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1.  Úvod 

Oheň a voda jsou nedílnou součástí přírodních jevů. Jsou současně trvalým průvodcem 

člověka v jeho dějinách. Oba přírodní jevy se člověk celá tisíciletí pokoušel, a i nyní pokouší 

ovládat. Ne vždy se mu ovládání těchto jevů dostatečně daří. Ke zvládání negativního 

působení ohně podstatně přispěla průmyslová revoluce v průběhu 19. století tím,  

že nahradila lidskou sílu při hašení požárů technickými prostředky. Voda, jako v podstatě 

jediná hasební látka, přetrvala pro hašení požárů další století.  Teprve v průběhu 20. století,  

v souvislosti s rozvojem chemického bádání a průmyslového využití, dochází v hasební praxi 

k využívání zcela nových hasebních látek. 

Jejich používání bylo mimo jiné podmíněno i zcela rozdílnou konstrukcí staveb, 

používání nových stavebních materiálů a v obecné rovině i látek, pro které používání vody 

k hašení požárů nebylo žádoucí nebo i velmi nebezpečné. 

S novými podmínkami a reálným stavem potřeb zvýšení požárního zabezpečení staveb  

se začal dynamicky rozvíjet i nový vědní obor zabývající se požární bezpečností staveb  

a působením hasebních látek při požárech. Jedním z významných vědeckých ústavů, který  

se danou problematikou v České republice zabývá, je VŠB – TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství.  Na jedné z kateder se vyučuje nejen teorie vzniku požárů,  

ale zejména v laboratorních podmínkách zkoumají jejich souvislosti a vzájemné závislosti. 

Následně se vědecké a teoretické výzkumy ověřují v praxi s cílem podstatně zlepšit současný 

stav požárního zabezpečení staveb. Nová řešení a hasební technologie vyžadují nové typy 

podzemních a nadzemních staveb a používaných progresivních materiálů, ale i stávající 

stavební objekty. 

Jedním z cílů výzkumu nových hasebních látek je nejen zintenzivnit účinek hasebního 

zásahu, ale současně i minimalizovat sekundární, vedlejší negativní účinky, hmotné škody 

na stavbách a technologiích zasažených požárem. 

Jednou z možností, jak daného efektu dosáhnout, se zabývá a v základním rozsahu 

zkoumání naznačuje i následující bakalářská práce. Výsledky jednotlivých experimentů již 

v této fázi zkoumání naznačují nejen pozitivní vlastnosti hasebních látek, ale současně 

upozorňují  

i na sekundární působení těchto látek na různé druhy materiálů. Jedním z cílů experimentů 

této bakalářské práce je rozpoznání negativních vlastností hasebních látek a navržení 

technických nebo technologických postupů a prostředků k minimalizaci negativních vlivů. 
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2. Rešerše 

Hlavní cíle práce byly zaměřeny na experimentální měření velikosti částic, stanovení 

chemického složení plynů, prověření korozivních účinků a stanovení teploty povrchů 

snímaných materiálů a netransparentní atmosféry použitého aerosolového stabilního hasicího 

zařízení AGS – 8/3, který na trh dodává od počátku listopadu roku 2011 společnost K.B.K. 

fire, s.r.o. 

V souvislosti s tímto měřením proběhly v minulosti obdobné experimenty, ovšem  

na jiných typech hasicích generátorů, odlišného chemického složení, a od různých výrobců 

a dodavatelů.          

Jedná se o tituly z mezinárodních konferencí uvedené v literatuře [8],[9][13] studující 

teplotní průběhy generace aerosolu, naměřené koncentrace a velikosti částic včetně rychlosti 

sedimentace, chemickou analýzu sedimentu, rozbor chemického složení plynů vznikajících 

při vývinu aerosolu zařízení GABAR a FIRE JACK.  

Literární zdroje [1],[16],[17] publikují údaje o velikosti částic a toxicitě plynů 

vznikajících po generaci aerosolového zařízení FIREJACK.                          
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3. Cíl práce 

Hlavním cílem bakalářské práce na téma „Aerosolový hasicí systém – možná rizika 

jeho použití“ je laboratorní zkoumání vedlejších, sekundárních účinků na vybrané druhy 

materiálů používaných ve stavebnictví. S vývojem hasebních látek a zkoumáním jejich 

účinnosti  

na různé typy požárů je nutné se zabývat i potenciálními negativními účinky, které mohou 

způsobit při požárním zásahu, popřípadě následně po jejich aplikaci. 

Z těchto důvodů je experimentální část práce zaměřena na měření množství nano 

a mikro částic aerosolů a jeho distribuční rozložení v čase bez hašení a s hašením. Na základě 

experimentů a jejich výsledků budou v práci definovány klady, zápory a rizika aplikací 

aerosolů jako formy a způsobu hašení požárů. 

K dosažení výše uvedeného hlavního cíle bakalářské práce budou v první části 

provedena měření částic aerosolů, stanovení chemického složení plynů v prostoru po realizaci 

uvolnění aerosolů. Následně, jako nedílná součást experimentů, bude provedeno prověřování 

korozivního účinku aerosolů na vybrané materiály. Závěrečná část experimentu se bude 

zabývat celkovým vyhodnocením výsledků a návrhem, jak vzniklé negativní účinky aerosolů 

na materiály v praxi minimalizovat. 

Vzhledem k tomu, že používání jedné z mnoha druhů hasební látky pro hašení požárů 

nelze vytrhnout z celkové problematiky hašení požárů, bude se její druhá část věnovat  

i souvisejícím aspektům požární bezpečnosti staveb. 

K základům každého posuzování problematiky této práce je i znalost právního rámce 

a jeho zakomponování do řešení. Na dané právní základně budou v práci v obecné rovině 

posouzeny navazující aspekty. Jedná se zejména o další druhy hasebních látek a jejich 

využitelnost pro základní strukturu požárního zabezpečení měst, obcí, průmyslových areálů, 

průmyslových zón a obchodních areálů. 

V závěrečném shrnutí bakalářské práce budou komplexně zhodnoceny výsledky 

experimentů, jejich pozitiva, negativa a doporučení jak nadále průzkum rozvíjet. Teprve 

několikrát opakované testy a analýza jejich výsledků mohou vést k případnému doporučení 

pro reálné zavedení do praxe. 
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4. Právní úprava požární problematiky v ČR 

Oheň vždy byl a bude pro lidi pomocníkem, ale současně i hrozbou. Vždy záleží 

na tom, jak se s ohněm zachází a k čemu se využívá. Předpokládat, že všichni lidé 

si dostatečně uvědomují rizika a nebezpečí v této oblasti nelze. Nebezpečí a rizika vzniku 

požárů jsou příliš vysoká a jejich základna široká. Snížit nebezpečí lze jen na základě 

závazných zákonných norem a dalších předpisů, které sjednocují výklad jednotlivých 

nebezpečí, definují pojmy a povinnosti právnických a fyzických osob. Současně, aby každý 

zákon mohl být dostatečně účinný, musí být v něm zakomponovány sankce za jeho 

nerespektování nebo přímé porušování. 

 

Historický základ práva 

Tuto skutečnost si již v minulosti uvědomovali i naši předkové. V českém království 

byl první požární řád vydán pro město Prahu ve 14. století. Jeho dodržováním byl pověřen 

rychtář.  

Pro plnění protipožárních úkolů měl však k dispozici jenom skupinu měšťanů. Hašení 

častých požárů bylo primitivní a málo účinné. Teprve v roce 1853 byl v Praze zřízen první 

placený požární sbor vybavený již i prvními typy mechanických stříkaček. Z hlediska práva 

obsahovala tehdejší norma jen pouhé základní zásady požární bezpečnosti. Teprve po druhé 

světové válce, k 1. 1. 1954, vstoupil v platnost zákon číslo 35/1953 Sb., o státním požárním 

dozoru a o požární ochraně [2]. K aplikaci do praxe měl uvedený zákon řadu podzákonných 

předpisů a ČSN. V předpisech byly specifikovány požadavky na konstrukce staveb, komínů, 

stropů, požárních zdí mezi budovami atd. Smyslem a cílem těchto předpisů byla minimalizace 

vzniku požárních ohnisek a celkové zvýšení bezpečnosti staveb proti vzniku požárů. 

 

Současný právní rámec v ČR 

Teprve v roce 1985 pod číslem 133/1985 Sb., byl přijat na tu dobu moderní zákon 

o požární ochraně. Jeho základním principem bylo sjednocení pohledu na požární bezpečnost 

v obecné i speciální rovině a stanovení povinností orgánům státní správy, samosprávy, 

právnických a fyzických osob. 

Zákon i přes svou základní platnost z roku 1985 byl již na základě nových vědeckých 

poznatků a vývoje techniky mnohokrát novelizován. Mimo uvedeného základního zákona 
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na úseku požárního zabezpečení staveb platí celá řada dalších předpisů. K základním patří 

zejména následující předpisy: 

 zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 

 zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, 

 zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 

 zákon č. 262/1992 Sb., zákoník práce, 

 zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, 

 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 

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

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

 zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot, 

 nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí, 

 nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, 

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

státního požárního dozoru, 

 vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

 vyhláška č. 399/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, 

 vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. 

 

Mimo výše uvedených základních zákonných a podzákonných legislativních předpisů 

jsou tyto předpisy z technického hlediska doplněny normami. V normách jsou většinou 

dostatečně podrobně definovány další požadavky na zajištění požární bezpečnosti 

zastavěných území a jednotlivých druhů staveb. 

S poměrně rychle se rozvíjejícím vědeckým poznáním, souměrně se rozvíjející 

technikou a novými hasebními látkami v oblasti požární bezpečnosti, je nutné relativně často 

novelizovat zákonné a podzákonné předpisy a měnit normy. 

V současné době není snadné se rychle a přehledně orientovat ve všech platných 

 legislativních předpisech a normách. Jejich poznání a respektování je však jedním  
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ze základních předpokladů, že bude docházet k rozvoji tohoto odvětví s minimem chyb 

způsobených nedostatečnou znalostí řešené problematiky. 

Daný faktor byl jedním z rozhodujících stimulů zařazení základů právní problematiky  

do jedné z kapitol bakalářské práce. 
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5. Požární zabezpečení zastavěných území a staveb 

Zastavěné území jednotlivých měst a obcí je vymezeno územním plánem.  Nemá-li 

zpravidla menší obec takto vymezené území, je zastavěným územím zastavěná část obce 

vymezená k 1. září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí.
1
 

V těchto územích jsou koncentrovány různé stavební objekty. Zpravidla se jedná 

o rodinné domy, bytové domy, občanskou vybavenost měst a obcí, ubytovací služby, 

zdravotnická zařízení, obchodní služby a obchodní areály. Velmi častou nedílnou součástí 

zastavěných území jsou i různé typy průmyslových areálů. 

Uvedené a další objekty mají podle druhu užívání a provozních činností různý stupeň 

požárního nebezpečí. Danému požárnímu nebezpečí je nutné přizpůsobit i protipožární 

zabezpečení zastavěného území jako celku a současně i areálů a jednotlivých staveb. 

 

5.1 Obecné podmínky zajištění požárního zabezpečení zastavěných území 

Obecné podmínky požárního zajištění staveb vyplývají zejména ze zákona                  

č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění, ČSN 75 2411 o zdrojích požární vody                      

a ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Tyto a další normy                     

a metodické pokyny tvoří základní rámec povinností nejen pro orgány stání správy, 

samosprávy měst a obcí a hasičského záchranného sboru, ale současně i pro majitele 

technické infrastruktury a majitele stavebních objektů. 

K základním povinnostem na úseku zajišťování požární bezpečnosti patří zejména 

následující činnosti: 

Státní správa, samospráva a HZS ČR 

 zajistit vodní zdroje pro požární zabezpečení staveb, 

 vytvořit podmínky pro jejich celoroční užívání, 

 provádět nebo vyžadovat kontroly požárních vnějších a vnitřních odběrních míst, 

 rozvíjet s novými vědeckými poznatky a rozvojem techniky na úseku požární 

bezpečnosti, požární zabezpečení území, viz obrázek 1. 

 

                                                 
1
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
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Obrázek 1  Moderní typ účinné, mobilní požární techniky Daimler – Benz S1T[3] 

Vodárenské společnosti provozující vodovody pro veřejnou potřebu 

 udržovat v distribučním systému vodovodů tlakovou hladinu v souladu se zákonem  

o vodovodech a kanalizacích a ČSN 73 0873, 

 rozšiřovat nebo provádět rekonstrukce sítí tak, aby byly zachovány její požární 

odběrní místa (dále jen „OM“), případně zlepšeny jejich hydraulické parametry, 

 udržovat v akumulacích pitných vod stanovené množství požární vody, 

 trvale provádět zkoušky jednotlivých požárních odběrních míst a zjišťovat aktuální 

hydraulickou účinnost OM (viz Obrázek 3) 

 

Legenda: 

                   Odběr nouzové zásobování vodou (l.s
-1

) 

  uzlový bod (MPa) 

  uzlový bod (l.s
-1

) 

  kontrolní bod (MPa) 

  kontrolní bod (MPa) 

 

Obrázek 2 Simulace požárního odběru [11] 
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Obrázek 3 Zkouška hydraulické účinnosti požárního OM [11] 

 

Majitelé stavebních objektů a stavebních areálů 

 majitelé průmyslových areálů musí zajistit dostatečné množství vody na vnějších 

požárních OM vnitřních vodovodů,  

 zajistit dostatečné množství vody na vnitřních OM, v jednotlivých stavebních 

objektech, 

 dle druhu objektů a typu požárního nebezpečí současně i objekty vybavit příslušným 

druhem hasebního zařízení, 

 u vytypovaných objektů vybudovat vodní samočinné stabilní hasebního zařízení, které 

působí na celé ploše uvažovaného požárního úseku. 

 

Obecné podmínky zvyšující požární zabezpečení zastavěných území a jednotlivých 

objektů tvoří jen primární základnu. Při zajišťování požární bezpečnosti je však vždy nutné 

vycházet z přesně definovaných konkrétních nebezpečí a rizik potenciálního vzniku požáru. 

V bakalářské práci jsou rozděleny do čtyř kategorií, v závislosti na požárním 

nebezpečí vyplývajícím z charakteru staveb a druhu užívání. 

 

5.1.1 Obytné domy a technická vybavenost měst a obcí 

Obytné domy a objekty technické vybavenosti měst a obcí, ke kterým patří zejména 

společenská zařízení, nemocnice, léčebny, školské budovy, sportovní zařízení a rekreační 

zařízení, jsou zpravidla objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí. 

Jsou budovány z materiálů se sníženou hořlavostí. Ve většině z budov technické 

vybavenosti měst a obcí nejsou, mimo kotelen, používány k vyhřívání objektů otevřená 
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ohniště. Obdobná situace je i v obytných domech. Určitým rizikem je jen technická 

vybavenost domácností. Při běžné, standardní opatrnosti a zachovávání bezpečnostních 

opatření, je riziko vzniku požárů minimální. 

 

5.1.2 Objekty bez zvýšeného požárního nebezpečí 

Podobné minimální riziko vzniku požáru vykazují další objekty bez zvýšeného 

požárního nebezpečí, například: 

 sklady tuhých nehořlavých stavebních materiálů, 

 sklady zemědělských strojů, 

 sportovní objekty a zařízení. 

Škála objektů bez zvýšeného požárního nebezpečí je velmi široká. Tvoří ji většina 

stavebních objektů v zastavěných územích měst a obcí. K těmto objektům lze přiřadit  

i většinu rekreačních staveb a dalších objektů dislokovaných mimo souvisle zastavěná území. 

Pokud v těchto objektech vznikne požár vlivem porušení běžných bezpečnostních zásad, 

zpravidla nezpůsobí velké hmotné škody. 

 

5.1.3 Objekty se zvýšeným požárním nebezpečím 

Výrazně složitější a z požárního hlediska rizikovější je situace u objektů se zvýšeným 

požárním nebezpečím. Za objekty a provozované činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 

se považují zejména následující činnosti
2
: 

 při nichž se vyskytují v požárním úseku nebezpečné látky a přípravky, které jsou 

klasifikovány jako oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé 

v množství nad 1 000 kg a přípravků v pevném nebo kapalném stavu  

nad 250 litrů, 

 tam kde se vyskytují hořlavé nebo hoření podporující plyny v zásobnících  

nad limit stanovený zákonem o požární ochraně, 

 při výrobě s výskytem hořlavého prachu, páry, kapaliny v ovzduší, v nichž nelze 

vyloučit vznik výbušné koncentrace, 

 v nevýrobních provozech s nejméně třemi zaměstnanci, ve kterých se vyskytuje 

nahodilé požární zatížení 15 kg/m
2
 a vyšší, 

 v prostorách, ve kterých se vyskytuje nahodilé požární zatížení 120 kg/m
2
 a vyšší. 

                                                 
2
 § 4 odst. (2) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Dále v objektech, kde se používá oheň v bezprostřední blízkosti různých hořlavých 

látek, v budovách vyšších než 22,5 m (mimo obytných domů), ve stavbách kde 

se shromažďuje větší počet lidí a v podzemních prostorách s nahodilým požárním 15 kg/m
2
 

a vyšším. Do této kategorie patří i stavební objekty, u kterých nejsou běžné podmínky  

pro zásah. 

5.1.4 Objekty s vysokým požárním nebezpečím 

V reálné praxi se v zastavěných nebo nezastavěných územích vyskytuje i celá řada 

stavebních objektů a areálů s vysokým požárním nebezpečím. K těmto objektům ve smyslu 

zákona o požární ochraně patří
3
: 

 při nichž se vyskytují nebezpečné látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako 

oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, hořlavé v celkovém množství větším 

než 5 000 tun, 

 při výrobě nebo manipulaci s hořlavými kapalinami nebo plyny s roční produkcí  

5 000 tun a vyšší, 

 v provozech, ve kterých se manipuluje s kapalinami nebo plyny extrémně hořlavými, 

vysoce hořlavými a hořlavými včetně přepravy nebo proudění v potrubí o vnitřním 

průměru 0,8 m a větším, 

 v budovách o 15 a více nadzemích podlažích nebo i výšce větší než 45 m, 

 v podzemních prostorách s nahodilým požárním zatížením 15 kg/m
2
 a vyšším,  

ve kterých se může současně vyskytovat více než 200 osob. 

 

K celkovému posouzení aspektu požární bezpečnosti všech stavebních objektů  

nebo výrobních, skladovacích, obchodních areálů atd., je velmi důležité správné zařazení 

staveb do jednotlivých kategorií. V případě, že některý z objektů nebo areálů je nesprávně 

zařazen do příslušné kategorie, rozhodne o jejím správném zařazení orgán státního požárního 

dozoru. 

Požárnímu zabezpečení jednotlivých objektů nebo jejich souborů, musí odpovídat 

i zdroje různých druhů hasebních látek v dostatečném množství, nebo v případě vody 

používané z vodovodní sítě, i hydraulické účinnosti požárních odběrních míst. 

                                                 
3
 § 4 odst. (3) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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5.2 Shrnutí kapitoly požárního zabezpečení zastavěných území a staveb 

Z této úvodní kapitoly do problematiky požární bezpečnosti zastavěných území  

a jednotlivých staveb vyplývá, že pro účinnou ochranu objektů je nutné vždy zvolit 

maximálně vhodný postup zařazení a prostředky požární ochrany.  Při nesprávném zvolení 

hasební látky ve vztahu k hořlavým látkám, se riziko hmotných škod způsobených požárem 

zvyšuje. Z tohoto důvodu, se následující kapitola v základním rozsahu zabývá nejčastěji 

používanými hasebními látkami a jejich účinky při požárech. 
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6. Zdroje hasebních látek, jejich charakter a funkce 

Požárnímu zabezpečení jednotlivých objektů nebo jejich souborů, materiálům, látkám, 

jejich požárně technickým charakteristikám, musí odpovídat i zdroje a množství hasebních 

látek. V této kapitole bude z široké škály hasebních látek v základním spektru analyzována 

nejčastěji používaná hasební látka voda a definovány další vybrané hasební látky.  

V experimentální části bakalářské práce na tyto hasební látky naváže používání 

aerosolů k hašení požárů, včetně vyhodnocení jejich kladů a vedlejších negativních vlastností.  

 

6.1 Vodárenské systémy a požární vodovody 

ČSN 75 2411 – Zdroje požární vody stanoví zásady pro požární zdroje k zásobování 

požární vodou. V návaznosti na ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování 

požární vodou, vytváří dostatečnou základnu pro požární zabezpečení většiny objektů 

v zastavěných územích měst a obcí. 

V ČSN 75 2411 - Zdroje požární vody, se dělí zdroje požární vody do tří základních 

skupin následujícím způsobem: 

 zdroje přirozeného původu, 

 víceúčelové zdroje, 

 umělé zdroje. 

Pro rozsáhlost dané problematiky, která není hlavním cílem této bakalářské práce, 

bude v krátkosti popsána pouze část víceúčelových zdrojů a jejich integrální součást -

 vodárenské systémy pro veřejnou potřebu. 

 

Vodárenské systémy pro veřejnou potřebu 

Tvoří základní páteřní část převážné většiny požárních odběrních míst ve městech 

a obcích k zajištění požární bezpečnosti staveb. Ve srovnání s přirozenými zdroji požární 

vody nejsou pro ně rozhodující klimatické podmínky a roční období (mráz, sucho, atd.). 

Ve srovnání s umělými zdroji požární vody nejsou zase z ekonomického hlediska (pořizovací 

a následné provozní náklady) nutné žádné investice a provozní náklady. Tato OM, jsou ze své 

podstaty nedílnou součástí vodovodních sítí s hlavním posláním zajistit dodávku pitné vody 

všem spotřebitelům. 
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Sekundárním posláním vodovodní sítě je zajištění dostatku vody k hašení vzniklých 

požárů. 

 

Vodárenské systémy lze rozdělit do dvou základních skupin: 

 skupinové a oblastní vodovody, 

 místní vodovody. 

Skupinové vodovody viz následující obrázek (Obrázek 4), zajišťují z hlediska potřeby 

dodávky požární vody, v podstatě její neomezené množství. Mají technickou způsobilost 

dodávky vody i pro plnící místa s potřebou 60 l.s
-1

 a více. Uvedené množství vody velmi 

často místní vodovody nejsou schopny zajistit. 

 

Obrázek 4 Schéma skupinového vodárenského systému [11] 

 

Zdrojem pitné a současně požární vody u skupinových a oblastních vodárenských 

systémů je převážně vodárenská nádrž. Zdrojem vody pro místní vodovody bývá ve většině 

případů podzemní voda. 

Teoreticky i reálně lze oba zdroje vody vodárenských systémů používat i k požárním 

účelům. Problémem u povrchových zdrojů – vodárenských nádrží, je zpravidla velká 

vzdálenost od zastavěných území. U podzemních zdrojů vod, velká hloubka volné hladiny 

vody pod terénem. Ve většině případů přesahuje hloubku 6,5 m, viz níže uvedený obrázek 

(Obrázek 5) a bez příslušného vodárenského vystrojení studny je v podstatě pro mobilní 

požární techniku nepoužitelná.  
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7

Legenda:

1 úroveň terénu (pro požární studnu - úroveň čerpacího stanoviště)

2 minimální hladina vody ve studni - při běžném provozu

3 minimální hladina vody ve studni - při odběru požární vody

4 dno studny

5 maximální výškový rozdíl 6,5 m

6 výška vody odpovídající minimálnímu objemu vody ve studni

7 stávající nebo nově doplněný otvor pro umístění požární hadice sací

8 stávající ruční čerpadlo (příklad)

8

6

5

1

2

3

4

 

Obrázek 5  Příklad studny pro provozní a požární účely [12] 

Mimořádný význam z hlediska požárního zabezpečení staveb z vnějších odběrních 

míst z vodovodní sítě má hydraulická účinnost vodovodní sítě a hydraulická účinnost 

jednotlivých vodovodních řadů. Jako celek může mít vodovodní síť dostatečnou požární 

kapacitu, ale jednotlivé řady, zejména větevného systému, nemusí splňovat požadavky 

stanovené ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. O jaké 

nebezpečí a rizika se jedná, vyplývá z následující podkapitoly. 

 

6.1.1 Vnější odběrní místa jako zdroje požární vody 

Vnější odběrní místa na vodovodní síti jsou nedílnou integrální součástí vodárenského 

systému. Budují se současně s výstavbou vodovodních sítí nebo ve výjimečných, požárně 

zdůvodněných případech, i dodatečně. Vnější odběrní místa tvoří následující technické 

zařízení
4
:  

 podzemní nebo nadzemní hydranty, 

 výtokové stojany, 

 plnicí místa. 

 

Každé odběrní místo z vodovodní sítě vodárenského systému pro veřejnou potřebu 

musí splňovat dvě následující základní hydraulické podmínky: 

 hydrodynamickou tlakovou hladinu, 

 objemové množství protékající vody z odběrního místa. 

 

                                                 
4
 ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 
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Hydrodynamická tlaková hladina vody 

Hydrodynamická tlaková hladina vody ve vodovodní síti je dána umístněním 

vodojemu ve spotřebišti nebo nastavením příslušných hodnot na redukčním ventilu 

v tlakovém pásmu. Zpravidla se hydrodynamický tlak vody ve vodovodní síti pohybuje 

v rozmezí 0,30 až 0,45 MPa. Z požárního hlediska musí být na vnějším odběrním místě 

zachován hydrodynamický vstupní tlak minimálně 0,20 MPa  a následující průtokové 

parametry dle typu OM. 
4 

 

Objemové množství protékající vody z odběrního místa 

Objemové množství, které musí splňovat požární odběrní místo, je dáno ČSN 73 0873 

Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou. 

 hydranty     min. 4 až 25 l.s
-1

 (dle dimenze potrubí), 

 výtokové stojany    min. 35 l.s
-1

 ,                   

 plnicí místa    min. 60 l.s
-1

  . 

 

Při nevhodném určení a vybudování OM na vodovodní síti, velmi často dochází  

při maximálních odběrech, pokud jich lze vůbec dosáhnout, k výraznému poklesu 

hydrodynamického tlaku na OM. Pro snížení daného rizika je vhodné budovat požární 

odběrní místa, dle jejich druhu, na následujících dimenzích vodovodních sítí: 

 hydranty, trubní řad minimálně DN 100 mm, 

 výtokové stojany, trubní řad minimálně DN 200 mm, 

 plnicí místa, trubní řad minimálně DN 250 mm – 300 mm. 

Druhým bezpečnostním opatřením je, pokud možno, osazovat výše uvedené armatury  

na okruhové sítě, u kterých se snižuje riziko úplného vyřazení požárního odběrního místa 

z provozu při haváriích na vodovodní síti. 

6.1.2 Vnitřní odběrní místa 

Vnitřní odběrní místa mají svůj nezastupitelný význam v prvních fázích požárů. Jsou 

budována v souladu s ČSN 73 0873. Jedna z možných variant vnitřních odběrních míst je 

znázorněna na níže uvedeném obrázku. 
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Obrázek 6  Vnitřní odběrní místo v bytovém domě [14] 

 

Zda vnitřní odběrní místo splní očekávaný efekt, záleží na celé řadě faktorů. Jedná  

se zejména o následující technické záležitosti: 

 dostatečná dimenze vodovodní přípojky, 

 vhodný typ vodoměru, 

 dostatečná dimenze vnitřního vodovodu, 

 optimální tlaková hladina vody ve vodovodní síti. 

Při podcenění výše uvedených faktorů nebo nerespektování technického stavu zařízení 

bude sice v objektu vnitřní odběrní místo instalováno, ale nesplní očekávaný účel. 

 

6.2 Hasiva na bázi - pěna, plynné skupenství, halogenderiváty, prášky, aerosoly  

Mimo vody, jako základní hasební látky při hašení většiny požárů, se dle druhu požáru 

používají i jiné látky, především v případech, kde vodu nelze použít nebo její použití by bylo 

kontraproduktivní. V základním rozsahu se jich pro ucelenost problematiky hasebních látek 

dotkne i tato bakalářská práce. 

 

6.2.1 Pěna jako hasivo (vzduchomechanická) 

„Pěna jako hasební látka není chemický jedinec. Je to dvoufázový systém, který se 

skládá z trojrozměrné stálé struktury lamel, obsahující uzavřený plyn.“[17]. Pěna se k použití 

připravuje až v okamžiku hasebního zásahu. Dle literatury [17] se pěna zpravidla rozděluje 

podle čísla napěnění následujícím způsobem: 

 pěna těžká, s číslem napěnění do 20, 

 pěna střední s číslem napěnění od 20 do 200, 

 pěna lehká, s číslem napěnění nad 200. 
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Pro přípravu pěny je nevhodnější pitná voda. Při přípravě pěny se používá 5% až 6% 

roztok pěnidla. Při přípravě těžké pěny se přidává 4% až 6% roztok pěnidla do pitné vody. 

Hlavní hasební efekt u všech druhů pěn je dusivý efekt. Pěna pokryje celou hořící plochu 

a tím vznikne v požářišti prostředí chudé na kyslík.  Pěna se zpravidla používá pro hašení 

požárů kapalných látek a látek tuhých. Nesmí se pro dobrou elektrickou vodivost používat 

k hašení elektrického zařízení a lehkých kovů. Při použití k hašení lehkých kovů vzniká 

nebezpečí výbušného prostředí. [17] 

6.2.2 Hasiva v plynném skupenství 

Některé látky v plynném skupenství mají schopnost hasit požáry svým dusivým 

a zřeďovacím efektem. Svým působením ochuzují požár o kyslík, případně jej 

z technologického zařízení vytěsní. Pro tyto vlastnosti se používá nejčastěji následující 

skupina plynů:  

 Oxid uhličitý CO2, 

 Dusík N2, 

 Argon Ar. [16] 

  

Oxid uhličitý CO2 

„V hasební technice lze oxid uhličitý použít ve třech formách“:  

 plynný, 

 aerosolový ve formě mlhoviny, 

 tuhý oxid uhličitý. [16] 

 

Nespornou a velkou výhodou hašení oxidem uhličitým je, že po uhašení požáru 

po sobě nezanechává žádné zbytky hasební látky (stejně jako ostatní plynná hasiva). [16] 

Nevýhodou je naopak relativně nízký hasební efekt a nízká výstupní teplota média okolo 

minus 72 °C.  

 

Dusík N2 

Dusík jako hasební látka se zpravidla používá tam (místnosti, úžlabiny, šachty, kanály 

atd.), kde by se oxid uhličitý držel při zemi. Použití dusíku jako hasební látky je v praxi málo 

využitelné. Reálně se dusík používá při prevenci v chemickém průmyslu jako látky proti 

oxidaci látek a dalších pracovních činnostech, s vysokým stupněm rizika, při opravách nebo 

uvádění technologických částí do provozu. [16] 
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Argon Ar 

Argon se používá pro své chemické vlastnosti i v hasební technice jako součást 

směsových hasiv. V technice působí jako zcela netečný a ochranný plyn. Za běžných 

okolností netvoří argon žádné chemické sloučeniny. Plyn argon je jednoatomový. [16]  

 

6.2.3 Halogenderiváty v hasební technice 

V praxi mají halogenderiváty použití v relativně širokém spektru. Jedná se 

o synteticky připravené sloučeniny. Odvozují se od uhlovodíků substitucí vodíkových atomů 

v jejich molekule s halovými prvky. [16],[17] 

V základním spektru se dělí: 

 freony, 

 halony. 

Obě skupiny se dále rozdělují mezi tvrdé a měkké. Mají vynikající hasební účinky,  

ale současně i silný negativní dopad na životní prostředí, zejména ozónovou vrstvu Země. 

Vzhledem k negativnímu dopadu na životní prostředí je jejich praktické využívání 

mimo jiné omezováno i mezinárodními smlouvami, ke kterým se v roce 1992 připojila 

i ČSFR a v současné době je přistoupení závazné i pro Českou republiku. [17] 

 

6.2.4 Hasicí prášky 

Hasicí prášky mají nezastupitelný význam při hašení některých typů požárů. Jedná  

se o anorganické nebo organické látky v tuhém skupenství, které zdolávají požár  

na principech fyzikálně - chemického a mechanického hašení. 

Hasicí prášky lze rozdělit dle druhu a účelu použití do tří základních skupin: 

 prášky vhodné k hašení kapalin a plynů, 

 prášky vhodné k hašení tuhých látek, kapalin a plynů, 

 prášky pro hašení kovů. 

Hasicí prášky působí svými vlastnostmi na požár antikatalytickým efektem. Čím je 

prášek jemnější, tím je při hašení požáru účinnější. Nevýhodou hasicích prášků je skutečnost,  

že nemají chladící účinek. Sice prudce potlačí plamen, ale hrozí jeho opětovné vzplanutí. 

Prášky jsou vhodné k hašení požárů v prostorách, zejména archivech, knihovnách 

a tam, kde není vhodné používat k hašení vodu. [16] Negativní vlastností je zaplnění prostoru 

jemným prachem, což má za následek sníženou viditelnost, omezené dýchání a zhoršení 

podmínek pro evakuaci osob. 
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6.2.5 Aerosolové hasivo 

Aerosoly likvidují požáry téměř na stejném principu jako hasící prášky. Efekt jejich 

použití je však několikanásobně vyšší. V základním spektru je lze rozdělit do dvou skupin: 

 aerosolové hasící systémy s termickým rozkladem, 

 aerosolové hasící látky bez termického účinku. 

 

Aerosolové hasící látky s termickým rozkladem 

Aerosoly jsou tvořeny mikroskopickými i submikroskopickými částicemi hmoty, 

tuhými i kapalnými, dispergovanými v plynném prostředí. Stupeň disperzity je základním 

hlediskem při klasifikaci aerodisperzivních systémů. Disperzní aerosoly vznikají 

dispergováním tuhé i kapalné fáze hmoty. Kondenzační aerosol vzniká objemovou 

kondenzací přesycených par a při chemických reakcích v plynném stavu. V technické praxi se 

v České republice ustálily dle velikosti částic pro aerosoly pojmy: 

 prach, 

 dým,  

 kouř, 

 mlha. 

U dýmu mají prvotní částice pravidelný tvar mikrokrystalků. Kouř obsahuje aerosoly 

kapalné i tuhé. Mlha je kapalný aerosol a je nejjednodušším aerodisperzivním systémem, 

ve kterém mají částečky vždy kulový tvar a při koagulaci se slévají ve větší kulové částice. 

 

Podle tvaru lze aerosolové částice rozdělit do tří základních skupin: 

 izotermické, 

 laminární, 

 finální.[1] 

Aerosol generovaný termickou cestou je vhodný k hašení tuhých látek i kapalin. Jako 

hasební technický prostředek se používá stabilních nebo přenosných generátorů. [1] 

 

Stabilní generátor 

Tento typ generátoru je spouštěn do činnosti tepelnou zápalkou nebo na základě 

propojení s elektrickou požární signalizací. 
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Jejich instalace vždy záleží na riziku vzniku požáru, potenciálních primárních 

a sekundárních škodách, které může požár způsobit. 

 Přenosný generátor 

Použití přenosných generátorů je výhodné pro hašení požárů obtížně přístupných 

prostor, ke kterým lze zařadit technické chodby inženýrských sítí, kolektory, teplovodní 

podzemní systémy a další řada zejména podzemních objektů. [1] 

 

Aerosolové hasící látky bez termického rozkladu 

Při použití aerosolů s termickým účinkem vzniká poměrně vysoká teplota s řadou 

vedlejších negativních účinků. V současné době jsou již vyvinuta aerosolová hasicí zařízení, 

která při tvorbě jemného hasícího prášku uvolňují jen zanedbatelné teplo. [1] 

 

Nový systém bez termického rozkladu má řadu pozitivních vlastností: 

 rychlá hasební schopnost, 

 je netoxický, 

 malé environmentální vedlejší škody, 

 snáze odstranitelný zbytek aerosolů po požáru. [1] 

 

6.3 Shrnutí kapitoly zdrojů hasebních látek, jejich charakteru a funkce 

Z uvedené kapitoly zabývající se problematikou zdrojů hasebních látek, jejich 

základním charakterem a účelovou funkcí vyplývá následující souhrnné konstatování: 

1. voda je a trvale zůstává hlavním zdrojem hasebních látek při zdolávání požárů.  

Má nejen uvedenou základní funkci, ale je i nedílnou součástí dalších hasiv na bázi 

vody jako smáčedla nebo pěny (pěnotvorného roztoku) 

2. hasiva v plynném skupenství budou mít i v budoucnosti své nezastupitelné místo  

při specifických požárních zásazích ve výrobně - technických objektech, datových 

centrech, archivech atd., 

3. význam halogenderivátů uhlovodíků v hasebních zásazích bude zřejmě v průběhu 21. 

století ustupovat, především v důsledku mezinárodních závazků států při ochraně 

přírody a ozonového obalu Země. Na základě nového vědeckého poznání budou 

nahrazeny jinými látkami. 

4. prášky jako hasiva mají i v budoucnosti perspektivu pro své nezaměnitelné poslání, 

zejména hašení požárů knihoven, archivů a dalších látek, kde by použití jiných 

hasebních látek, způsobovalo další sekundární škody, 
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5. u aerosolů jako hasiva, jeho význam s novým vědeckým poznáním možností a více -

účelovým použitím v celém 21. století poroste. Je to současně s vodou, perspektivní 

hasební látka. 

 

Současně lze očekávat, že s rozvojem poznání a technickými možnostmi zvládnutí 

výroby i dalších složitých hasebních látek a technických prostředků, se bude v následujících 

letech řada současných standardů měnit. 

Budou se zkoumat i širší vlastnosti různých látek a současně jejich optimálního 

používání v požárním zabezpečení staveb. U hasebních látek je nutné trvale zkoumat nejen 

jejich hasební účinek, ale i případné vedlejší vlivy, zejména na stavební konstrukce. Dané 

zkoumání bylo i jedním ze stimulů, proč jsem si vybral dané téma bakalářské práce a v její 

experimentální části provedl několik pokusů popsaných v následující kapitole. 
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7. Experimentální část bakalářské práce 

Experimentální část práce navazuje na předcházející kapitoly. Jakékoli experimenty 

nemohou být, pokud mají mít i praktický význam, odtrženy od celkové problematiky 

zabývající se ochranou zastavěných území a jednotlivých stavebních objektů a hořlavých 

látek dle jejich vlastností. 

Smyslem experimentů uvedených v následujících podkapitolách je získání nejen 

dalších nových poznatků o působení aerosolů jako hasicího prostředku, ale současně získat 

poznatky o rozšířených možnostech využívání uvedeného zařízení a hasební látky, pro účely 

popsané ve třech následujících experimentech. 

7.1 Experiment č. 1 – zjišťování dekontaminačních vlastností aerosolů  

V experimentu bylo použito stabilní aerosolové hasicí zařízení (AHZ), které na trh 

dodává firma K.B.K. fire, s.r.o. Generátor AGS – 8/3 slouží k objemovému hašení požárů 

pevných látek (dřevo, plasty atd.), kapalných i lehce vznětlivých hořlavin např. ropných 

produktů, ale také k hašení elektrických zařízení pod napětím do 40 kV [5].  

 

Zařízení aerosolového hašení požárů 

Generátor se skládá z plechové, válcové nádoby, v níž je uložena aerosol vytvářející 

směs s rozbuškou. Obvod víka generátoru, jímž proudí hasební aerosol, je perforován. Jako 

součást je dodávána i konzola k uchycení zařízení v zabezpečovaném prostoru. Směs aerosolu 

má hmotnost 3,25 kg a podle dostupných informací je její složení uvedené v následující 

tabulce.  

        
Tabulka 1 Složení směsi generátoru [18] 

Sloučenina Procentuální zastoupení 

2K2СО3 . 3Н2О 52,7 

NH4HCO3 25,7 

KHCO3 8,2 

KNO3(oxidovadlo) 7,9 

ostatní 5,5 

 

Podrobná specifikace zařízení a technické parametry jsou součástí přílohy této 

bakalářské práce. 
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Experiment (i následující experimenty) probíhal v reálné místnosti areálu Státního 

ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany (SÚJCHBO). Místnost měla objem 46 m
3  

a do vedlejší měřící místnosti byly ve stěně vytvořeny otvory pro jímání aerosolu, umístění 

objektivu thermokamery, průchodky na přívod proudu do generátoru a na odběr ke stanovení 

koncentrace oxidu uhelnatého. 

Citlivá technologie měřicího přístroje pro měření nanočástic, neumožnila jeho 

umístění v experimentální místnosti (předpoklad agresivní aerosol). Proto byl umístěn 1 m  

od otvoru ve stěně sousedící s experimentální místností (viz Obrázek 7). Otvor pro jímání 

aerosolu je na obrázku označen písmenem „A“ a otvor pro objektiv IR kamery je označen 

jako „B“. 

 

Obrázek 7  Umístění měřící techniky v sousední místnosti 

 

7.1.1 Chronologie  jednotlivých kroků experimentu 

Na podlahu, v podstatě, do středu experimentální místnosti byl umístěn generátor 

aerosolu AGS – 8/3, očíslované destičky vzorků kovů o rozměru 52 x 52 mm (1. pozink, 

2. titan-zinek, 3. hliník, 4. mosaz, 5. nerez, 6. železo, 7. měď, 8. hliník - měď) a kádinka 

o průměru 60 mm se 100 ml destilované vody (viz Obrázek 8). 

A 

B 
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Obrázek 8  Rozmístění generátoru a vzorků před vlastním experimentem 

Na zvolená místa do rohu experimentální místnosti byly rozmístěny stojany, 

100 a 150 cm vysoké, a na ně na vyhrazená místa a na podlahu byly umístěny Petriho misky 

s živným agarem (složení: masový extrakt, masový pepton, NaCl, agar dle ČSN 757841). 

Schematické rozložení znázorňuje následující obrázek 9. 

 

Obrázek 9 Rozmístění Petriho misek a místa stěru 
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2 
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V laboratořích SÚJCHBO bylo připraveno 400 ml bakteriální suspenze B 

stearothermophilus (kmen SU Bost 6229), dále Ba. Tato suspenze o zákalu odpovídající 

stupni 3,5 McFarlandovy zákalové stupnice byla přelita do nádoby standardní pistole  

na stříkání barvy.  

 

7.1.2 Provedení vlastní části experimentu 

Následně byly v experimentální místnosti odkryty Petriho misky a tlakově mezerou, 

u částečně otevřených dveří, se do experimentální místnosti tlakově rozptýlilo 255 ml 

suspenze s obsahem 24 x 10
9
 KTJ

5
· ml

-1
.[13] Místnost byla uzavřena a za 2 minuty došlo 

k uvolnění aerosolu z generátoru. Aerosol se nechal působit cca 25 minut. Během této doby 

bylo ve vedlejší místnosti měřeno množství nanočástic. 

Po částečném odvětrání došlo k uzavření Petriho misek, po důkladném odvětrání byly 

provedeny z určených míst na stěnách experimentální místnosti stěry (přehled o umístění 

Petriho misek a provedení stěrů udává předchozí obrázek 9). Petriho misky a stěry byly 

přeneseny do laboratoří a umístěny do biologického inkubátoru. Vlastní kultivace trvala 

24 hod. při teplotě 56 
o
C. 

Ve vodě, která byla umístěna během experimentu v kádince, se změřilo pH, spád měl 

alkalický charakter dosahující hodnoty 8 - 9, vzorky kovů byly ponechány v místnosti dalších 

24 hod. na místě (viz Obrázek 10) a následně přeneseny do chemických laboratoří k dalšímu 

zpracování. 

 

Obrázek 10  Kovové vzorky po experimentu 

                                                 
5
 Kolonie tvořící jednotky; tato hodnota udává, kolik se v daném objemu bakteriální suspenze nachází 

bakterií schopných při vyočkování na tuhou mikrobiologickou kultivační půdu vytvořit samostatnou kolonii 
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Pro přehlednost o průběhu experimentu je nutné současně znázornit i časovou osu 

a přehled prováděných měření: 

 

Časová osa experimentu č. 1 

 A       B        C                                             D         E       D´   

 0  1  3 30  40  50   t (min)          

 

Legenda: 

A –  uvolňování Ba formou aerosolu 

B –  doba před uvolněním aerosolu z generátoru 

C –  působení hasicího aerosolu v prostoru 

D – D´ odvětrávání (částečné a úplné) 

E –  odběr stěru ze stěn, uzavření a odnesení Petriho misek  

 

Prováděná měření při experimentu č. 1 

 celková koncentrace nanočástic a jejich geometrický průměr (interval A - D časové 

osy), 

 obsah oxidu uhelnatého (interval C časové osy), 

 odolnost Ba vůči generovanému aerosolu (interval C - D časové osy), 

 korozivní účiny sedimentů (interval C, D, D´ a 24 hod.), 

 acido - bazický charakter sedimentů (interval A - D´ časové osy). 

 

7.1.3 Vyhodnocení výsledků experimentu č. 1  

Jedním z cílů experimentu, bylo měření koncentrace nano aerosolových částic a jejich 

rozložení v generovaném prostoru (experimentální místnosti). Z důvodu vysoké koncentrace 

a citlivosti drahé měřící techniky bylo rozhodnuto měřit hodnoty u otvoru  

mezi experimentální a měřící místností. Rozsah měření částic byl od 30 nm do 820 nm, 

vzorkovací interval byl nastaven na 2 min. 

První experiment nebyl zaměřen na hašení požáru, nýbrž na testování 

dekontaminačních schopností generovaného aerosolu. Uvolněný biologický aerosol nebyl 

v experimentální místnosti v měřeném rozsahu zaznamenán, bylo předpokládáno, že dle 

průměru trysky u tlakové pistole, měl větší rozměr než 0,8 μm. 
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Přehled o celkové koncentraci nanočástic v měřeném rozsahu v závislosti na čase 

prezentuje následující obrázek 11.  

 

 

Obrázek 11 Celková koncentrace nanočástic – exp. č. 1 

Na tuto závislost uvedenou v obrázku 11 navazuje obrázek 12, který charakterizuje 

změnu geometrického průměru. 

 

Obrázek 12 Vývoj geometrického průměru nanočástic v čase 

Bod č. 1 v tomto obrázku prezentuje start generátoru, bod č. 2 počátek odvětrávání 

místností. Pokles koncentrace v čase a zároveň nárůst geometrického průměru velikostní 

distribuce  měřených nanočástic je ovlivněn jejich koagulací. Z tvaru křivky v čase  
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od bodu 2 lze usuzovat, že částice o velikosti cca 200 nm se odvětrávají mnohem pomaleji, 

než částice o velikosti cca 400 nm.  

Propojením změřených výsledků celkové koncentrace nanočástic a jejích 

geometrických průměrů v experimentu č. 1 se získal obrazec (mapa) uvedený na obrázku 

(Obrázek 12 Vývoj geometrického průměru nanočástic v čase), kde pomocí barevného 

odlišení se lze orientovat, jak se vyvíjela koncentrace, a měnil průměr částic v čase. 

 

Obrázek 13 Mapa koncentrací a velikosti částic – exp. č. 1 

 

Současně byla zkoumána odolnost biologických agens vůči aerosolu. Již v dřívějších 

experimentech popsaných například v literatuře [13]  byla prokázána určitá schopnost 

aerosolu, uvolněného z generátoru typu Gabar, jako dekontaminačního činidla. 

Za obdobných experimentálních podmínek byl proveden test s aerosolem vyvinutým 

generátorem AGS – 8/3 (viz experimentální část). Výsledky kultivací jsou uvedeny 

v následující tabulce 2, ze které je patrno, že došlo k aktivnímu působení aerosolu vůči 

testovanému biologickému agens. 
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Tabulka 2  Přehled o umístění sběrných míst a výsledků kultivace. 

Petriho misky a stěry 

24. – 25.7.2012 
umístění 

výsledek 

(počet KJT) 
poznámka 

1 na stojanu 1m 0  

2 na stojanu 1,5m 0  

3 na stojanu 1m 0  

4 na stojanu 1,5m 0  

5 na stojanu 1,5m 0  

6 na stojanu 1m 0  

7 podlaha 0  

8 podlaha 0  

9 podlaha 0  

10 stěr vlevo 0 před pokusem 

11 stěr vpravo 0 před pokusem 

12 stěr vlevo 0 po pokusu 

13 stěr vpravo 0 po pokusu 

10a stěr vlevo Bujón negat. 
 

11a stěr vpravo Bujón negat. 
 

12a stěr vlevo Bujón negat. 
 

13a stěr vpravo Bujón negat. 
 

 

 

Dekontaminační vlastnosti aerosolu 

V kapitole 7.1.1 byla nastíněna chronologie prováděného experimentu, kde byla  

do místnosti aplikována bakteriální suspenze B stearothermophilus jako vhodný substituent  

za Bacillus anthracis, jejíž spory jsou vysoce odolné [13].  

 

Vycházím - li z faktu, že typickými molekulami všech organismů jsou bílkoviny, které 

se podílejí na vytváření buněčné struktury, tak základem struktury každé bílkoviny je 

peptidový řetězec, který představuje sled aminokyselinových zbytků vzájemně propojených 

peptidovými (amidovými) vazbami – CO – NH  – [4].  

 

Předpokládám, že právě peptidová vazba je nejslabším článkem celého řetězce 

a k jejímu porušení dochází hydrolýzou [4] dle následného schématu:  
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R1 – CO – NH – R2  +  H2O  →  R1 – COOH  +  R2 – NH2          (1) 
 

 

Vzhledem k chemickému složení směsi se budou pravděpodobně uvolňovat vysoce 

reaktivní radikály draslíku a jeho další sloučeniny, které rovněž zapříčiní rozklad peptidové 

vazby: [10] 

 

 

R1 – CO – NH – R2  + KOH  →  R1 – COOK +  R2 – NH2     (2) 

 

R1 – CO – NH – R2  + K2O  →  R1 – COOK +  R2 – NHK     (3) 
 

 

Pozn.: možný vznik sloučenin a radikálů draslíku: [10]: 

 

2K2CO3 → 4K
.
 + 2CO3

.
 

2 KNO3 → 2 KNO2 + O2 → 2 K2O + 2N2 + 3O2 

K2O + CO + H2O → HCOOK + KOH  

KOH → KO· + H· 

K2O → K
.
 + KO

.
  

 

Na základě hygienického listu výrobce (vzniká KCl) se domnívám, že směs aerosolu 

musí obsahovat chlorečnany či chloristany, které slouží rovněž jako oxidovadlo, stejně tak 

zmíněné KNO3 (7,9%), kterého je podle mého úsudku pro generaci aerosolu, trvajícího 

cca 90 sekund [6], jen velmi málo.  

A z tohoto důvodu předpokládám, že další možností, při které dochází k rozrušení 

peptidové vazby je tzv. Hofmannovo odbourání amidů [4]: 

Prvním stádiem Hofmannovy reakce je tvorba halogenamidu: 

R – CO – NHR’ + KClO3  → R – CO – NH – Cl + KOR’ + O2 

„Ve vzniklém halogenamidu se vlivem silného tahu elektronů směrem k halogenu 

uvolňuje vodík jako proton. Tím se vytvoří nabitý útvar, z něhož se v důsledku 

elektrostatického odpuzování uvolní chlor“ [4], samotný anion chloru se pak naváže  

na draslík (viz výše možný vznik sloučenin a radikálů draslíku) a vzniká výrobcem 

deklarovaný chlorid draselný. 

Těmito způsoby dochází k porušení peptidové vazby a ztrátě biologické aktivity 

bakterie. 

Paralelně se měřily koncentrace plynů vznikajících při generování aerosolu, a byl 

analyzován acido – bazický charakter sedimentů pro exaktní chemický mechanismus hoření. 
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Výsledky uvedených rozborů budou podrobeny další analýze a mohou být předmětem 

navazující práce. 

 

7.2 Experiment č. 2 – ověřování účinnosti aerosolu jako hasiva 

Základní rozdíl experimentů mezi č. 1 a č. 2 byl ve změně ověřování využitelnosti 

uvolněného aerosolu jako hasiva. Jako palivo bylo použité suché dřevo z břízy bělokoré (lat. 

betula pendula), ve formě třísek výšky x tloušťky (14 – 22) x (2 – 5) cm, o celkové hmotnosti 

2 156 g viz následující obrázek (Obrázek 14  Hranice dříví z břízy před zapálením), 

a s naměřeným obsahem vlhkosti v intervalu 7,3 – 9,1 %. 

 

 

Obrázek 14  Hranice dříví z břízy před zapálením 

7.2.1 Provedení vlastní části experimentu 

Z obrázku 14 je patrné i prostorové uspořádání vůči generátoru, které umožňuje 

snímání infrakamerou z vedlejší měřící místnosti. A to jak ohně, tak generátoru.  

Do experimentální místnosti byly rovněž jako při experimentu č. 1, umístěny vzorky kovů, 

v tomto případě dvě sady a kádinka se 100 ml destilované vody (viz Obrázek 15  Rozmístění 

dvou sad vzorků kovů a destilované vody). 
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Obrázek 15  Rozmístění dvou sad vzorků kovů a destilované vody 

Po zapálení hranice se čekalo cca 4 min. (viz Obrázek 16 Hořící hranice dřeva (vlevo); 

Vyvinutý aerosol z generátorů a jeho kontakt s požárem(vpravo);), aby došlo k rozhoření 

dřeva. Během této doby, se měřily nanočástice z požáru, obsah CO a zaznamenaly se první 

záběry teplotního rozložení plamenů. 

Následně byl odpálen generátor a došlo k vývinu aerosolu, a k jeho srážkám s radikály 

požáru, viz obrázek níže. 

 

 

Obrázek 16 Hořící hranice dřeva (vlevo); Vyvinutý aerosol z generátorů a jeho kontakt s požárem(vpravo); 
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Doba uhašení požáru dřeva byla 3 min 47 sec. Experimentální prostor byl uzavřen 

ještě dalších 25 min. a následně cca 20 min. větrán. 

 

Pro přehlednost o průběhu experimentu je uvedena časová osa a přehled prováděných 

měření: 

Časová osa experimentu č. 2 

 A              B                                                  C 

0            4                                                  29           50 t (min) 

 

Legenda: 

A - rozhořívání ohně 

B -  hašení 

C -  odvětrání 

 

Prováděná měření při experimentu č. 2 

 celková koncentrace nanočástic a jejich geometrický průměr v porovnání 

s experimentem č. 1 (interval A - C  časové osy), 

 série termografických snímků požáru, vývinu aerosolu a průběhu hašení – střet 

radikálů (interval A - C časové osy) 

 obsah oxidu uhelnatého (interval B časové osy) 

 korozivní účinek sedimentů (bod A - C + 24 hod. a 48 hod.) 

 acido - bazický charakter sedimentů (interval A - C časové osy) 

 

Výsledky měření koncentrace nanočástic a změny v jejich průměru při experimentu  

č. 2 s porovnáním se získanými výsledky z experimentu č. 1 uvádí grafy na níže uvedených 

obrázcích (Obrázek 17  Srovnání průběhu celkových koncentrací během obou experimentů 

a Obrázek 18  Srovnání geometrického průměru nanočástic během obou experimentů) 

 

Grafy jsou rozděleny na 4 oblasti: 

1. pozadí 

2. generování biologického aerosolu (exp. č. 1) 

3. aerosol prostoru  

4. větrání v experimentální a měřící místnosti 
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Obrázek 17  Srovnání průběhu celkových koncentrací během obou experimentů 

 

 
Obrázek 18  Srovnání geometrického průměru nanočástic během obou experimentů 

 
Kovové vzorky (sada 1 a 2) byly ponechány na místě 24 hod. Následně byla sada                   

č. 1 omytá, sada č. 2 byla ještě dalších 24 hod. ponechána s kontaminovaným povrchem, poté 

byla rovněž omytá. 

 

7.2.2 Vyhodnocení experimentu č. 2 

Pomocí aerosolu generovaného z aerosolového hasicího zařízení AGS – 8/3 došlo 

k uhašení požáru pevné látky (suché dřevo – bříza) následující: 
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Rychlost uhašení požáru dle intenzity získaných ze záběrů thermokamery byla: 

  požár dřeva 3 min 47 sec. 

Pro stanovení návrhu pravděpodobného reakčního schématu průběhu hašení hořícího 

dřeva aerosolem jsem vzal v úvahu složení dřeva a tepelnou odolnost jeho hlavních složek.  

Dřevo – dřevní hmota se skládá z vody a ostatních složek („sušina dřeva“). Podle obsahu 

vody se dělí na mokré (60 – 70 % vody), čerstvě pokácené (35 – 50 % vody) a vzdušně suché  

(8 – 17 % vody). Vodu dále musíme rozdělit na tzv. volnou a vázanou. Volnou odstraníme 

sušením, vázaná je spojená vodíkovými vazbami a tvoří solvatační obal hlavních složek 

dřeva, zvláště sacharidickou složkou. Její odstranění vyžaduje až zásah do samotné struktury 

dřeva.  

V tabulce 3 je uveden obsah složek (%) v  tzv. sušině dřeva [7] 

 

Tabulka 3 Obsah jednotlivých složek v sušině dřeva 

 

 

 

Hlavní složky 90 - 97 

 
 

sacharidické 70 - 85 

 
celulosa 33 - 50 

hemicelulosy 18 - 35 

aromatické 30 - 40   

 lignin 20 - 30 

 

 

Vedlejší složky 3 -10 

 třísloviny 2 - 15 

   

organické  2 - 9 N látky 0,1 - 3 

 
terpenické 

látky 
1 - 8 

 lipidy 0,1 - 1 

anorganické 0,1 -7   

 

Jak je vidět z výše uvedené tabulky 3, rozpětí jednotlivých složek, závisí na mnoha 

faktorech, stáří dřeva (stromu), část dřeva (jádro, běl, kůra, lýko), místo růstu, zda se jedná 

o listnaté či jehličnaté dřevo apod. 

Co je však zajímavé, je minimální rozptyl elementárního složení dřeva (C, H, O, N). 

Jako průměr se uvádí 49,4 % C, 6,2 % H, 44,2 % O, 1 % N. Obsah ostatních prvků v součtu 
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nepřesahuje 1 %. Rovněž je patrný vysoký obsah kyslíku, dřevo je svým způsobem již 

částečně oxidováno (energetický obsah dřeva je podstatně nižší než u uhlí).[7]  

Celkový výsledek a poznatky z experimentu číslo 2, (tj. ověření hasebních účinků 

aerosolu na požár způsobený hořením dřeva), lze, jak vyplývá z  jeho jednotlivých částí, 

považovat za uspokojivý. Bylo dosaženo očekávaného efektu. Další, podrobnější podkladové 

materiály o vývojových fázích požáru k této části experimentu, jsou součástí kapitoly 7.4 

(Analýza thermografických snímků pořízených při kontaktu uvolněného aerosolu s požárem 

dřeva a hexanu). 

Nedílnou součástí experimentu číslo 2, bylo i zkoumání působení aerosolové 

rozptýlené látky použité při hašení požáru na jednotlivé druhy kovových materiálů, 

viz následující obrázek (Obrázek 19 Kovové vzorky po experimentu). Výsledky korozivního 

působení na tyto materiály, jsou součástí kapitoly 7.5 (Korozivní vliv sedimentu) 

 

 

Obrázek 19 Kovové vzorky po experimentu 

7.3 Experiment č.3 – ověřování účinnosti aerosolu při hašení kapaliny hexan  

Experiment číslo tři, byl obsahově zaměřen na zjišťování účinnosti aerosolu při hašení 

kapaliny hexan a působení dalších sekundárních faktorů při využívání tohoto typu generátoru 

k hašení požárů v uzavřených místnostech. 

 

7.3.1  Provedení a postup činností při  vlastní části experimentu 

V tomto experimentu bylo použito jako palivo kapalina hexan (250 ml), umístěný  

nad vodní lázní (700 ml) viz Obrázek 20. 
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Obrázek 20 Rozlití vody a hexanu do kovové nádoby (vlevo); připravený yperit na terčících před 

rozmístěním v experimentální místnosti (vpravo) 

Z obrázku je i patrno prostorové uspořádání generátoru vůči palivu, které bylo 

obdobné jako v případě minulého paliva, a to dřeva. V měřící místnosti, byla instalována 

thermokamera a impaktory s filtrem ke zjišťování hmotnostního záchytu uvolněných 

aerosolových částic ve stanovených intervalech.  

Těsně před zapálením byly do experimentální místnosti rozmístěné, při zachování 

všech bezpečnostních opatření, terčíky s yperitem (HD) – viz Obrázek 20 

Tyto terčíky byly umístěny u stěny s okny ve dvou rozích a uprostřed, viz Obrázek 21 

s množství HD na terčících:  

 T1 = 3,96 mg HD 

 T2 = 3,87 mg HD 

 T3 = 4,17 mg HD 
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Obrázek 21  Rozmístění v prostoru terčíku s yperitem, hexanem a generátorem. 

 

Po zapálení hexanu (Obrázek 22 Hořící hexan (vlevo); kontakt aerosolu  s plamenem 

hořícího hexanu (vpravo)), se čekalo 30 sec. než se odpálil generátor a došlo k vývinu 

aerosolu a k jeho srážkám s radikály požáru. 

 

 

1 

2 

3 

terčíky s yperitem 

generátor aerosolu 

umístění thermokamery 

 

480 cm 

 290 cm 

kádinka s vodou převrstvenou hexanem, 

kontrola 

nádoba s vodou převrstvenou hexanem, 

při experimentu hexan zapálen 
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Obrázek 22 Hořící hexan (vlevo); kontakt aerosolu  s plamenem hořícího hexanu (vpravo) 

 

Ve vedlejší místnosti vedle snímání požáru a hašení thermokamerou se odebíraly 

diskontuálně vzorky aerosolu. Pro přehlednost o průběhu experimentu, je uvedena časová osa 

a přehled prováděných měření: 

 

Časová osa experimentu č. 3 

 A      B                                                C 

0     0,5                                            29 50 t (min) 

 

Legenda: 

A – hořící hexan  

B -  hašení 

C -  odvětrání 

 

Prováděná měření při experimentu č. 3 

 hmotnostní koncentrace aerosolu v časových intervalech (interval A - D časové osy) 

 série thermonografických snímků požáru, vývinu aerosolu a průběh hašení – střet 

radikálů (interval A - C časové osy) 

 dekontaminační účinek aerosolu vůči yperitu (interval A - B časové osy) 
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Po odvětrání místností byly vzorky s yperitem bezpečně přetransformovány 

do chemické laboratoře k další analýze, kde nebyly prokázány produkty hydrolýzy. 

 

7.3.2 Vyhodnocení výsledků experimentu č.3 

V případě uhlovodíku hexanu se jedná o monomerní látku (chemické individuum) 

složenou jen z uhlíku a vodíku. Před vlastním návrhem předpokládaného chemismu hašení 

aerosolem byla provedena vizualizace průběhu kontaktů mezi radikály hoření (radikály 

z chemických látek dřeva a hexanu) a aerosolovými částicemi z generátoru aerosolu. K jejímu 

zobrazení byl použit infračervený zobrazovací systém.  Pořízené thermografické snímky 

(viz následující skupina obrázků) a navazující kapitoly této bakalářské práce, dávají přehled 

o tepelném zabarvení hoření a následného hašení. 

Rychlost uhašení požáru dle intenzity získaných ze záběrů thermokamery byla 

následující: 

 požár uhlovodíku - hexan     1,5 min. 

 

26,8°C

336,0°C

100

200

300

24,9°C

374,2°C

100

200

300

 

Obrázek 23 Příklady hořícího hexanu  

 

7.4 Analýza thermografických snímků pořízených při kontaktu uvolněného 

aerosolu s požárem dřeva a uhlovodíku 

Ke stanovení teploty povrchů snímaných materiálů a netransparentní atmosféry byl 

použit infračervený zobrazovací systém ThermaCAM P25 upgradovaný na systém P65. 

Infrakamera s objektivem 24° je vybavena mozaikovým mikrobolometrickým detektorem 

FPA s rozlišením 320 x 240 pixelů. Měřící systém snímá ve spektrální oblasti 7,5 až 13 µm, 

s přesností 2 % z absolutní hodnoty snímané teploty za ideálních podmínek a přesně 

definovaných ovlivňujících parametrů. Dynamický rozsah teplot pro měření snímaných 

povrchů byl 0 - 500 °C.[15] 
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Měřící systém neumožňuje zaznamenávat jednotlivé termogramy v reálném čase, toto 

omezení souvisí se zpracováním a ukládáním snímku na paměťové médium. Pro popsané 

experimenty byl interval ukládání dat 10 vteřin u požáru dřeva, a 6 - 7 vteřin u požáru 

uhlovodíku. 

 

Hoření dřeva (bříza) a jeho následné hašení aerosolem 

Před vlastním uvolněním aerosolu jsme hranici dřeva nechali řádně rozhořet, jak je 

popsáno v experimentální části (viz kap. 7.2.1).  Z prvního thermosnímku (Obrázek 23 

Příklady hořícího hexanu )  je patrno, že teplota hořících polen dosahuje hodnoty, kdy probíhá 

pyrolýza dřeva [19], teplota plamene se pohybuje v rozmezí 250 – 350 
o
C (viz následující 

série snímků). 
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Obrázek 24 a) čas měření 11:13:12 (vlevo);  b) 11:13:21 (vpravo) 

 

Za cca 40 sec. od uvolnění aerosolu z generátoru klesla teplota plamene o cca 100 
o
C, 

žhnoucí polena max. prozatím se stejnou teplotu cca 500 
o
C. Pokles teploty polen                                

na cca 200 - 250
 o
C  byl zaznamenán až cca po 1 min. od uvolnění aerosolu (viz Obrázek 26 ). 

V tuto dobu již není z thermosnímků patrné plamenné hoření.  
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Obrázek 25 c) čas měření 11:13:50 (vlevo);  d) 11:13:59 (vpravo) 

Teplota uvolňovaného aerosolu během hašení dosahuje hodnoty 100 - 150
 o

C  a je 

srovnatelná s teplotou spalin nad žhnoucím dřevem (viz výše uvedený obrázek). 
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Ke konci experimentu cca 90 sec. od uvolnění aerosolu do prostoru je teplota víka 

generátoru vyšší, než u uhasínajících polen dřeva a dosahuje hodnoty blížící se ke 200
 o

C                  

(viz série snímků 7.20 e – h).  
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Obrázek 26 e) čas měření 11:14:47 (vlevo);  f) 11:14:57 (vpravo) 

Rovněž byl zaznamenán, v závěru uvolňování aerosolu, odkap z trysek generátoru. 

Tento odkap (pravděpodobně chladící slož) měl teplotu cca 120 - 140
 o

C  (viz thermosnímky 

s časem 11:15:29 – 11:15:38). 
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Obrázek 27 g) čas měření 11:15:29 (vlevo);  h)  11:15:38 (vpravo) 

 

Během experimentu (hašení) rostla teplota v místnosti cca 1,5 - 2 m od ohniště z 28 °C 

na max. 47 °C (2 min. od počátku hašení) s následujícím poklesem na 40 °C po ukončení 

experimentu, před odvětráním místnosti.  

     

Hoření uhlovodíku (hexan) a jeho následné hašení aerosolem 

Zapálený hexan před uvolněním aerosolu hořel svítivým plamenem, který měl podle 

zabarvení z thermosnímků čtyři teplotní pásma, od středu ke kraji 300 - 400 
o
C, 200 - 250

 o
C, 

150 - 170
 o
C a 100 - 120

 o
C. 
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Obrázek 28 a) čas měření 11:20:06 (vlevo);  b)  11:20:33 (vpravo) 

 

V čase 7 sec. (viz obrázek 28 a, b) po uvolnění aerosolu došlo k prudké turbulenci 

plamene. Minutu po uvolnění aerosolu plamen již nevycházel z hladiny hexanu (viz série 

thermosnímků uvedených na obrázku 29), ale byl v prostoru s kulovým tvarem. Teplota 

tohoto útvaru se pohybovala od středu ke kraji v tomto rozmezí: 250 - 200 - 160
 o

C (viz 

Obrázek 29 c) čas měření 11:20:59 (vlevo);  d)  11:21:06 (vpravo). 
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Obrázek 29 c) čas měření 11:20:59 (vlevo);  d)  11:21:06 (vpravo) 

 

V časovém intervalu do 45 sec. došlo ke snižování teploty tohoto útvaru a jeho 

postupnému mizení v prostoru s teplotou cca 70
 o

C. Stejně jako v předcházejícím případě  

i zde došlo k odkapu z trysek generátoru, s teplotou odkapu vyšší a to cca až 250
 o

C, teplota 

víka generátoru byla v maximální hodnotě kolem 300
 o

C, teplota uvolňovaného aerosolu 

během hašení dosahovala hodnoty 100 - 120
 o

C. Maximální teplota 1,5 m od hořící nádoby 

byla během působení aerosolu při zahájení hašení 27
 o

C, během hašení 54
 o

C, po uhašení                  

48
 o
C, s následným poklesem na 43

 o
C před odvětráním (viz následující obrázek). 
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Obrázek 30 e) čas měření 11:22:03 (vlevo);  f) 11:22:09 (vpravo) 

 

7.5 Korozivní vliv sedimentu aerosolu 

Korozivní vliv sedimentů z generovaného aerosolu byl testován na kovových 

vzorcích, které byly přítomny na podlaze v experimentální místnosti, a to jak při experimentu 

č. 1 (bez požáru), tak experimentu č. 2 (požár dřeva). 

Kovové destičky měly rozměr 52 x 52 x 2 mm a byly následujícího složení: 

1. pozink 

2. titan-zinek 

3. hliník 

4. mosaz 

5. nerez ocel 

6. železo 

7. měď 

8. hliník + měď (eloxovaný) 

 

Po skončení základního experimentu č. 1 byly vzorky kovu ponechány na místě 

24 hod. Poté byly jednotlivé destičky omyty destilovanou vodou a vysušeny. U experimentu 

č. 2 byly na podlahu experimentální místnosti položeny dvě sady stejných vzorků. U první 

sady byl průběh následného zpracování stejný jako u vzorků z experimentu č. 1. 

Destičky z druhé sady byly po 24 hod. přemístěny do laboratoře a ponechány 

s kontaminovaným povrchem dalších 24 hod. Poté byly omyty a osušeny. V tomto případě lze 

hovořit o 48 hod. kontaktu se sedimentem. 

Z vizuálního porovnání stavů povrchu destiček lze konstatovat, že u vzorku č. 5 (nerez 

ocel) a vzorku č. 8 (hliník a měď) nebyly patrny stopy koroze – poškození povrchu. 

U vzorků u kterých byl poškozen povrch korozí je rovněž patrný rozdíl mezi vzorky 

exp. č.1 a exp. č. 2, (respektive bez požáru a při něm). Při experimentu č. 2 bylo poškození 

povrchů intenzivnější. Byl potvrzen časový vliv kontaminace na stupeň poškození povrchu 

vzorku při experimentu č. 2 (porovnání první a druhé sady vzorků).  
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K některým konkrétním příkladům u vzorku č. 1 (pozink) se koroze šíří od hran 

vzorků, po 48 hod. se rozšíří po celé ploše.  Titan – zinek č. 2 se mírně poškodí korozí  

až po kontaktu 48 hod. U železa došlo k poškození povrchu v malých ložiscích u exp. č. 2  

za 24 hod., celý povrch byl zasažen po 48 hod. (viz Obrázek 31 Vliv sedimentu na vzorek 

železa). 

 

Obrázek 31 Vliv sedimentu na vzorek železa 

 

 Nejvíce byly zasaženy působením sedimentu vzorky č. 4 mosaz (viz Obrázek 32 Vliv 

sedimentu na vzorek mosazi) a vzorky č. 7 měď (viz Obrázek 33 Vliv sedimentu na vzorek 

mědi). U všech těchto vzorků byla zasažena a porušena celá plocha vzorků.  

 

 

Obrázek 32 Vliv sedimentu na vzorek mosazi 
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Obrázek 33 Vliv sedimentu na vzorek mědi 

 

U mědi došlo vlivem vznikajících korozních produktů k postupné změně zabarvení 

povrchu vzorku. V hnědo-červeném povrchu (24 hod.) se objeví zelené skvrny (48 hod.), viz 

následující obrázek. 

 

Obrázek 34 Postupující koroze mědi v časové závislosti 

 

Přehled o stupni poškození jednotlivých kovů (slitin) je patrný z následující tabulky.  
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Tabulka 4  Výsledky působení sedimentu aerosolu na vzorky kovů 

Vzorek kovu 

Stupeň poškození povrchu kovu a) 

Exp 1 

(24 hod.) b/ 

Exp 2 

(24 hod.) b/ 

Exp 1 

(48 hod.) b/ 

1. pozink x xx xxx 

2. titan-zinek 0 x xx 

3. hlíník 0 0 xx 

4. mosaz xx xxx xxx 

5. nerez ocel 0 0 0 

6. železo x xx xxx 

7. měď xxx xxx xxx 

8. hlíník + měď (eloxovaný) 0 0 0 

 

a) stupeň poškození: 

0 –   bez poškození 

x –   stopy koroze 

xx – částečně zkorodován 

xxx – korozí zasažen celý povrch  

 

 

b) doba kontaktu vzorků se vzniklým sedimentem 

 

7.6 Závěrečné souhrnné vyhodnocení experimentálního měření 

Experimentální část bakalářské práce, jak vyplývá z kapitol 7.1 až 7.5, byla zaměřena 

do tří oblastí zkoumání a prověřování vlastností aerosolového hasebního zařízení. 

Výsledky základních experimentů naznačují, že tato daná hasební látka má  

i přes určité negativní vlastnosti víceúčelové použití v praxi. Její pozitiva mají vyšší hodnotu, 

než záporné sekundární vlastnosti. 

 

7.6.1 Doporučení pro další teoretické zkoumání a rozvoj 

Aerosolová hasební látka má výraznou perspektivu pro další používání zejména  

ve specifických podmínkách provozně - technických zařízení a v různých technologických 

objektech. 
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Jak vyplývá z provedených experimentů v rámci zpracování bakalářské práce, má však 

její použití i negativní vlastnosti na stavební kovové prvky. Pro tyto sekundární vlastnosti 

bude vhodné nadále zkoumat možnosti, jak primárně chránit zejména technologické prvky  

před negativním dopadem při použití aerosolového hasebního zařízení. 

 

7.6.2 Doporučení pro využití v reálné praxi 

I přes mírné negativní sekundární působení aerosolů na stavební konstrukce 

a technologická zařízení provozních objektů je vhodné, další její rozšíření a praktické 

využívání. Její hlavní efekt lze spatřovat zejména v rychlosti hašení požáru v jeho počátečních 

fázích.  

Tato schopnost bude mít za následek podstatné snížení hmotných škod, které pravidelně  

při rozsáhlých následných požárech vznikají. 
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8. Vyhodnocení cílů a závěr 

Bakalářská práce byla koncipována jako širší celek zabývající se požární bezpečností 

staveb a zastavěných území. Z jednotlivých kapitol práce vyplývá, jaké hasební látky jsou 

v současné době pro Hasičské záchranné sbory k dispozici a pro jaké účely. Ne každá hasební 

látka může být v reálné praxi pro hašení vzniklých požárů použita. Některé vylučují 

bezpečnostní předpisy a lokální podmínky, jiné zase mezinárodní dohody a smlouvy 

o ochraně přírody. 

Mezi perspektivní, moderní a víceúčelové hasební látky, lze zařadit aerosolové 

hasební systémy. Tato jejich vlastnost byla jedním ze základních důvodů hlavní náplně 

bakalářské práce. Jejich základní vlastnosti a hasební význam jsou uvedeny v kapitole 

č. 5.2.5. V kapitolách 7.1, 7.2 až 7.5, se bakalářská práce zabývá experimentálním měřením 

množství nano a mikro částic aerosolů a jeho distribučním rozložením v čase a hasebními 

účinky a dopady této hasební látky. 

V kapitole číslo 7, jsou analyzovány kladné a záporné vlastnosti aerosolů v souladu 

s cílem bakalářské práce. Z jednotlivých podkapitol jednoznačně vyplývá, že pozitiva této 

perspektivní hasební látky převažují nad negativy. Cíle stanovené pro vypracování této 

bakalářské práce, bylo ve všech bodech dosaženo. 

Výsledky zkoumání a expertízy, jsou dokumentovány v textové i obrazové části práce. 

Rozšířené podkladové materiály z experimentální části práce, jsou součástí její přílohy. 
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Příloha 1 – technické parametry generátoru AGS – 8/3 

 

Hmotnost generátoru bez montážních prvků: 11,5 kg 

Hmotnost nálože: 3,25 kg 

Hasicí schopnost aerosolu 0,054 kg/m3 

Max. chráněný prostor podmíněně těsného 

prostoru 
60 m3 

Doba tvorby aerosolu: cca 90 sec 

Uvolňované teplo max.: 12 000 kJ 

Rozměry (bez úchytů): 
 

- Průměr 220 mm 

- Délka: 220 mm 

Provozní podmínky: 
 

- rozsah pracovních teplot -50 až +50 °C 

- relativní vlhkost při 25 °C 98 % 

 

 


