
     
 
        
                                  Otvíráme prostory 
 
 
 

ROTO – Informační servis 
 

Spárové větrání - mikroventilace 
 
 Mikroventilace, spárové větrání, štěrbinové větrání, ale i čtyřpolohová klika a další různé názvy 
se mezi lidmi vžily pro, u kování Roto NT, samostatný díl příslušenství – rámový uzávěr pro 
odvětrání.   
 
Montáž mikroventlace, která je realizována pouze použitím rámového prvku, se stává jednoduchou 
instalační záležitostí i v případě požadavku na dodatečné vybavení okna. Zcela tak odpadají 
nákladné výměny specifických dílů stavebního kování na křídle. Mikroventilační rámový prvek se 
jednoduše upevní vedle standardně používaného rámového uzávěru. 
 
Mikroventilace se na otvíravě-sklopném okně, které je opatřené rámovým uzávěrem pro odvětrání, 
vytvoří při přivřeném křídle k rámu a otočením kliky o 45° směrem nahoru vzhledem k vodorovné 
poloze. Pro správné určení této polohy je vhodné používat okenní kliku aretovanou po 45°.  
 
Uživatel okna (zákazník) často klade otázku: „Kolik vzduchu se v místnosti vymění pří použití 
mikroventilace?“  Na tuto otázku lze odpovědět pouze orientačně, je to závislé na rozdílných 
teplotách v interiéru a exteriéru a samozřejmě také na náporu větru. Pomoci vám může níže uvedený 
vzorec nebo graf a tabulka v příloze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Martin Lukeš 
          odborný poradce v oblasti stavebního kování 
          Roto Nové Město 
Příloha: 2 listy 
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Spárové větrání - mikroventilace 
 

 
Ventilace pomocí rámového uzávěru pro odvětrání 
(mikroventilace): 
 
- křídlo je nutné mít přivřené k rámu a pro polohu 
mikroventilace je potřeba otočit klikou o 45° směrem nahoru 
vzhledem k vodorovné poloze (poloha otevřeno)  
 
 
 
 
 

Technické parametry: 
 
 

 šířka křídla v drážce 290 – 1600 mm 
 výška křídla v drážce 280 – 2400 mm 
 váha křídla   max. 130 kg 
 použití pro dřevěná i plastová okna 
 možná i dodatečná montáž bez nutnosti výměny standardně 

používaných dílů  
 instalace bez šablony 
 umístění před rámový uzávěr pro rohové vedení 
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Diagram větrání pro spárové větrání 

 
Výkon (intenzita) v m3/h je závislá na rozdílu  
teplot     t: vnější a vnitřní teploty.Použitelná 
je na bezvětří při náporovém tlaku  0  N/m2 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkon (intenzita) v m3/h je závislá na rychlosti 
Vzduchu, který vytváří na budovu náporový tlak. 
Viz. tabulka 1. Poloha okna v budově vzhledem 
ke směru větru ovlivňuje v diagramu zobrazené 
průměrné hodnoty o ± 50%. 
 
 
 
 
 
Tabulka 1: Síla větru a rychlost větru  

Stupně síly 
větru m/s 

km/h Uzly Náporový 
tlak N/m2

Název Důsledky 

0 0 -  0,2 1 1 0 bezvětří -kouř stoupá přímo vzhůru 

1 0,3 -  1,5 1 -   5 1 -  3 0 -  1 lehký vánek 
-směr větru je možné určit pouze      
prostřednictvím průvanu kouře,  nikoliv 
však pomocí větrné korouhve                  

2 1,6 -  3,3 6 – 11 4 -  6 2 -  6 lehký vítr -vítr je citelný (patrný) na obličeji, listí 
 šelestí, větrná korouhev se pohybuje   

3 3,4 -  5,4 12 – 19 7 - 10 7 –18 slabý vítr -listy a slabé větve se pohybují, vítr 
 napíná trojúhelníkový praporek 

4 5,5 -  7,9 20 – 28 11 - 15 19 –38 mírný vítr -zdvíhá se prach a prázdné papíry, vítr 
 pohybuje slabými i silnějšími větvemi 

5 8,0 -10,7 29 – 38 16 - 21 39 –71 čerstvý vítr -malé listnaté stromy se začínají kývat, 
 na vodě se vytvářejí pěnové hlavy 

6 10,8 -13,8 39 – 49 22 - 27 72 –117 silný vítr -pohybují se silné větve, pohybuje se   
 telegrafické vedení 

7 13,9 -17,1 50 – 61 28 - 33 118 –179 prudký vítr -kývají se celé stromy, dochází k ….. 
 chůze proti větru 

8 17,2 -20,7 62 – 74 34 - 40 180 –263 bouřlivý vítr -lámou se větve stromů, obtížná chůze 
 pod širým nebem 

9 20,8 -24,4 75 – 88 41 - 47 264 –366 vichřice(bouře) 
-malé škody na domech, jsou 
shazovány 
 komínové nástavce a cihly 

10 24,5 -28,4 89 –102 48 - 55 367 –493 silná bouře 
-stromy se vyvracejí z kořenů, 
podstatné  
 škody na domech 

11 28,5 -32,6 103 –117 56 - 63 494 -652 mohutná vichřice -rozšířené škody způsobené vichřicí 
(velmi zřídka ve vnitrozemí) 

12 32,7a více 118a více 64 a více 653 a více Uragán -silné zpustošení  
 
Pozor! 
Vedlejší vlivy mohou výkon až 10-ti násobně zvyšovat, např. při prostorovém spojení náporového tlaku na závěrové straně budovy. 
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