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Souhrn
Obsahem této bakalářské práce je návrh větrání pro hromadné podzemní garáže, které se
nachází pod administrativní budovou.
V úvodní části jsou uvedeny všechny možnosti a způsoby větrání garáží. Následně jsou
uvedeny podmínky pro zpracování projektu, dále je popsáno konkrétní řešení a jeho
funkce. Pro jednotlivá vzduchotechnická zařízení jsou dimenzovány potřebné výkonové
parametry. Následně je popsaná regulace celého systému. V závěru práce je teoreticky
popsáno, co by se muselo na danou garáž aplikovat pro umožnění vjezdu vozidel na
alternativní paliva. Jako podklad pro tento návrh mi sloužil stavební projekt celé
administrativní budovy.

Summary
The content of this bachelor thesis is a design of ventilation for mass underground garages,
which are located under an administrative building.
In the introduction there are all presented possibilities and ways of ventilating garages.
Subsequently the conditions for project processing are introduced as well as a description
of one specific solution and its function. The required power parameters are dimensioned
for each air-conditioning system. Subsequently, the regulation of the entire system is
described. At the end of the thesis, it is theoretically described what would have to be done
in order to allow alternative-fuel-vehicles to enter the garage. The construction project of
the entire office building served as a basis for this design.
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1. ÚVOD
V současnosti platí v České Republice nové předpisy pro projektanty, kteří garáž
navrhují pro realizaci, ale hlavně i pro provoz garáží. Předpisy jsou tři a platí od roku 2011.
Nejzásadnější novinkou pro návrh garáží je to, že v garážích mohou parkovat i vozidla na
plynná paliva, samozřejmě při dodržení všech předpisů. Větrání garáží je velmi
komplikovaná, ale zásadní záležitost, protože se mohou objevit až tři větrací systémy a je
velmi důležité zvolit ten ideální pro danou situaci, anebo zkombinovat dva systémy tak, aby
byly co nejvíce vyhovující pro danou garáž. Zmíněnými větracími systémy jsou provozní,
havarijní a požární větrání. Na každý systém jsou kladeny odlišné požadavky, které
zasahují jak do stavební části, tak do technického zařízení budovy, což projektantům
způsobuje nemalé potíže, protože stavař, ale i projektant technického zařízení mají své
povinnosti a návrh musí splňovat jak stavební, tak požadavky na technické zařízení
budov. [L2]
Důraz je kladen na zvýšenou bezpečnost garáží nejen při provozování, ale i při
krizových situacích, aby byli ochráněni jak uživatelé automobilů, tak obsluha garáže, ale
i vozidla, a hlavně celý objekt. Nemalou zodpovědnost nese i vzduchotechnický systém,
který z velké části zabezpečuje celý provoz garáží. Zmíněnými krizovými situacemi jsou
myšleny takové situace, kdy jsou překročeny povolené koncentrace škodlivin nad povolené
limity, při úniku paliva z vozidla nebo dokonce při požáru vozidla. [L2]
Nové předpisy sice komplikují návrh garáží, ale naopak šetří peníze majitelům či
provozovatelům garáží, protože tehdejší předpisy z Německa vedly k tomu, že celý
vzduchotechnický systém byl natolik předimenzovaný, že vzduchotechnická jednotka
nebyla nikdy zcela plně využita.

1.1 ŠKODLIVINY
Automobily jezdí na různé druhy paliv a těmi jsou automobilový benzín, motorová
nafta, zkapalněné ropné plyny - LPG (propan butanová směs) a zemní plyn
stlačený – CNG, nebo zkapalněné - LNG. Při vstříknutí paliva do válce nastává shoření u
spalovacího motoru nebo výbuch u vznětového motoru a následné vyfouknutí spalin.
Spaliny procházejí přes katalyzátor, který snižuje množství škodlivin ve výfukových
8
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plynech tím že, katalytickými reakcemi přeměňují některé škodliviny ve výfukových
plynech na méně škodlivé látky. [L3]
Vlastnosti paliva mohou ovlivňovat emise škodlivin, ale vliv automobilu,
konktrétně motor a celý spalovací systém, je zhruba šestkrát větší než vliv paliva. Z toho
plyne, že změna paliva například za kvalitnější, nebo snaha změnit složení paliva, nemusí
vždy přinést obecně pozitivní výsledek při minimalizaci emisí škodlivin. Proto změna
složení paliva bez současné změny v technických parametrech vozidlového parku přináší
zcela minimální efekt. [L4]
Nejdůležitějšími prvky, které sledujeme při měření emisí jsou oxid uhelnatý (CO),
nespálené uhlovodíky (HC), oxidy dusíku (NOx) a saze (PM).
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. Je lehčí než
vzduch, ale se vzduchem se dokáže mísit. Ve vodě je skoro nerozpustný. Je obsažen ve
svítiplynu, v přírodě je přítomen v nepatrném množství v atmosféře, kde vzniká fotolýzou
oxidu uhličitého působením ultrafialového záření jako vedlejší produkt nedokonalého
spalování fosilních paliv, ale i biomasy. Oxid uhelnatý se váže na hemoglobin, což je
červené krevní barvivo, 200 - 300 krát rychleji než kyslík, který je tímto způsobem
vytěsňován, tím je zabráněno přenosu vzduchu z plic do tkání a to znamená, že způsobuje
otravu. Vzniká nedokonalým spalováním. [L5]
Nespálené uhlovodíky obsahují karcinogenní aromáty. Vznikají v průběhu,
spalování, pokud není dostatečný přívod kyslíku, nebo je příliš chudá směs a obsah válce
dostatečně neprohoří. Na slunečním světle reagují a vytváří látky, které dráždí sliznici. [L6]
Oxidy dusíku mají podobné účinky jako oxid uhelnatý, napadají plíce a sliznici.
Vznikají v motoru za vysokých teplot a tlaků během hoření při nadměrném přebytku
kyslíku. Některé z oxidů dusíku jsou zdraví škodlivé. Opatření vedoucí ke snižování
spotřeby paliva mohou vést ke zvyšování podílů oxidu dusíku ve výfukových plynech,
neboť účinnější spalování vede k vyšším teplotám a tím i vyšším tlakům při spalování. [L6]
Saze způsobují mechanické dráždění, fungují jako nosiče karcinogenů a mutagenů.
Představme si, že všechny tyto škodliviny vyfukují auta při vjezdu, při hledání místa či
9
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naopak při odjezdu z garáže. Z tohoto důvodu musejí být podzemní garáže odvětrávány,
protože při špičkových situacích by koncentrace extrémně stoupaly a mohlo by se stát,
že vlastnosti vzduchu v garáži by byly zdraví nebo i životu nebezpečné. Určující
škodlivinou pro větrání garáží je oxid uhelnatý (CO) při chodu motoru vozidla. Pokud
navrhujeme větrací zařízení právě na přípustnou koncentraci oxidu uhelnatého, máme
jistotu, že koncentrace nespálených uhlovodíků, oxidů dusíku, sazí a dalších škodlivin
budou spolehlivě odvětrávány. [L2]

10
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2. PROVOZNÍ VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ
Provozním větráním musí být opatřena každá garáž ať nadzemní či podzemní.
Provozní větrání je určené k zajištění kvalitního ovzduší pro pobyt osob obsluhujících
garáž či vozidlo dle hygienických kritérií. V garážích se nevětrají pouze místa na stání
automobilů a komunikace po kterých se vozidla pohybují, ale musejí se větrat i obslužná
místa, hygienická zařízení, ale i servisní a administrativní místnosti apod. Výměna vzduchu
musí být zajištěna, jak pro osoby obsluhující automobil, u kterých předpokládáme
krátkodobý pobyt do třiceti minut, ale i pro zaměstnance garáže, u kterých je směrodatná
doba pobytu 8 hodin (doba jedné směny). Proto garáže rozdělujeme na garáže
samoobslužné a garáže s obsluhou. Pro různé prostory a různé činnosti osob se navrhuje
různé větrací zařízení. V zásadě navrhujeme dvě, přirozené větrání zajištěné přirozeným
rozdílem tlaků, nebo nucené větrání zajištěné vzduchotechnickou jednotkou. [L2]
U přirozeného větrání jsou neustálé měnící se tlakové poměry účinného tlaku
vyvolané rozdílem teplot vnitřního a venkovního prostředí a dynamickým účinkem
větru. [L7] Větrání se navrhuje pomocí empirického poznání prostřednictvím větracích
otvorů, jejichž velikost se dá vypočítat nebo jsou uvedeny v technické normě ČSN 73 6058
„Jednotlivé, řadové a hromadné garáže“; jejich velikost je vztažena na jedno stání
vozidel. [L9] Přirozené větrání není vhodné navrhovat pro hromadné garáže, jedině
v případě nadzemní garáže za předpokladu vhodné stavební dispozice. Vhodnější je
navrhnout přirozené větrání do jednotlivých či řadových garáží. [L2]
Nucené větrání se navrhuje jako podtlakové, to znamená, že odvádíme více
znehodnoceného vzduchu, než přivádíme čerstvého. Průtok vzduchu je vypočítáván
v závislosti na emisi škodlivin. Směrodatnou škodlivinou pro výpočet je oxid uhelnatý, při
jehož odvodu zajistíme odvětrání i všech ostatních škodlivin. [L2] Přípustná koncentrace
CO pro samoobslužné garáže je stanovena hodnotou Cp = 50 ppm, což je maximální
přípustná koncentrace. Přípustná koncentrace CO pro garáže s obsluhou je daná
hodnotou Cpel = 26 ppm což je přípustný expoziční limit. [L9] To znamená, že za celou
směnu může být hodnota koncentrace vyšší než je hodnota PEL, ale nesmí překročit NPK
(nejvyšší přípustnou koncentraci). Když se za celou směnu hodnoty zprůměrují, tak
hodnota průměrných hodnot nesmí být vyšší než přípustný expoziční limit. [L7]
11
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2.1 KONCEPCE PŘIROZENÉHO VĚTRÁNÍ
Provozní větrání může být přirozené nebo nucené, přirozené se může použít pouze
u hromadných nadzemních garáží s ideální stavební dispozicí. Nucené se dá použít ve
všech případech. Upřednostňujeme větrání přirozené, protože je investičně a provozně
nenáročné. Metodika návrhu přirozeného a nuceného větrání se liší. Zásadními údaji pro
návrh nuceného provozního větrání je hlavně stavební uspořádání (jednotlivé, řadové,
hromadné, nadzemní, podzemní, kombinované). Důležitá je také lokalita umístění garáže
(velkoměsta či malá města), provozní podmínky (garáže samoobslužné, s obsluhou,
s automatickým parkovacím systémem), skupiny vozidel (1 - osobní a lehká užitková
vozidla, 2 - nákladní vozidla, tahače, autobusy, 3 - traktory a samojízdné pracovní stroje)
a v neposlední řadě také trasy průjezdů vozidel (délky rovných úseků, stoupání
klesání). [L2]

2.2 PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ NADZEMNÍCH JEDNOTLIVÝCH A
ŘADOVÝCH GARÁŽÍ
Základem přirozeného větrání je stanovit velikost otvorů pro přívod vzduchu a pro
odvod vzduchu. Větrání musí být příčné s neuzavíratelnými otvory v protilehlých stěnách.
Polovina větracích otvorů jsou otvory pro přívod a umísťují se nad podlahou, spodní hrana
otvoru musí být minimálně 0,5 m nad podlahou. Druhá polovina otvorů je pro odvod
znehodnoceného vzduchu a ty se umisťují pod stropem, horní hrana otvoru smí být
maximálně 0,3 m pod stropem. Pokud by měla být na otvor napojená větrací šachta, musí
mít stejný rozměr jako větrací otvor, při délce šachty větší než dva metry musí být průřez
šachty dvojnásobný. Stejně jako u otvorů musí být větrací šachta neuzavíratelná. Celková
volná plocha pro jedno stání je minimálně [L9]:
v garážích pro vozidla skupiny 1:

0,025 m2 / stání

v garážích pro vozidla skupiny 2 a 3:

0,045 m2 / stání
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2.3 PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ NADZEMNÍCH HROMADNÝCH
GARÁŽÍ
Toto větrání je velmi podobné jako přirozené větrání nadzemních jednotlivých
a řadových garáží, opět se stanovují rozměry otvorů pro přívod čerstvého a odvod
znehodnoceného vzduchu. Větrání můžeme opět řešit příčnými otvory v protilehlých
obvodových stěnách, kde je ale vzdálenost protilehlých stěn menší než 60 m. Větrání lze
řešit i otvory ve stropě. [L9]
U příčného větrání musejí být rovnoměrně umístěné otvory o volném průřezu, který musí
být minimálně 1/3 celkové vnitřní plochy svislých obvodových stěn garáže. Spodní hrana
otvorů je nejvýše 0,5 metrů nad podlahou garáže a horní hrana otvorů nejníže 0,3 m pod
stropem. Otvory, které jsou nad podlahou v prvním podlaží musejí být z venkovní strany
minimálně 0,3 m nad terénem. Pokud by měla být na otvor napojená větrací šachta, musí
mít stejný rozměr jako větrací otvor. Při délce šachty větší než dva metry musí být průřez
šachty dvojnásobný. Stejně jako u otvorů musí být větrací šachta neuzavíratelná. Plochy
otvorů je možné sdružovat, ale musí být zajištěno řádné provětrání garáže a musí být
dodržena minimální horizontální vzdálenost mezi otvory a to je 20 m. Stěny, ve kterých
nejsou otvory mohou být vzdáleny od stěny s otvorem maximálně 10 m. Pro přirozené
větrání otvory v obvodových stěnách nebo ve stropě se navrhuje celková velikost otvorů
pro jedno stání minimálně [L9]:
v garážích s frekvencí výměny vozidel f ≤ 0,4 1/hod - 0,15 m2 / stání
v garážích s frekvencí výměny vozidel f ≥ 0,4 1/hod - 0,3 m2 / stání

2.4 NUCENÉ VĚTRÁNÍ NADZEMNÍCH JEDNOTLIVÝCH A
ŘADOVÝCH GARÁŽÍ
Jak jednotlivé, tak řadové garáže se větrají podtlakově. Minimální průtok
odvedeného vzduchu 𝑉̇ [𝑚3 /ℎ𝑜𝑑 𝑠𝑡á𝑛í] se určí z intenzity větrání 𝐼 [1/ℎ𝑜𝑑] dle vztahu
𝑉̇ = 𝐼 ∙ 𝑂, kde 𝑂 [𝑚3 ] je vnitřní objem prostoru garáže a 𝐼 = 1 [1/ℎ𝑜𝑑] . [L9]
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Odvod vzduchu je přes odváděcí vyústku s ventilátorem, vyústka musí být umístěná
pod stropem a ventilátor musí být v provozu po celou dobu, co se po garáži pohybují
osoby. Plocha otvoru se stanoví dle vzorce [L9]:
𝑆𝑝 =

𝑂
[𝑚2 ]
𝑤𝑝

(1)

kde:
𝑤𝑝 je rychlost vzduchu u protilehlé stěny u podlahy [𝑚/𝑠] 𝑤𝑝 ≤ 0,7 𝑚/𝑠
O je objem místnosti [𝑚3 ].

2.5 NUCENÉ VĚTRÁNÍ HROMADNÝCH GARÁŽÍ
Při návrhu nuceného větrání garáží je nutné stanovit potřebný průtok venkovního
větracího vzduchu. Větrání je opět řešeno podtlakově. Čerstvý venkovní vzduch může být
přiveden jak přirozeně, tak nuceně, důležité je, aby bylo zachováno podtlakové větrání.
Vhodné řešení je, pokud průtok přívodního vzduchu je o 10 % menší než průtok
odváděného vzduchu. [L9]
Základ výpočtu průtoku vzduchu spočívá v tom, že musíme stanovit emise oxidu
uhelnatého v jednotlivých prostorech (úsecích) garáže od motorů vozidel. Průtok vzduchu
také záleží na době parkování vozidel 𝜏 [ℎ𝑜𝑑], respektive na frekvenci výměny
vozidel 𝑓 [1/ℎ𝑜𝑑]. [L9]
Celková objemová emise 𝑉̇𝐶𝑂 [𝑚3 /ℎ𝑜𝑑] emitovaného všemi vozidly při jízdě, ale
i při volnoběhu se stanoví jako součet všech dílčích emisí při vjezdu do garáže, při výjezdu
z garáže, dále pří parkování a při jízdě směrem nahoru nebo při klesání. Vychází se přitom
z tabulkově daných hodnot emisí CO, které jsou pro každý pohyb vozidla odlišné. Za dobu
provozu 1 sekundy při rychlosti jízdy 10 km/h po rovině, klesání, stoupání
a volnoběhu se vynásobí celkovou dobou jízdy všech vozidel v daném úseku. [L9]
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Hlavními vstupními údaji pro výpočet je počet úseků (podlaží), počet stání vozidel
v daném úseku, parkovací doba, ze které nám je známa frekvence výměny vozidel na
jednom stání, délka tras na zaparkování a odjezdu, doba průjezdu vozidla úsekem. Jelikož
jsou různé trasy, které může vozidlo ujet k volnému parkovacímu místu počítá se průměrná
trasa z hodnoty trasy k nejbližšímu parkovacímu místu a k nejvzdálenějšímu parkovacímu
místu v daném úseku. Uvažuje se tedy trasa vozidel parkujících, ale i trasa vozidel úsekem
projíždějících do jiného úseku. [L9]
Objemový průtok vzduchu pro větrání garáže, neboli objemový průtok odváděného
vzduchu z garáže, je závislý na provozních podmínkách garáže a vypočítá se
z následujících rovnic [L9]:
SAMOOBSLUŽNÉ GARÁŽE PŘI PRŮBĚŽNÉ VÝMĚNĚ VOZIDEL
𝑉̇ =

𝑉̇𝐶𝑂
[𝑚3 /ℎ𝑜𝑑]
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑒 ) ∙ 10−6

(2)

kde:
𝑉̇𝐶𝑂

celková objemová emise oxidu uhelnatého emitovaného všemi vozidly při
jízdě a volnoběhu [𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 ],

𝐶𝑝

nejvyšší přípustná koncentrace oxidu uhelnatého [𝑝𝑝𝑚, 𝑐𝑚3 ⁄𝑚3 ], která
je 𝐶𝑝 = 50 𝑝𝑝𝑚,

𝐶𝑒

koncentrace oxidu uhelnatého ve venkovním vzduchu [𝑝𝑝𝑚, 𝑐𝑚3 ⁄𝑚3 ],
která je v malých městech 𝐶𝑒 = 5 𝑝𝑝𝑚 a ve velkých městech 𝐶𝑒 = 10 𝑝𝑝𝑚.
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GARÁŽE S OBSLUHOU
𝑉̇ =

𝑉̇𝐶𝑂
[𝑚3 /ℎ𝑜𝑑]
(𝐶𝑝𝑒𝑙 − 𝐶𝑒 ) ∙ 10−6

(3)

kde:
𝑉̇𝐶𝑂

celková objemová emise oxidu uhelnatého emitovaného všemi vozidly při
jízdě a volnoběhu [𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 ],

𝐶𝑝𝑒𝑙

expoziční limit koncentrace oxidu uhelnatého [𝑝𝑝𝑚, 𝑐𝑚3 ⁄𝑚3 ], který
je 𝐶𝑝𝑒𝑙 = 26 𝑝𝑝𝑚,

𝐶𝑒

koncentrace oxidu uhelnatého ve venkovním vzduchu [𝑝𝑝𝑚, 𝑐𝑚3 ⁄𝑚3 ],
která je v malých městech 𝐶𝑒 = 5 𝑝𝑝𝑚 a ve velkých městech 𝐶𝑒 = 10 𝑝𝑝𝑚.

SAMOOBSLUŽNÉ GARÁŽE SE ŠPIČKOVOU VÝMĚNOU VOZIDEL
Garáže, které by se navrhovaly jen pro špičkové (nárazové) parkování vozidel se
nenavrhují tak často. Garáže se špičkovou výměnou vozidel jsou například u kulturních,
sportovních či společenských objektů, kde je během dne normální provoz a jen při
například fotbalovém zápase přijede velké množství vozidel. Pro tento špičkový stav se
stanoví objemový průtok vzduchu pro maximální předpokládaný současný provoz vozidel.
Je

logické,

že

vychází

extrémně

velký

průtok

vzduchu

a

z toho

plyne,

že i vzduchotechnická jednotka vychází s nadměrnými parametry a v neposlední řadě
i potrubí, se kterým by byl velký problém při umísťování do prostoru garáže. Proto se
nepočítá s provozem všech vozidel, ale jen s určitým počtem automobilů, který určí
projektant dopravního řešení z celkového počtu stání v každém úseku. [L2]
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Měrný objemový průtok vzduchu se stanoví dle následujícího vztahu [L2]:
̇ =
𝑉𝑚

𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑣𝑜𝑧. š𝑝𝑖 ∙ 𝑛
[𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑠𝑡á𝑛í]
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑒 ) ∙ 10−6 ∙ 𝑃

(4)

kde:
𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑣𝑜𝑧.

š𝑝𝑖

je emise oxidu uhelnatého jednoho vozidla při jízdě v úseku
stanovená jako vážený průměr emisí při jízdě po rovině, klesání a
stoupání [𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑑𝑙𝑜 ],

𝐶𝑝

nejvyšší přípustná koncentrace oxidu uhelnatého v hromadné
garáži [𝑝𝑝𝑚, 𝑐𝑚3 ⁄𝑚3 ], 𝐶𝑝 = 50 𝑝𝑝𝑚,

𝐶𝑒

koncentrace oxidu uhelnatého ve venkovním (přiváděném)
vzduchu [𝑝𝑝𝑚, 𝑐𝑚3 ⁄𝑚3 ], která je v malých městech 𝐶𝑒 = 5 𝑝𝑝𝑚 a
ve velkých městech 𝐶𝑒 = 10 𝑝𝑝𝑚.

Emise oxidu uhelnatého od jednoho vozidla se stanoví jako vážený průměr dle
následujícího vztahu [L2]:
𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑣𝑜𝑧.š𝑝𝑖 =
=

𝑆𝑟𝑜𝑣 ∙ 𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑟𝑜𝑣.𝑣𝑜𝑧. + 𝑆𝑘𝑙. ∙ 𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑟𝑜𝑣.𝑣𝑜𝑧. + 𝑆𝑠𝑡. ∙ 𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑠𝑡.
𝑆𝑟𝑜𝑣. + 𝑆𝑘𝑙. + 𝑆𝑠𝑡.

(5)
𝑣𝑜𝑧.

[𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 ∙ 𝑣𝑜𝑧.]

kde:
𝑆𝑟𝑜𝑣.

délka trasy v úseku po rovině [𝑚],

𝑆𝑘𝑙.

délka trasy v úseku klesání [𝑚],

𝑆𝑠𝑡.

délka trasy v úseku stoupání [𝑚],

𝑉̇𝐶𝑂 𝑗 𝑟𝑜𝑣.𝑣𝑜𝑧.

emise oxidu uhelnatého vozidel skupiny 1(osobní a lehká
užitková vozidla) [𝑚3 ⁄ℎ ∙ 𝑣𝑜𝑧.]
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Celkový objemový průtok vzduchu v jednom úseku garáže se špičkovou výměnou
vozidel je:
̇ ∙ 𝑃 [𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 ]
𝑉̇ = 𝑉𝑚

(6)

Aby nebyl vzduchotechnický systém předimenzovaný, musí projektant
dopravního řešení určit počet vozidel, která budou v garáži současně v provozu. Projektant
zadá hodnotu n/P, když bude například hodnota n/P = 1/10 bude poté v garáži v provozu
současně každé 10 vozidlo. [L2]
Po vypočítání objemového průtoku musíme, ale ještě zkontrolovat jednu velmi důležitou
věc, a to je intenzita větrání, protože pro všechny systémy nuceného větrání hromadných
garáží nesmí intenzita poklesnout pod hodnotu 𝐼 = 0,5 1/ℎ𝑜𝑑. [L2]

2.6 VÝPOČETNÍ PROGRAM
Jelikož výpočet objemového průtoku vzduchu není zcela triviální a je velmi zdlouhavý, je
velmi účelné si sestavit výpočetní program. Jedním z výstupů řešitelského týmu, který
analyzoval větrání garáží podle nových předpisů je software na platformě excel. Práce
s programem je rychlá. Celý program je velmi srozumitelný a navede uživatele, jak s ním
pracovat. Autoři tento program uvolnili pro volné použití. [L10]
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3. HAVARIJNÍ VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ
Požadavek na instalaci havarijní větracího systému v garážích se objevil v České
Republice poprvé v souvislostí s vozidly na plynná paliva a s novými předpisy z roku 2011
o kterých je zmíněno v úvodu práce. Vyhláška [L9], která umožňuje parkování vozidel na
plynná paliva v hromadných garáží předepisuje následující povinnosti, které se musí
dodržovat, aby v garážích byla zajištěna bezpečnost osob a vozidel [L11]:
1) Garáž musí být vybavena detekčním systémem na únik plynu a účinným
odvětráváním.
2) Jako garáž tak všechny příjezdové a odjezdové komunikace, které jsou obestavěny
stavebními konstrukcemi musejí být vybaveny detekčním systémem na únik plynu
a účinným větráním.
3) Z hlediska výbušné atmosféry by měla být garáž vybavena elektrickým zařízením,
které musí být provedeno tak, jak předepsáno v normě [L9].
4) Pokud požární úsek se zakladačovým systémem nesplňuje podmínky pro rychlý
a účinný zásah hasičských jednotek, musí být vybaven hasičským systémem
alespoň s jednoduchým zásobováním vodou.
5) V hromadné podzemní garáži pro veřejnost musí být rozhlas s nuceným poslechem
pro bezpečnou evakuaci všech návštěvníků a zaměstnanců garáže.

3.1 ÚČINNÉ VĚTRÁNÍ GARÁŽÍ
Povinnost vybavit garáže účinným větráním je velmi mlhavým požadavkem, jelikož
pojem účinné větrání není, co se týče právních předpisů, přesně definován. Jde totiž
o obecnou formulaci, nikoli o právní pojem, což může v praxi přinášet, a také přináší,
značné problémy.
Proto se musel sejít tým odborníku a problematiku účinného větrání analyzovat,
popsat a vyřešit. Došli k závěru, že pokud v garáži parkují vozidla na jiná než ropná paliva,
je povinnost vybavit garáž provozním, havarijním a požárním větráním. Toto technické
vysvětlení a zdůvodnění účinného větrání by mělo obstát i při právním sporu. [L11]
Havarijní větrání garáží je popsáno v normě [L9] Jednotlivé, řadové a hromadné
garáže. Není zde, ale přímo definováno havarijní větrání, ale z dikce příslušných článků
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normy vyplývá jeho smysl. Používá se v řadových a hromadných garáží v prostorech
vyhrazených pro stání vozidel na plynná paliva a zajišťuje ředění hořlavých látek
s nebezpečím výbuchu tak, aby nebylo dosaženo jejich dolní meze výbušnosti. [L11]
Havarijní větrání garáží se navrhuje z důvodu možného úniku paliva do prostorů
garáže a následného nebezpečí výbuchu. [L11] V evropských podmínkách jde především
o paliva LPG (zkapalněný ropný plyn) a CNG (stlačený zemní plyn). K únikům paliva
může docházet netěsnostmi v palivovém okruhu, ačkoliv je při výrobě kladen velký důraz
na těsnost všech součástí palivové soustavy, může nastat únik paliva, takže ho nelze
vyloučit a musíme s ním počítat. [L11]

3.2 POSOUZENÍ RIZIKA VZNIKU VÝBUCHU
Havarijní větrání převážně souvisí s vyhodnocením rizika, jak velká je možnost
vzniku výbušné atmosféry. Jelikož není nijak stanoveno, kdo má povinnost garáž posoudit,
lze logicky dovodit tuto povinnost pro projektanta garáže, tedy hlavního projektanta garáže.
Tento projektant by měl zajistit příslušné odborníky, kteří garáž posoudí z hlediska rizika
vzniku výbušné atmosféry. Tato povinnost se, ale nevztahuje pouze na projektanta
vzduchotechnického zařízení. [L11]
Nejzásadnější hodnotou pro posouzení vzniku výbušné atmosféry je množství
unikajícího plynu z palivové soustavy do garáže. Míst, kde by mohl teoreticky unikat plyn
je několik, muže jím být například plnící hrdlo, pryžové hadice, spoje hadic, palivová nádrž
apod.

Základem

je

určit,

jestli

je

rychlost

unikání

plynu

nadzvuková

nebo podzvuková. [L11]
Jelikož palivový systém u vozidel na běžná kapalná paliva je zcela odlišný než
u vozidel na plynná paliva je logické, že rozdílnou a pro nás důležitou veličinou budou
pracovní tlaky v palivovém systému. Ve vysokotlakých okruzích palivového systému pro
vozidla na CNG se pohybují pracovní tlaky okolo 20 MPa (200 bar), pro vozidla na LPG je
pracovní tlak do 0,6 MPa (6 bar).
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Kritériem pro vyhodnocení rychlosti úniku paliva je kritický tlak při adiabatické
expanzi

ideálního

plynu

(to

je

pří

konstantní

teplotě).

U případů paliv LPG i CNG bylo vypočítáno, že [L11]:
𝑝𝑐 > 𝑝

(7)

kde:
𝑝𝑐

je kritický tlak [𝑃𝑎],

𝑝

je tlak uvnitř palivové soustavy [𝑃𝑎].

Pokud je tedy kritický tlak větší než pracovní tlak jde o neomezovaný únik plynu
podzvukovou rychlostí, přičemž se kritický tlak vypočítá ze vztahu [L11]:
𝛾 + 1 𝛾⁄(𝛾−1)
[𝑃𝑎]
𝑝𝑐 = 𝑝𝑜 ∙ (
)
2

(8)

kde:
𝑝𝑜

je tlak vně palivové soustavy [𝑃𝑎]

𝛾

polytropický index adiabatické expanze [– ]

Pro neomezovanou rychlost úniku plynu platí, že hmotnostní průtok se vypočítá
z rovnice [L11]:

𝑀̇𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢

𝛾−1
𝛾

𝑑𝐺
𝑀
2∙𝛾
𝑝𝑜
=
= 𝑆 ∙ 𝑝 √𝛾 ∙
∙
[1 − ( )
𝑑𝑡
𝑅∙𝑇 𝛾−1
𝑝

1

𝑝𝑜 𝛾
] ∙ ( ) [𝑘𝑔⁄𝑠 ]
𝑝

kde:
S

je průřez otvoru přes který uniká plyn [𝑚2 ]

M

je molární hmotnost plynu [𝑘𝑔⁄𝑘𝑚𝑜𝑙 ]

R

je univerzální plynová konstanta [8314 𝐽⁄𝑘𝑚𝑜𝑙 ∙ 𝐾 ].
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Minimální objemový průtok venkovního vzduchu, kterým se zajistí udržení
koncentrace uniklého plynu na 20 % spodní meze výbušnosti se vypočítá dle rovnice [L11]:
𝑉𝑚𝑖𝑛 = (𝑑𝑉 ⁄𝑑𝑡)𝑚𝑖𝑛 =

𝑀̇𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥 𝑇
[𝑚3 ⁄𝑠]
∙
𝑘 ∙ 𝐿𝐸𝐿𝑚 293

(10)

kde:
𝑀̇𝑝𝑙𝑦𝑛𝑢 𝑚𝑎𝑥

je maximální tok unikajícího plynu [𝑘𝑔⁄𝑠],

k

bezpečnostní koeficient použitý pro 𝐿𝐸𝐿𝑚 , kde k = 0,2,

𝐿𝐸𝐿𝑚

dolní mez výbušnosti [𝑘𝑔⁄𝑚3 ],

T

absolutní teplota v prostoru garáže [𝐾].

Pokud se postupuje dle platných norem narazíme u rovnice (9) na neřešitelný
problém, kterým je velikost otvoru, kterým plyn uniká. Žádná instituce není schopna tento
údaj sdělit. Odhad nejsou schopni stanovit ani specialisté, kteří se věnují analýze rizik
vzniku výbušné atmosféry. [L11]:
Prof. Ing. František Drkal, CSc. a Ing Stanislav Toman provedli z toho důvodu vzorový
výpočet dle hodnoty netěsnosti, kterou získali ze studie jednoho rakouského odborníka.
Velikost netěsnosti není uveden, aby nedošlo k nepodloženým interpretacím a údaj nelze
ani potvrdit věrohodným zdrojem. Výpočet aplikovali na tři různé scénáře [L11]:
1. Plyn uniká ze všech vozidel.
2. Plyn uniká z jednoho konkrétního vozidla na konkrétním stání.
3. Plyn může unikat z libovolného vozidla jehož poloha není známá.
První scénář je nepravděpodobný, vycházejí nesmyslně velké objemové průtoky
vzduchu a tím i extrémně velké náklady na vzduchotechnické zařízení. Druhý případ je také
nereálný, jelikož by muselo být zajištěno větrání každého potencionálního parkovacího
místa a tím je každé parkovací místo. Pouze třetí scénář se jeví, jako reálný pokud, tím je
nejméně šestinásobná výměna venkovního vzduchu za hodinu. [L11]
Z výše uvedených informací lze konstatovat, že přesný výpočet nelze provést z důvodu
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chybějícího parametru, tj. velikosti otvoru ze kterého plyn uniká. Po odborném rozboru
všech okolností byl stanoven specialisty prostor garáže pro parkování i pro parkování
vozidel s pohonem na plynná paliva. Zmíněným prostorem je zóna bez nebezpečí výbuchu.
Pouze za předpokladu následujících podmínek [L11]:
1. Prostor garáže bude vybaven velmi spolehlivou plynovou detekcí pro všechny
druhy plynných paliv.
2. V garáže se musí navrhnout dostatečné havarijní větrání, které zabezpečí, aby při
úniku nepřesáhla koncentrace 20 % spodní meze výbušnosti. Vše musí být navrženo
s ohledem na hustotu plynu.
3. Stavební provedení bude eliminovat hromadění uniklého plynu v kanálech, koutech,
jímkách (zejména při úniku LPG), kde by mohlo lokálně vzniknout nebezpečí
tvorby výbušné atmosféry.
4. Garáž bude mít vypracovanou provozní dokumentaci, ve které budou pokyny pro
provozní i havarijní stavy, zejména pro případ úniku plynného paliva.
Pokud tyto čtyři předpoklady nebudou dodrženy, prostor garáže bude zařazen, jako
prostor s nebezpečím výbuchu, Zóna 2. Tato zóna je definovaná, jako prostor, ve kterém
vznik výbušné atmosféry nehrozí za normálního provozu, avšak pokud tato atmosféra
vznikne, bude trvat jen velmi krátkou dobu. V tomto prostředí by pak mělo být potřebné
vybavení garáže elektrickým zařízením se všemi souvisejícími důsledky. [L11]

3.3 PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ
S analýzou rizika vzniku výbušné atmosféry v garáži se řeší i protokol o určení
vnějších vlivů. Jde o dokument, který je základem pro návrh, zhotovení a revizi elektro
instalace v garáži. Protokol zpracuje odborná komise, kterou tvoří projektanti a specialisté.
Protokol je součástí dokladové části dokumentace, která musí být po dobu životnosti
archivována. U případu garáže s vozidly na plynná paliva jde především o to, aby bylo
provedeno hodnocení z hlediska nebezpečí elektrického úrazu a dále hodnocení prostoru
z hlediska nebezpečí výbuchu. [L11]
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3.4 KONCEPCE HAVARIJNÍHO VĚTRÁNÍ
Správná koncepce havarijního větrání vychází z technické normy [L9]. Pokud se
projektant nebo investor rozhodne zrealizovat návrh nové hromadné garáže pro více než 27
vozidel a bude chtít umožnit vjezd i vozidel na plynná paliva musí počítat s tím, že
minimálně 10 % parkovacích stání musí být pro vozidla na plynná paliva. Jedním z řešením
je to, že projektant vyhradí stavebními konstrukcemi místo pro vozidla na plynná paliva
v němž bude zmíněná plynová detekce a zajištěno havarijní větrání. Pokud je to možné je
nejlepší tento prostor situovat nejblíže k vjezdu do garáží. Toto řešení je jen jedno
z možných řešení, projektantovi nikdo nebrání v tom, aby navrhl garáž, kde budou parkovat
vozidla na plynná paliva v prostoru garáže, pak ale musí být detekce úniku plynu
a havarijní větrání v celém prostoru hromadné garáže. [L11]
Systém havarijního větrání musí být přetlakový (přiváděného vzduchu bude více
než vzduchu odváděného), intenzita větrání musí být alespoň šestinásobná. Uvedení do
provozu musí být automatické pomocí plynové detekce. Velmi důležitou vlastností
unikající plynů je jejich hustota. Unikající LPG je těžší než vzduch a zůstává u země,
zatímco unikající CNG je lehčí než vzduch a stoupá ke stropu. Z toho důvodu musíme
vzduchotechnický systém vyřešit tak, že bude odvodní potrubí vedeno nad podlahou
a druhé odvodní potrubí pod stropem, což s sebou nese velké stavební nároky na prostor.
Odvětrání můžeme řešit i celkovým větrání s odvodem u stropu i u podlahy, u toho systému
navrhneme přepínací klapku a dle unikajícího plynu se bude automaticky klapka přepínat
a odvádět unikající škodlivinu. [L11]
Detektory úniku plynu jsou povinným vybavením všech garáží. Plynová detekce se
navrhuje pro každé palivo samostatně. Tuto detekci mohou projektovat jen autorizované
osoby v příslušné specializaci s osvědčením od výrobce detektorů. Rozmístění detektorů
musí respektovat požadavky výrobců. Detektory musejí být i na příjezdových
a odjezdových komunikacích, pokud jsou delší než 30 metrů a jsou obestavěny alespoň ze
tří stran stavebními konstrukcemi. Obsluha garáže musí být rovněž vybavena kontrolními
přístroji. Musí být zajištěna kalibrace přístrojů, a to dle toho, jak uvádí výrobce, ale
minimálně 1x za rok.
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a k bezpečnostním provozním úkonům. Norma ČSN 73 6058 hovoří o trojím způsobu
detekce [L9]:
1. 10 % dolní meze výbušnosti (aktivuje nucené provozní větrání, pokud je v garáži
instalováno),
2. 20 % dolní meze výbušnosti (aktivuje havarijní větrání),
3. 50 % dolní meze výbušnosti (vyhlášení požárního poplachu, zákaz vjezdu dalších
vozidel).
V hromadné garáži musí být zajištěno nejméně 60 ti-minutové havarijní větrání i při
výpadku elektrického proudu. Dále musí být garáž vybavena únikovými cestami s ručním
spínačem havarijního větrání. Před uvedením do provozu musí pověřená osoba ověřit
funkčnost všech prvků odvětrávání. Vyhlášení požárního poplachu musí být zajištěna
optickou, ale i akustickou signalizací. V uzavřených hromadných garážích umístěných pod
shromažďovacím nebo zdravotnickým objektem musí být zajištěna dostatečně velká
výfuková plocha. Nutné je také vypracovat bezpečnostní provozní dokumentaci, což je
například místní provozní řád. Tyto dokumenty musejí být vyvěšeny na přístupném
a viditelném místě. Pokud je v garážích obsluha, musí být proškolena, aby byla schopna
samostatně zajistit prvotní zásah a v případě úniku plynu zamezit dalšímu šíření a zamezit
vstup i výstup osob do a také z objektu v souladu z provozním plánem. [L11]
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4. POŽÁRNÍ VĚTRÁNÍ
4.1 ÚVODNÍ TERMINOLOGIE
V českých právních předpisech bohužel není bohužel nijak definován odborný
název pro tento druh větrání. V různých předpisech se uvádějí různé názvy jako
jsou: požární větrání, požární odvětrávání, samočinné odvětrávací požární zařízení, zařízení
pro odvod kouře a tepla atd. Díky tomu zmatku v terminologii není přesně jasné, co pod
sebou jednotlivé názvy skrývají dochází k chybným interpretacím, není jasné co vlastně
tedy požární větrání znamená, kdy se má použít a jaká je jeho funkce. [L12]
U požárního větrání jsou na sebe velmi úzce vázány dva samostatné obory a těmi
jsou požární specializace a vzduchotechnická specializace jejich propojením vzniká
technické zařízení, jenž nese název požární větrání, jehož hlavním smyslem je ochránit
osoby při evakuaci, ochrana stavby atd. [L12]
Z právního hlediska je nutné si uvědomit, že toto zařízení odvádí teplo a kouř,
vztahují se na něj zvláštní požadavky od projektování přes montáž až po provoz, údržbu
a úpravy. Z toho plyne, že jako projektant, tak montážník či servisní pracovník musí mít
dokonalé znalosti z oboru požární bezpečnost staveb. [L12]

4.2 NAVRHOVÁNÍ POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
Požární větrání se navrhuje pro hromadné garáže nebo pro hromadné garáže se
zakladačovým systémem. Požární větrání se nepožaduje do jednotlivých či řadových
garáží. Hlavním smyslem požárního větrání je zajistit odvod kouře a tepla v případě požáru
mimo budovu. Dále by mělo havarijní větrání přispět k bezpečné evakuaci osob, odvádět
toxické zplodiny hoření. Také je důležité usnadnit hasičům lokalizaci ohniska požáru.
A v neposlední řadě chránit stavební konstrukce a tím i snižovat materiální ztráty stavby
i jejího vybavení. [L12]
Nutnost instalace požárního řešení provádí projektant požárně bezpečnostního řešení
a musí se řídit několika kritérii, například [L12]:
1. Druh garáže (hromadné, zakladačové)
2. Hodnota požárního rizika
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3. Požární parametr odvětrávání
4. Ohrožení evakuovaných osob zplodinami hoření na únikových cestách
5. Instalace elektrické požární instalace
Požární větrání je navrhováno pro počáteční rozvojové stádium požáru. Musí se určit
návrhový požár a požární scénář. Návrhový požár je model pravděpodobného rozvoje
a průběhu požáru v řešeném úseku. Tento model je definován určenými okrajovými
podmínkami. V běžných garážích se zvažuje požár jednoho vozidla. Může se ale uvažovat
požár více vozidel vedle sebe či nad sebou. [L12]
V praxi jsou využívány dvou zónové nebo troj zónové výpočetní modely. Zónami jsou
míněny oblasti, ve kterých se pro zjednodušení předpokládá rovnoměrná teplota. Horní
oblast se nachází pod stropem a je to zóna kouře vznikajícího při požáru. Spodní zóna je
zóna nad podlahou, kde je relativně čistý vzduch, třetí oblastí je zóna přímo nad požárem,
která je teplotně nejexponovanější. Při návrhu požárního větrání prostřednictvím zónových
modelů se vychází z následujících parametrů [L12]:
1. kvadratická dynamika rozvoje požáru,
2. půdorysná plocha kouřové sekce, daná stavebním řešením,
3. světlá výška garáže, daná stavebním řešením garáže,
4. celoroční průměrná vnitřní teplota garáže,
5. celoroční průměrná venkovní teplota vzduchu v příslušné lokalitě,
6. měrné teplo kouřové vrstvy za stálého tlaku,
7. požární riziko určené ekvivalentní dobou trvání požáru, což je 15 minut
8. návrhová doba požáru, 15 minut,
9. konvekční výkon návrhového požáru jednoho vozidla,
10. nezakouřená čistá výška nad podlahou.
Při výpočtu se použije postupů uvedených v normě a odborné literatuře. Výslednými
a pro nás směrodatnými vypočítanými hodnotami jsou [L12]:
1. plocha požáru,
2. odvod požáru,
3. hmotnostní průtok kouře vyprodukovaného požárem,
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4. průměrná teplota a průměrná hustota kouřové vrstvy,
5. objemový průtok kouře vytvářený požárem.
Při návrhu je nutné respektovat jednu ze základních fyzikálních rovnic, a to je rovnice
kontinuity neboli zákon o zachování hmoty. Pro náš případ to znamená, že hmotnostní
průtok spalin se rovná hmotnostnímu průtoku čerstvého vzduchu. Takže kromě odvodu
spalin musíme přivádět i čerstvý vzduch. V obecné praxi platí, že objemový průtok
odváděných spalin je vždy větší než objemový průtok přiváděného vzduchu, a to díky
značným rozdílů teplot a hustot. Jedná se tedy o podtlakové větrání. Při dimenzování
požárního větracího zařízení je nutno určit následující veličiny [L12]:
1. návrhový průtok odváděných zplodin hoření,
2. návrhový průtok přiváděného vzduchu,
3. návrhová teplota odváděného kouře, která je podkladem pro určení požární
odolnosti všech vzduchotechnických prvků.

4.3 KONCEPCE POŽÁRNÍHO VĚTRÁNÍ
Koncepce je založena na odvodu horkých zplodin hoření, které se hromadí pod stropem
a přívod čerstvého vzduchu nad podlahu. Musíme dodržet požadavek na vyvážený
hmotnostní poměr (nikoliv objemový), přiváděného vzduchu a odváděných spalin. Větrací
systém musí být podtlakový, aby se spaliny nešířily objektem. Větrání může být přirozené
nucené nebo kombinované. Dva obvyklé systémy jsou [L12]:
1. přirozený odvod kouře a tepla a přirozený přívod vzduchu
2. nucený odvod kouře a tepla a přirozený přívod vzduchu.
První systém lze použít pouze u jednopodlažních nadzemních garáží, případně
u hromadných garáží umístěných v nejvyšším podlaží objektu. Druhý systém lze aplikovat
na drtivou většinu nadzemních i podzemních garáží. [L12]
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4.4 ODVOD TEPLA A KOUŘE
Odvod tepla a kouře se zajišťuje buď střešními klapkami pro odvod kouře a tepla
v případě přirozeného větrání nebo požárními ventilátory u nuceného větrání. Odvětrávání
pomocí ventilátorů je samozřejmě účinnější, ale taky dražší. Teplo a kouř odsáváme přímo
střešními požárními ventilátory, anebo nepřímo potrubím pro odvod kouře a tepla
umístěným pod stropem, napojeném na potrubní požární ventilátory. Při dimenzování
a návrhu výustek musíme dbát na to, aby nedošlo při odsávání tepla a kouře
k turbulentnímu (vírovému) nasátí čerstvé vzduchu, který je pod vrstvou kouře. Tím by
došlo ke značnému poklesu účinnosti větracího zařízení. Způsob, jak tomuto turbulentnímu
nasátí předejít je navrhovat hodně malých výustek než malý počet velkých výustek. Kouř
a teplo se odvádí do venkovního prostoru, nejčastěji nad střechu. Nasávání čerstvého
vzduchu se tedy snažíme umístit jinam, aby nemohlo dojít ke zpětnému nasátí kouře. [L12]

4.5 PŘÍVOD VZDUCHU
Nesmí narušovat kouřovou vrstvu, nebo strhávat kouř směrem dolů. Proto jeho
vyústění je třeba umísťovat nad podlahu, ideálně 1,5 m nad podlahu. Přívodními otvory
mohou být okna, dveře, výustky čí mřížky. Pokud by se v místě přívodu vzduchu mohli
pohybovat lidé, nesmí rychlost přívodního vzduchu překročit 5 m/s. Umístění komponentů
pro přívod vzduchu by mělo být tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné proudění chladného
vzduchu celou kouřovou sekcí a zabránilo se stagnujícím oblastem čerstvého vzduchu.
V jedné kouřové sekcí nesmí být použito přirozené i nucené větrání. [L12]

4.6 KOMPONENTY
Všechny komponenty požárního větrání musejí být navrženy a vyrobeny v souladu
s evropskými normami. Jedná se především o ventilátory, klapky, kouřové zábrany, tlumící
vložky u ventilátorů, tlumiče hluku, kompenzátory potrubí, mřížky, výustky, podpěrné
konstrukce apod. [L12]

4.7 AKTIVACE
Uvedení do chodu požárního větrání garáží musí být automaticky zajištěno při
vzniku požáru, a to pomocí adresného systému elektrické požární signalizace. Je však nutné
si uvědomit, že požární větrání není jediný způsob požární ochrany. Je součástí velké řady
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dalších požárně bezpečnostních zařízení. Jde zejména o elektrickou požární signalizaci,
stabilní hasící zařízení – sprinklery, větrání chráněných únikových cest, zařízení dálkového
přenosu na stanici hasičského záchranného sboru, náhradní zdroj energie, kamerový systém
apod. Proto musí tento systém pracovat automaticky v naprogramovaném režimu, dle
koordinace, kterou určuje projektant požárně bezpečnostního řešení. [L12]
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5. ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍHO OBJEKTU
5.1 POPIS BUDOVY
Hromadné garáže jsou umístěny pod administrativní budovou stojící v Praze.
Budova má 2 podzemní podlaží, kde jsou umístěny garáže a 6 nadzemních pater. Půdorys
garáží, ale zasahuje ještě dál za půdorysnou plochu budovy. Do garáží vede jeden vjezd
a jeden výjezd, garáže slouží pro zaměstnance budovy, takže jsou samoobslužné
a předpokládá se krátkodobý pobyt osob.
V každém podlaží garáže je 37 parkovacích míst, to je celkem 74 parkovacích míst
na celou garáž. V celém prostoru garáže nejsou žádné otvory či větrací šachty, dále není
v místech pohybu vozidel žádné hygienické zařízení, které by bylo nutno odvětrávat. Od
nejnižšího patra (tj. 2 podzemní patro) vede šachta až po nejvyšší patro, šachta je pro
inženýrské sítě a je vhodné v ní vést rozvody větracího zařízení.

5.2 NÁVRH PROVOZNÍHO VĚTRÁNÍ
5.2.1 VÝPOČET TRAS
Pro výpočet intenzity výměny vzduchu bude nutné znát objem větraného objektu.
Garáže si rozdělíme na dva úseky, jeden úsek je jedno patro. Rozměry obou úseků jsou
totožné, objem jednoho úseku je 3060 m3. Počet stání pro tento úsek je už jednou
zmíněných 37 vozidel.
Délka trasy jednoho vozidla S [𝑚] se určuje samostatně pro vozidla parkující
v daném úseku i pro vozidla parkující v jiných úsecích to znamená, že daným úsekem jen
projíždí. Pro první případ, kdy vozidlo pouze parkuje, se trasa určuje od vjezdu do úseku na
místo parkování a z parkovacího místa k výjezdu z úseku. Vzdálenost se bere jako
aritmetický průměr k nejvzdálenějšímu a nejbližšímu parkovacímu místu k zaparkování.
Pro druhý případ při průjezdu se trasa určuje samostatně pro vozidla každého jiného
podlaží. Všechny trasy se, ale musí sčítat zvlášť to znamená, že sčítáme všechny trasy po
rovině, klesání a stoupání. Je to způsobeno tím, že vozidlo má vždy jiné emise. [L9]
Doba volnoběhu tv při vjezdu a výjezdu je stejná a to 20 sekund, při vjezdu na stání
10 sekund a při výjezdu ze stání 20 sekund. [L9]
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Obr. 5.2.1. Trasy vozidel
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Na obrázku 5.2.1. jsou vyznačeny tři vzdálenosti. Žlutou barvou je vyznačena trasa
k zaparkování na nejbližší místo a odjezd z něho. Modrou barvou je vyznačena trasa
vozidla k nejvzdálenějšímu místu a odjezd z něho. Zelená trasa je pro vozidlo, které pouze
daným úsekem projíždí.
Z předchozích obrázků byly naměřeny a zprůměrovány všechny potřebné hodnoty
k následujícím výpočtům, uvedené hodnoty jsou pro první úsek.
Údaje pro parkující vozidlo:

délka trasy rovina = 83 m
délka trasy klesání = 38 m
délka trasy stoupání = 43 m
sklon rampy = 5,8° m
doba volnoběhu => vjezd do garáže 20 s
výjezd z garáže 20 s
vjezd na park. místo 10 s
výjezd z park. místa 20 s
doba volnoběhu celkem 70 s

Údaje pro projíždějící vozidlo:

délka trasy rovina = 86 m
délka trasy klesání = 38 m
délka trasy stoupání = 43 m
sklon rampy = 5,8°
doba volnoběhu => vjezd do garáže 20 s
výjezd z garáže 20 s
doba volnoběhu celkem 40 s

5.2.2 VÝPOČET ČASŮ
Frekvence výměny vozidel udává, kolik vozidel se za jednu hodinu vymění na jednom
stání, to je kolik vozidel vjede na stání a vyjede ze stání za jednu hodinu. Jelikož se jedná
o administrativní budovu počítáme, že doba parkování 𝜏 [ℎ𝑜𝑑] jednoho vozidla
je τ = 2 ℎ𝑜𝑑.
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Potom frekvence výměny vozidel je:
𝑓=

1
[ℎ𝑜𝑑 −1 ]
𝜏

(11)

Po dosazení:
𝑓=

1
= 0,5 ℎ𝑜𝑑 −1
2

Z toho plyne, že počet vozidel vjíždějících do úseku (= vyjíždějících z úseku)
v intervalu 1 hodiny je 19 vozidel.
Rychlost jízdy 𝑤[𝑚⁄𝑠] při stoupání, klesání a po rovině se doporučuje 𝑤 = 2,78 𝑚⁄𝑠.
[L9] Doba jízdy se vypočítá dle základního fyzikálního vzorce, kterým je:
𝑡=

𝑆
[𝑠]
𝑤

(12)

Parkující jedno vozidlo:
Doba jízdy rovina

𝑡𝑗,𝑟𝑜𝑣 =

Doba jízdy klesání

𝑡𝑗,𝑘𝑙 =

Doba jízdy stoupání

𝑡𝑗,𝑠𝑡 =

𝑆𝑟𝑜𝑣
𝑣

𝑆𝑘𝑙
𝑣
𝑆𝑠𝑡
𝑣

83

= 2,78 = 29,9 𝑠
38

= 2,78 = 13,7 𝑠
43

= 2,78 = 15,5 𝑠

A stejným způsobem pro projíždějící jedno vozidlo:
Doba jízdy klesání

𝑡𝑗,𝑘𝑙 = 13,7 𝑠

Doba jízdy stoupání

𝑡𝑗,𝑘𝑙 = 15,5 𝑠

Jelikož se za jednu hodinu vymění v garáži 19 vozidel, všechny časy vynásobíme
19 vozidly a budeme mít čas pro všechna vozidla parkující a pro vozidla projíždějící. Po
vynásobení je nutné sečíst všechny časy pro parkující i pro projíždějící vozidla.
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Součet parkujících a projíždějících vozidel
Doba jízdy rovina

𝑡𝑗𝑐,𝑟𝑜𝑣 = 𝑡𝑗𝑐,𝑟𝑜𝑣,𝑝𝑎𝑟𝑘 + 𝑡𝑗𝑐,𝑟𝑜𝑣,𝑝𝑟𝑜𝑗 = 553 𝑠

Doba jízdy klesání

𝑡𝑗𝑐,𝑘𝑙 = 𝑡𝑗𝑐,𝑘𝑙,𝑝𝑎𝑟𝑘 + 𝑡𝑗,𝑘𝑙,𝑝𝑟𝑜𝑗 = 273,1 + 439,6 = 506 𝑠

Doba jízdy stoupání

𝑡𝑗𝑐,𝑠𝑡 = 𝑡𝑗𝑐,𝑠𝑡,𝑝𝑎𝑟𝑘 + 𝑡𝑗,𝑠𝑡,𝑝𝑟𝑜𝑗 = 573 𝑠

Doba volnoběhu

𝑡𝑣𝑐 = 𝑡𝑣𝑐,𝑝𝑎𝑟𝑘 + 𝑡𝑣𝑐,𝑝𝑟𝑜𝑗 = 1295 + 740 = 2035 𝑠

5.2.3 VÝPOČET OBJEMOVÉ EMISE CO
Emise oxidu uhelnatého jsou rozdílné pro jízdu po rovině, klesání a pro stoupání
proto jsme museli vypočítat všechny časy zvlášť. Emise potřebné pro výpočet najdeme
v normě [L9] v tabulce uvedené níže:

Obr. 5.2.3. Emise oxidu uhelnatého pro různé druhy jízdy vozidla [L9]
Nyní je tedy nutné násobit všechny časy emisemi:
Rovina

𝑉𝐶𝑂 𝑗 𝑟𝑜𝑣 = 𝑡𝑗𝑐,𝑟𝑜𝑣 ∙ 𝑐𝑟𝑜𝑣 = 553 ∙ 5 ∙ 10−5 = 0,028 𝑚3 /ℎ𝑜𝑑

Klesání

𝑉𝐶𝑂 𝑗 𝑘𝑙 = 𝑡𝑗𝑐,𝑘𝑙 ∙ 𝑐𝑘𝑙 = 506 ∙ 5 ∙ 10−5 = 0,025 𝑚3 /ℎ𝑜𝑑

Stoupání

𝑉𝐶𝑂 𝑗 𝑠𝑡 = 𝑡𝑗𝑐,𝑠𝑡 ∙ 𝑐𝑠𝑡 = 573 ∙ 6,5 ∙ 10−5 = 0,037 𝑚3 /ℎ𝑜𝑑

Volnoběh

𝑉𝐶𝑂 𝑗 𝑣𝑐 = 𝑡𝑗𝑐,𝑣𝑐 ∙ 𝑐𝑣𝑐 = 2035 ∙ 2,2 ∙ 10−5 = 0,045 𝑚3 /ℎ𝑜𝑑

Celková suma emisí oxidu uhelnatého je součet všech dílčích objemových průtoků oxidu
uhelnatého. Poté 𝑉̇𝐶𝑂 = 0,135 𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 .
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5.2.4 VÝPOČET OBJEMOVÉHO PRŮTOKU ČERSTVÉHO VZDUCHU
Ze vztahu (2) uvedeného v kapitole 2.5 vypočítáme objemový průtok čerstvého
venkovního vzduchu pro první úsek
𝑉̇ =

𝑉̇𝐶𝑂
0,135
=
= 2999 𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑
−6
(50 − 5) ∙ 10−6
(𝐶𝑝 − 𝐶𝑒 ) ∙ 10

A následně můžeme vypočítat intenzitu vzduchu ze vztahu uvedeného v kapitole 2.4:
𝐼=

𝑉̇ 2999
=
= 0,9 ℎ𝑜𝑑 −1
𝑂 3060

Intenzita musí vyjít vyšší než 0,5 1/ℎ𝑜𝑑, což nám vyšlo, takže není nutné objemový
průtok zvyšovat. Detailní výpočet druhého úseku není třeba uvádět, protože se jedná
o analogicky stejný výpočet s jediným rozdílem, že v druhém úseku nepočítáme
s projíždějícím vozidlem. Objemový průtok pro druhý úsek vyšel 1466 𝑚3 ⁄ℎ𝑜𝑑 .
Výpočet byl prováděn ve volně přístupném softwaru a výstupy z něho jsou přiloženy
v příloze 1.

5.2.5 VÝPOČET OBJEMOVÉHO PRŮTOKU ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU
Jak je uvedeno v kapitole 2.5; odvodní objemový průtok získáme zvýšením
objemového průtoku přívodního vzduchu o 10 %, aby bylo dodrženo podtlakové větrání.
Pro první podzemní podlaží vyšel objemový průtok odvodního vzduchu 3360 m3/hod a pro
druhé podlaží 2700 m3/hod. Objemové průtoky byly zaokrouhleny tak, aby vycházela celá
čísla při návrhu výustek.

5.3 NÁVRH VÝUSTEK
Větrací mřížky budou navržené od firmy Trox, musejí být instalované do potrubí
a budou tedy typu AH. [L13] Typ výustky, jejich počet a objemový průtok určují obraz
proudění, který je velmi důležitý pro správnou funkci větrání garáže. U garáží je důležité,
aby došlo k rovnoměrnému větrání, proto budeme výustky navrhovat tak, aby došlo
k zaplavenému proudu.
Dalším požadavkem je, aby proud dosáhl do dvou třetin šířky garáže, což je
11 metrů, v této vzdálenosti je nutné, aby rychlost proudu vzduchu byla 0,3 m/s. Z těchto
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požadavků nám z Obr. 5.3.1. vychází ideální výustka, která bude mít efektivní výstupní
plochu 0,014 m2 a objemový průtok na jedné výustce bude 200 m3/hod. Z Obr. 5.3.2.
vybereme vyhovující rozměr výustky, kterým je 525 x 75 mm.

Obr. 5.3.1. Graf pro návrh přívodních výustek [L13]

Obr. 5.3.2. Tabulka efektivních ploch a k ním přiřazené rozměry výustek [L13]
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V prvním podzemním podlaží přivádíme objemový průtok 2999 m3/hod a pro
správné provětrání dle [L13] vychází 15 výustek, což nám při zaokrouhlení objemového
průtoku na 3000 m3/hod vyhovuje. V druhém podzemním podlaží nám, ale vychází
minimálně 12 výustek, což je celkem 2400 m3/hod, to znamená, že bude nutné z původních
1700 m3/hod zvýšit na 2400 m3/hod. Celkový objemový průtok přiváděného vzduchu se po
této změně rovná 5400 m3/hod. Návrh provedeme analogicky stejně jako pro výustky
v prvním podzemním podlaží a výsutka nám vyjde 425 x 75 mm.
Odvodní výustky nemají vliv na obraz proudění, proto u nich nejsou kladeny nároky
jako na přívodní výustky. Odvodní výustky budou navrženy dle tabulky 5.3.2., kde pro
zvolenou plochu a objemový průtok kontrolujeme, aby nebyla rychlost na výustce vyšší
než 3 m/s. Pro první podzemní podlaží vychází 7 výustek o rozměru 625 x 125 mm pro
objemový průtok 480 m3/hod na výustce. Pro druhé podzemní podlaží vychází šest výustek
o rozměru 625 x 125 mm pro objemový průtok 480 m3/hod na výustce.

5.4 DIMENZOVÁNÍ VZDUCHOVODU A VÝPOČET TLAKOVÝCH
ZTRÁT
Přívodní potrubí je nutno dimenzovat metodou postupných zisků statického tlaku,
tato metoda slouží k rovnoměrnému rozvodu vzduchu, toho lze dosáhnout změnami
průřezu vzduchovodu tak, aby před každou výustí byl stejný statický tlak. V této metodě si
musíme na začátku zvolit rozměr před první výustí. V každém dalším úseku bude strana
B stejná a bude se měnit pouze strana A, kterou vypočítáme dle následujícího vzorce [L9]:

𝑎𝑖−1

𝑖−1
𝜆𝑖−1
[𝑚𝑚]
= 𝑎𝑖 ∙
∙ √1 +
∙𝑙
𝑖
𝑑𝑖−1 𝑖−1

kde:
𝑎𝑖

předchozí strana [𝑚𝑚]

𝑖

index předchozího úseku [– ]

𝜆𝑖−1 součinitel tření daného materiálu v počítaném úseku [−]
𝑑𝑖−1 hydraulický průměr vzduchovodu v počítaném úseku [𝑚𝑚]
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𝑙𝑖−1 rozteč mezi dvěmi výustkami v počítaném úseku [𝑚𝑚]
Pro složitost výpočtu byla vytvořena tabulka v excelu, viz příloha 2.
Odvodní potrubí a hlavní větve přívodního potrubí budou dimenzovány metodou
konstantní rychlostí. Zde není zapotřebí využít metodu zisků statického tlaku. Metoda
rychlostí spočívá ve volbě doporučené rychlosti, která je omezena hlukovými parametry.
Zvolíme tedy rychlost 6 m/s pro přívodní potrubí a 7 m/s pro odvodní potrubí, celý výpočet
viz příloha 2.
TLAKOVÉ ZTRÁTY
Přímé potrubí klade proudící tekutině odpor, který nazýváme tlakové ztráty třením.
Překonávání těchto ztrát má za důsledek úbytek tlaku, který vypočítáme z následujícího
vzorce [L9]:
𝑙 𝑤2
∆𝑝𝑡 = 𝜆 ∙ ∙
∙ 𝜌 [𝑃𝑎]
𝑑 2

(14)

kde je:
𝜆 součinitel třecích ztrát [– ]
𝑙 délka potrubí [𝑚𝑚]
𝑑 průměr potrubí [𝑚𝑚]
𝑤 rychlost v potrubí [𝑚/𝑠]
𝜌 hustota proudící tekutiny [𝑘𝑔/𝑚3 ]
Průtokem kapaliny vřazenými odpory vzniká další úbytek tlaku, který nazýváme
tlakové ztráty místní a vypočítáme je dle vzorce [L9]:
∆𝑝𝑚 = 𝛏 ∙

𝑤2
∙ 𝜌 [𝑃𝑎]
2

kde:
ξ součinitel místních ztrát [– ],
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𝑤 rychlost v potrubí [𝑚/𝑠],
𝜌 hustota proudící tekutiny [𝑘𝑔/𝑚3 ].
Součtem ztrát třecích a místních získáme celkovou tlakovou ztrátu pro daný úsek.
V některých úsecích budou různé vzduchotechnické prvky, které mají také svou tlakovou
ztrátu a je potřeba jí přičíst k celkové ztrátě úseku. Poté je nutné zvolit hlavní větev pro
přívodní a odvodní potrubí. Součtem úseků nacházejících se v hlavních větvích dostaneme
celkovou tlakovou ztrátu. Pro přívodní potrubí vyšla tlaková ztráta hlavní větve 490 Pa
a pro odvodní potrubí vyšla tlaková ztráta hlavní větve 541,4 Pa. Detailní výpočet je
uveden v příloze 3.

5.5 NÁVRH KOMPONENTŮ VZT ZAŘÍZENÍ
5.5.1 PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
Jak z názvu plyne, protidešťová žaluzie chrání jak sací, tak výfukové potrubí proti
vniknutí vody. Také zamezuje přímému pohledu do potrubí a v neposlední řadě slouží ke
zlepšení estetického dojmu v exteriéru díky různým barevným provedením či tvarem
lopatek. Pro správnou funkci je nutné dodržet maximální rychlost 3 m/s ve volné
ploše, protidešťové žaluzie budou navrženy od firmy Systemair typu PZ. [L14]

Obr. 5.5.1. Tlaková ztráta v závislost na rychlosti vzduchu ve volné ploše
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Na sacím potrubí vyšla pro objemový průtok 5400 m3/hod a rychlost 3 m/s žaluzie
710x710 mm, Na které je tlaková ztráta 14 Pa. Na výfukovém potrubí vyšla pro objemový
průtok 6060 m3/hod a rychlost 3 m/s žaluzie 710x800 mm. Na které je tlaková ztráta 25 Pa.

5.5.2 UZAVÍRACÍ KLAPKY
Vzduchovod musí být na sání a na výfuku opatřen uzavírací klapkou. Klapka se
uzavře když neběží ventilátor, aby do budovy zbytečně neproudil vzduch. Uzavírací klapky
budou navrženy od firmy Systemair, typu EFD/S 60 – 30. [L15]

5.5.3 OHŘÍVAČ VZDUCHU
Přívodní vzduchotechnické potrubí je nutné opatřit ohřívačem vzduchu, protože
pokud by byly v garáži umístěné samočinné hasící sprinklery mohlo by dojít k jejich
zamrznutí tak, jako by mohlo dojít k zamrznutí rozvodů pitné vody nebo ústředního topení.
Byla zadaná teplota přiváděného vzduchu tp = 5°C. Venkovní výpočtová teplota
je te = -12°C. Ohřívač není k hrazení tepelné ztráty garáže, nýbrž pouze k temperování
garáže. Výkon ohřívače bude navržen dle vzorce [L7]:
𝑄 = 𝑉̇ ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 ∙ (𝑡𝑝 − 𝑡𝑒 ) [𝑊]
kde:
𝑉̇

je objemový průtok [𝑚3 /ℎ𝑜𝑑],

𝜌

hustota proudící látky [𝑘𝑔/𝑚3 ],

𝑐

měrná tepelná kapacita látky [𝐽/𝑘𝑔 ∙ 𝐾],

𝑡𝑝

teplota přiváděného vzduchu [°𝐶],

𝑡𝑒

venkovní výpočtová teplota [°𝐶 ].
𝑄=(

5400
) ∙ 1,2 ∙ 1010 ∙ (5 − (−12)) = 30 𝑘𝑊
3600
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Ohřívač je navržen od firmy Multivac a pro výkon 30 kW vychází ohřívač typu
E0-A1-60x30/30 o tlakové ztrátě 150 Pa viz Obr. 5.5.3. [L16]

Obr.5.5.3. Závislost objemového průtoku na tlakové ztrátě pro daný typ ohřívače [L16]

5.5.4 FILTR
Jelikož byl navržen ohřívač vzduchu musí být navržen i filtr, aby nedošlo k jeho
zanášení. Pro tento provoz stačí filtr typu G3 od firmy Multivac, typu FROUNO o tlakové
ztrátě 50 Pa.

Obr. 5.5.4. Závislost tlakové ztráty na objemovém průtoku pro daný filtr [L17]

5.5.5 VENTILÁTOR
Ventilátor bude navržen pro tlakovou ztrátu k nejvzdálenější výustce, bude nutno
navrhnout ventilátor pro přívodní a odvodní vzduch. Pro umístění přívodního ventilátoru
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bude využita místnost číslo 105. U odvodního ventilátoru je důležité, aby byl umístěn až na
konci vzduchovodu, to je u výfuku vzduchu do venkovního prostředí. Kdyby byl ventilátor
umístěn například v technické místnosti, mohlo by dojít na straně přetlaku k proniknutí
odpadního vzduchu do prostředí budovy. Proto bude umístěn na střeše budovy.
Pro volbu ventilátorů je pro nás směrodatný objemový průtok a tlaková ztráta. Pro
přívodní ventilátor vyšla ztráta 490 Pa a pro odvodní 541 Pa viz příloha 3. Objemový
průtok pro přívod je 5400 m3/hod a pro odvod 6060 m3/hod. Ventilátory jsou zvoleny od
firmy Systemair, viz jejich charakteristiky. [L18]

Obr. 5.5.5.1. Charakteristika přívodního ventilátoru [L18]

Obr. 5.5.5.2. Charakteristika odvodního ventilátoru [L18]
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5.5.6 REGULÁTORY KONSTANTÍHO PRŮTOKU
Návrh ventilátoru byl proveden pro nejvzdálenější výustku tzn. pro hlavní větev, jak
na přívodním, tak na odvodním potrubí, proto musíme tlakově vyrovnat i vedlejší větve
vzduchovodu a k tomu slouží regulátor konstantního průtoku vzduchu. Regulátory budou
navrženy od firmy Sytemair, typu RPK – R. [L19] Nastavení požadovaného objemového
průtoku vzduchu provedeme natáčením šroubu na boční straně regulátoru. Pro větev „A“ je
objemový průtok 1600 m3/hod, a proto volíme rozměr regulátoru 400 x 200 mm viz Obr.
5.5.6. Návrh zbylých regulátoru provedeme obdobným způsobem.

Obr. 5.5.6. Volba regulátoru dle potřebného objemového průtoku [L19]

5.5.7 TLUMIČE HLUKU
Tlumiče jsou určeny k tlumení hluku především ventilátorů vzduchotechnický
jednotek. [L8] V tomto případě budou použity tlumiče hluku od firmy Mart s.r.o.
Po konzultaci s panem Ing. Stanislavem Tomanem budou tlumiče navrženy na
maximální akustický tlak Lp = 50 dB. Pro tento parametr budou navrženy tlumiče hluku pro
oba ventilátory, jak na stranách výtlaku, tak na stranách sání. Pro výpočet byl využit
software od firmy Mart s.r.o. viz příloha 4.

5.6 NÁVRH MĚŘENÍ A REGULACE
Dle [L9] je nutné v garáží umístit automatické měřící, monitorovací a signalizační
čidlo koncentrace CO, zahrnující minimálně jedno čidlo na 400 m2. Pro danou garáž
vycházejí 4 čidla na jedno podlaží, jejich umístění je naznačeno v projektové dokumentaci.
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Dále musí být 1 čidlo umístěno na sání čerstvého vzduchu a 1 čidlo na výtlaku odváděného
vzduchu. Měření, monitorování a signalizace koncentrace CO musí být umístěna na jednom
místě, kterým bude místnost -0.14- servrovna.
Pokud bude dosažena přípustná koncentrace CO 50 ppm musí být tento stav
signalizován do řídícího místa. Větrací zařízení musí být uvedeno na maximální výkon,
bude pozastaven vjezd vozidel do garáže, maximálně se omezí pohyb vozidel uvnitř garáže
a osoby musí neprodleně opustit prostory garáže. Pokud nebude koncentrace CO vyšší než
50 ppm, větrací zařízení bude hospodárným provozem udržovat koncentraci nižší. A to
změnou otáček, dle aktuální koncentrace CO. O víkendech, o svátcích a v noci, nebude
garáž tolik využívána, a proto v tuto dobu bude zařízení spouštěno přerušovaně, a to jednou
za hodinu na 10 minut, aby se garáž provětrala.
Větrací systém musí být také vybaven čidlem teploty, a to na vnější straně budovy
ve venkovním prostředí a uvnitř garáže nejlépe v přívodním potrubí. Ohřívač musí
temperovat garáž na teplotu 5°C.
Tento slovní popis regulace větracího systému je podkladem pro profesi MaR.

5.7 NÁVRH VĚTRÁNÍ PRO VOZIDLA NA PLYNNÁ PALIVA
Navrhovat větrání pro vozidla na plynná paliva pro již postavenou garáž je velmi
složitý úkol a ve většině případů nemožný. Pokud by bylo nezbytné povolit parkování
i vozidlům na plynná a alternativní paliva bylo by nutné splnit několik podmínek. Provozní
větrání pro vozidla na plynná paliva se navrhne dle [L9] obdobně jako pro vozidla na
uhlovodíková paliva. Havarijní větrání se navrhne dle [L9], při detekci úniku plynného
paliva musí zajistit minimálně šestinásobnou výměnu vzduchu za hodinu ve vyhrazeném
prostoru či v celé garáži.
Pokud by se tedy investor rozhodl povolit vjezd vozidlům na plynná paliva musela
by garáž mít minimálně 8 parkovacích míst pro vozidla na plynná paliva, protože garáž má
více než 27 míst k stání. Nejlepší možné řešení by bylo navrhnout stavebně oddělenou část
s vlastním vjezdem a výjezdem pro tyto vozidla a navrhovat tak havarijní větrání jen pro
tuto oddělenou část. V našem případě toto řešení není možné, protože vozidla se musí
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pohybovat po celém prostoru garáže, a proto by havarijní větrání muselo být navrženo pro
celý prostor.
Pokud by byla v garáži povolena obě dvě plynná paliva je nutné dbát na to, že LPG
je těžší než vzduch a drží se u podlahy, zatímco CNG je lehčí než vzduch a stoupá ke
stropu. Z toho důvodu by bylo nutné navrhnout odvodní potrubí, jak u podlahy, tak u
stropu, tudíž budou velké nároky prostor.
Jelikož musí být intenzita výměny vzduchu šestinásobná při unikání plynu, budou
kladeny nároky na prostor i u přívodního potrubí. Jako příklad je uveden návrh dimenze
přívodního potrubí pro celkový objem garáže O = 6120 m3, intenzitu větrání I = 6 hod-1
a pro rychlost v potrubí w = 5 m/s.
𝑉̇ = 𝐼 ∙ 𝑂 = 6 ∙ 6120 = 36720 𝑚3 /ℎ𝑜𝑑
𝑉̇ ∙ 4
(36720/3600) ∙ 4
𝑑=√
=√
= 1,61 𝑚
𝜋∙𝑤
3,14 ∙ 5

Pro zadané parametry vychází průměr d = 1,61 m, nebo také 1,5 x 1,5 m pro čtyřhranné
potrubí. Tento fakt jasně dokazuje, že není reálné navrhnout havarijní větrání pro zadanou
garáž. Základním předpokladem je spolupráce architekta, stavebního projektanta
a projektanta technického zařízení budov, a to od prvních návrhů až po realizační projekty.
Dle tvrzení projektanta Ing. Stanislava Tomana jsou v České Republice přibližně tři
podzemní garáže, které jsou vybaveny havarijním větráním. Je to velice finančně náročné,
a proto většina investorů od návrhu ustoupí.
O nutnosti požárního větrání musí rozhodnout projektant požárně bezpečnostního
řešení stavby. Při rozhodování se musí řídit národním kodexem požárních návrhových
norem zejména ČSN 73 0804, kde je několik důležitých vzájemně na sobě závislých kritérií
uvedených v kapitole 4.2.
Jako pro případ havarijního větrání by zde byly velké nároky na prostor a bylo by
téměř nemožné navrhnout požární větrání do dané garáže. Jedním z ulehčení je sloučení
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systému provozního a požárního větrání, popřípadě i havarijního větrání. Tento společný
systém však musí splňovat požadavky na jednotlivé druhy větrání. V praxi by to vypadalo
tak, že by bylo jedno potrubí pro přívod a jedno potrubí pro odvod. Ventilátor i potrubí by
bylo dimenzováno na maximální výkon, ale po většinu času by ventilátor fungoval na
minimální výkon.
Pro daný objekt garáže nebyla zadáno požárně bezpečnostní řešení stavby.
Podrobné řešení požárního větrání není předmětem této bakalářské práce.

6. ZÁVĚR
V této práci byly popsány podmínky a metody pro návrh provozního, havarijního
a požárního větrání podzemních garáží, včetně konceptu větrání prostorů pro vozidla na
alternativní plynné hmoty.
Pro zadanou dispozici podzemního parkoviště byly stanoveny trasy parkujících
a projíždějících vozidel, ze kterých byl následně vypočítán objemový průtok čerstvého
vzduchu dle [L9] pro provozní větrání parkoviště a vyšel 5400 m3/hod. Navýšením
objemového průtoku přívodního vzduchu o 10 % bylo dosaženo objemového průtoku
odvodního vzduchu, který je 6060 m3/hod.
Následně byly dimenzovány jednotlivé větve přívodního potrubí metodou
postupných zisků statického tlaku, a odvodní potrubí metodou konstantní rychlosti
v potrubí, touto metodou bylo dimenzováno i hlavní potrubí pro rozvod přívodního
vzduchu do jednotlivých větví. K dimenzování patří i návrh výustek, které byly navrženy
od firmy Trox.
Po dimenzování přišel na řadu výpočet tlakových ztrát a návrh ventilátoru. Pro
návrh ventilátoru bylo nutné spočítat tlakovou ztrátu třením a tlakovou ztrátu místními
odpory pro nejvzdálenější úsek na odvodním a přívodním potrubí. Tlaková ztráta na
přívodu vyšla 490 Pa a na odvodu 540 Pa. Pro tyto parametry a objemové průtoky byly
navrženy ventilátory od firmy Systemair.
Následně byly navrženy veškeré komponenty vzduchotechnického zařízení. Byly
navrženy protidešťové žaluzie od firmy Systemair, žaluzie byly navrženy na rychlost
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proudění vzduchu 3 m/s. Na sání přívodního potrubí a na výtlaku odvodního potrubí byly
navrženy uzavírací klapky od firmy Systemair, klapky se uzavřou, když neběží ventilátor
a chrání tím vzduchovod od vnějších vlivů.
Jelikož se musí předejít zamrznutí protipožárního zařízení či rozvodům pitné vody
nesmí se přivádět do budovy chladný vzduch a je třeba navrhnout ohřívač. Pro objemový
průtok 5400 m3/hod, venkovní výpočtovou teplotu -12°C a požadovanou teplotu
přiváděného vzduchu 5°C vychází ohřívač 30 kW od firmy Multivac. Jelikož je navržen
ohřívač musí být navržen i filtr vzduchu umístěný před ohřívačem, a to typu G3 od firmy
Multivac.
Po konzultaci s panem Ing. Stanislavem Tomanem je nutné navrhnout tlumiče hluku
pro odvodní i přívodní ventilátor, umístěné před a za ventilátorem. Tlumiče hluku byly
navrženy od firmy Mart akustik na hodnotu 50 dB. Pro tento parametr vyšly tlumiče pro
přívod a odvod rozměrově stejné, a to 2500x800x900 mm.
Pro správnou funkci větracího systému se musí navrhnout regulátory průtoku
vzduchu a tím tlakově vyrovnat všechny větve větracího systému. Regulátory průtoku byly
navrženy od firmy Systemair.
Pro řešený objekt bylo uvedeno, jak by se postupovalo při návrhu požárního
a havarijního větrání a bylo uvedeno několik důvodů, proč nelze do dané garáže tyto větrací
systémy aplikovat. Jedním z důvodů jsou požadavky na prostor, a proto je nutná konzultace
už v přípravě stavebního projektu s architekty a stavaři.

48

Bakalářská práce: 11-BS-2017

Matěj Vlček

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
[L1] Složení vozového parku v ČR. ŠÍPEK, Antonín [Online] 2015 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://www.autosap.cz/zakladni-prehledy-a-udaje/slozeni-vozoveho-parku-vcr/
[L2] Větrání garáží (1. část). TOMAN, Stanislav [Online] 2014 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://vetrani.tzb-info.cz/11896-vetrani-garazi-1-cast
[L3] Katalyzátor. SAJDL, Jan [Online] 20? [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://www.autolexicon.net/cs/?s=katalyz%C3%A1tor
[L4] Emise z automobilové dopravy. ŠÍMÁČEK, Pavel [Online] 2006 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z:
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/ovzdusi/konz_dny_a_seminare/2006/2_emise_z
_automobilove_dopravy.pdf
[L5] IV.A Skupina – skupina uhlíku. KRMENČÍK, Pavel; KYSILKA, Jiří [Online] 2015
[Cit. 13. 06. 2017] Dostupné z: http://www.biotox.cz/toxikon/autori.php
[L6] Emise výfukových plynů. SAJDL, Jan [Online] 200?
[Cit. 13. 06. 2017] Dostupné z: http://www.autolexicon.net/cs/articles/emise-vyfukovychplynu/
[L7] DRKAL, František: Větrání. Praha : ČVUT FS 2015
[L8] Tlumiče hluku. GREIF AKUSTIKA [Online] 2017 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://www.greif.cz/vyrobky/tlumice-hluku.html?detail=1
[L9] ČSN 73 6058. Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Praha: ÚNMZ Září 2011
[L10] Soubory ke stažení. SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ [Online] 200?
[Cit. 13. 06. 2017] Dostupné z: http://www.stpcr.cz/cz/soubory-ke-stazeni
[L11] Větrání garáží (2. část). TOMAN, Stanislav [Online] 2015 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://vetrani.tzb-info.cz/12258-vetrani-garazi-2-cast

49

Bakalářská práce: 11-BS-2017

Matěj Vlček

[L12] Větrání garáží (3. část). TOMAN, Stanislav [Online] 2015 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://vetrani.tzb-info.cz/normy-a-pravni-predpisy-vetrani-klimatizace/12303vetrani-garazi-3-cast
[L13] Type TRS – R. TROX [Online] 2008 [Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: https://www.trox.cz/downloads/e28b397ed641a954/m---ky-T_11_1_CZ_2.pdf?type=product_info
[L14] Přívodní a odvodní mřížky, žaluzie PZ. SYSTEMAIR [Online] 2017 [Cit. 13. 06.
2017]
Dostupné z: https://www.systemair.com/cz/Ceska/Products/distribucni-elementy/venkovnimrizky/privodni-a-odvodni-mrizky-zaluzie/pz/PZ/
[L15] Příslušenství kompaktních jednotek EFD. SYSTEMAIR [Online] 2017
[Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: https://www.systemair.com/cz/Ceska/Products/vzduchotechnickejednotky/kompaktni-vzt-jednotky/prislusenstvi-kompaktnich-jednotek/efd/EFDS-60-30/
[L16] Elektrický ohřívač EO – A1 k ohřevu přívodního vzduchu. MULTIVAC [Online]
2017
[Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://www.multivac.cz/produkty/eo-a1
[L17] Filtrace hrubých prachových částic FROUNO. MULTIVAC [Online] 2017
[Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: http://www.multivac.cz/produkty/frouno
[L18] Středotlaké axiální ventilátory AXC. SYSTEMAIR [Online] 2017
[Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: https://www.systemair.com/cz/Ceska/Products/ventilatory-prislusenstvi/ventilatory-axialni/stredotlake-axialni-ventilatory/axc/axcpv-355vane/?version=62027

50

Bakalářská práce: 11-BS-2017

Matěj Vlček

[L19] Regulátory konstantního průtoku RPK. SYSTEMAIR [Online] 2017
[Cit. 13. 06. 2017]
Dostupné z: https://www.systemair.com/cz/Ceska/Products/distribucnielementy/regulatory-prutoku-vzduchuklapky/regulatory-konstantniho-prutoku/rpk/RPK-R/

51

Bakalářská práce: 11-BS-2017

Matěj Vlček

SEZNAM PŘÍLOH

Seznam výkresové dokumentace:
01-2017-01
01-2017-02
01-2017-03
01-2017-04
02-2017-01
02-2017-02
03-2017-01
Přílohy na přiloženém CD:
Příloha 1 – Výpočet objemového průtoku

(xls)

Příloha 2 – Dimenzování

(xls)

Příloha 3 – Výpočet tlakových ztrát

(xls)

Příloha 4 – Technické listy

(pdf)

Příloha 5 – Výkresová dokumentace

(dwg)

Příloha 6 – Výkaz výměr

(xls)

Příloha 7 – Bakalářská práce – elektronická podoba

(pdf)

52

