542 3,10 6,158 381 6,67 

500 700 4,00 6,998 393 7,82 

530 787 4,50 7,420 399 8,42 

550 847 4,84 7,698 403 8,82 

600 1008 5,76 8,397 413 9,86 

640 1147 6,55 8,958 421 10,73 

800 1792 10,24 11,196 453 14,43 
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Příloha 37 Výpočet pro nebytové prostory Y = 3 m hk = 1 m H = 4 m kc = 0,7 

tv 

[s] 

Av 

[m
2
] 

vt 

[m.s
-1

] 

Δp 

[Pa] 

Vn 

[m
3
s

-1
] 

Agn 

[m
2
] 

300 2,02 4,72 71,32 7,60 3,04 

350 2,25 4,89 63,08 9,12 3,65 

400 2,48 5,02 56,91 10,64 4,26 

420 2,57 5,11 54,84 12,16 4,87 

440 2,66 5,17 52,98 13,68 5,47 

500 2,94 5,22 48,26 15,20 6,08 

530 3,08 5,25 46,29 16,72 6,69 

550 3,17 5,27 45,12 18,25 7,30 

600 3,39 5,29 42,50 19,77 7,91 

640 3,57 5,29 40,69 21,29 8,52 

800 4,30 5,29 35,29 22,80 9,12 

 

Příloha 38  

Y 

[m] 

Mf 

[kg.s
-1

] 

θl 

[°C] 

Tl 

[K] 

Vt 

[m
3
s

-1
] 

Av 

[m
2
] 

Δp 

[Pa] 

Vv 

[m
3
s

-1
] 

4,5 7,713 32,670 325,670 7,145 4,25 119,5827 6,407 

5 10,540 32,543 325,543 9,759 5,75 119,9955 8,754 

5,5 13,897 32,238 325,238 12,855 7,55 121,0033 11,542 

6 16,627 29,710 322,710 15,261 9,35 130,1338 13,810 

6,5 19,638 27,599 320,599 17,907 11,43 139,0408 16,311 

7 24,942 28,065 321,065 22,776 14,35 136,959 20,716 

7,5 29,330 26,833 319,833 26,680 17,26 142,6225 24,360 

8 33,520 25,268 318,268 30,342 20,37 150,6059 27,841 

8,5 40,049 25,169 318,169 36,241 24,39 151,1445 33,263 

9 46,545 24,643 317,643 42,050 28,70 154,0825 38,659 
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Příloha 39 Teplo sdílené konvekcí 

ty 

[s] 

 

Ql [kW] 

Objekty  ky=500 Objekty ky=130 Objekty ky=160 

kc=0,6 kc=0,7 kc=0,8 kc=0,6 kc=0,7 kc=0,8 kc=0,6 kc=0,7 kc=0,8 

300 216 252 288 3195 3727 4260 2109,375 2460,938 2812,5 

350 294 343 392 4349 5073 5798 2871,094 3349,609 3828,125 

400 384 448 512 5680 6627 7573 3750 4375 5000 

420 423 494 564 6263 7307 8350 4134,375 4823,438 5512,5 

440 465 542 620 6873 8019 9164 4537,5 5293,75 6050 

500 600 700 800 8876 10355 11834 5859,375 6835,938 7812,5 

530 674 787 899 9973 11635 13297 6583,594 7680,859 8778,125 

550 726 847 968 10740 12530 14320 7089,844 8271,484 9453,125 

600 864 1008 1152 12781 14911 17041 8437,5 9843,75 11250 

640 983 1147 1311 14542 16966 19389 9600 11200 12800 

800 1536 1792 2048 22722 26509 30296 15000 17500 20000 

 

 

 

  


