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Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015. 60s 

Tato bakalářská práce se na začátku zabývá teorií hašení a druhy vodních proudů, 

historií a současností lafetových proudnic. Dále se zaměřuje na srovnání lafetových 

proudnic v rámci Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a České 

republiky. Následně je uvedena statistika používání v HZS MSK a ČR. Jsou popsány 

druhy CAS a unifikace v rámci HZS MSK. V další části práce je popsána příprava měření 

vybraných parametrů měřených monitorů a poté je popsáno samotné měření včetně jeho 

organizace. Na závěr práce je provedeno vyhodnocení měření. Uvádím protokoly z měření, 

realizuji hodnocení měřených monitorů pomocí multikriteriálního srovnání. Je provedena 

tržní analýza oslovením prodejců vybraných monitorů a je nastíněno doplnění koncepce 

jednotek požární ochrany v rámci HZS MSK. 
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the preparation measurement of selected parameters measured and is then described 
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Úvod 

Tato bakalářská práce se zabývá vhodným výběrem technických a taktických 

parametrů pro posuzování lafetových proudnic určených pro použití na vozidlech CAS. 

Lafetové proudnice jsou v našich podmínkách jistě méně používané než například ruční 

proudnice, ovšem jejich význam je nezanedbatelný. Existuje několik typů lafetových 

proudnic. Ty se dále dělí. Všechny tyto prostředky ovšem slouží k jedinému hlavnímu 

účelu a tím je co nejrychlejší a nejefektivnější zdolání požáru.  

Cílem této práce není důkladně rozebrat lafetové proudnice využívané na 

automobilových žebřících, automobilových plošinách nebo letištních speciálech. Cílem je 

vybrat vhodnou variantu monitoru, který by byl schopen co nejlépe plnit svoji funkci na 

nových vozidlech CAS v Moravskoslezském kraji, které se díky osvědčené koncepci 

dostávají do popředí. 

První část bakalářské práce popisuje samotné principy hašení požáru a dále rozebírá 

nejpoužívanější typy hasiv. Těmito hasivy jsou voda, pěna a prášek. Tato hasiva jsou 

uvedena i z toho důvodu, že právě zmiňované lafetové proudnice je využívají k hašení. 

Dále jsou zde popsány druhy vodních proudů a i příklady jejich použití. Součást první části 

tvoří také rozdělení požárních proudnic. 

Ve druhé části jsou popsány konkrétní typy lafetových proudnic a je zde uvedena 

historie lafetových proudnic, používaných v minulosti na vozidlech CAS. Dále jsou 

uvedeny nové trendy a součástí je i zhodnocení současného stavu lafetových proudnic na 

vozidlech CAS v HZS MSK a dalších vybraných HZS krajů v rámci ČR. Na závěr je 

uvedena statistika používání lafetových proudnic, která konfrontuje HZS MSK a HZS ČR. 

Třetí část je věnována unifikaci v rámci HZS MSK. Je zde uvedena nynější 

koncepce požární ochrany v oblasti lafetových proudnic, umístěných na vozidlech CAS. 

Čtvrtá část se věnuje přípravě a průběhu měření. Jsou uvedeny parametry, které se 

budou měřit a následně porovnávat. Dále jsou rozepsány všechny potřebné úkony pro 

zvládnutí měření. Na konci je samotné měření popsáno. 

Poslední pátá část vyhodnocuje výsledky měření, stanovuje nejvhodnější variantu 

podle předem popsané multikriteriální analýzy a doplňuje stávající koncepci v MSK. 
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Rešerše 

Pro tvorbu samotné bakalářské práce bylo třeba nashromáždit potřebné množství 

materiálů, ze kterých by se v teoretické části práce vycházelo. Tento teoretický podklad by 

sloužil k základnímu pochopení principů hašení, typologie vodních proudů atd. Poté bylo 

třeba zjistit, zda se samotné testování monitorů nemůže řídit některou ucelenou metodikou 

nebo normou. Dále bylo nutné nashromáždit potřebnou dokumentaci k testovaným 

monitorům, aby bylo možné zjistit jejich údaje a popřípadě je porovnat s naměřenými 

parametry. K tomu posloužily manuály pro uživatele. 

Pro potřeby bakalářské práce bylo využito celkem 8 tištěných publikací, které 

vycházely zejména z tvorby autorů v edici SPBI. Některé publikace byly využity pro 

popsání principů hašení [1],[6],[7], jiné zase k popisu vodních proudů, jejich druhů a 

technických prostředků, jakožto i lafetových proudnic [2],[3],[5]. Mezi těmito tištěnými 

publikacemi se ovšem nacházely i publikace, vydané Ministerstvem Vnitra – Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky. Tyto knížky sloužily 

k teoretickému základu pro lafetové proudnice ale hlavně pro vozidla CAS [4],[8].  

Pro potřeby přípravy a realizace praktického měření, posloužily zejména 2 normy 

řady ČSN EN [10],[11]. V těchto normách se vyskytovala metodika měření účinného a 

maximálního dostřiku požárních monitorů. Pochopitelně bylo potřeba tuto metodiku 

přizpůsobit daným potřebám. Dále byla v práci použita část vyhlášky [12], která blíže 

specifikovala podmínky pro cisternové automobilové stříkačky. 

Pro práci bylo nutné využít i internetových zdrojů, jelikož byla potřeba využití 

zejména kvalitních fotografií ať už cisternových automobilových stříkaček, nebo 

samotných lafetových proudnic. Fotografie buďto vůbec nebyly součástí zmiňovaných 

publikací, nebo se zde vyskytovaly ve špatné kvalitě. Následně bylo internetového zdroje 

využito pro výběr vhodné metody výběru - multikriteriální analýzy [25]. 

Přínos pro tuto práci znamenala taktéž diplomová práce z Fakulty bezpečnostního 

inženýrství VŠB-TUO [9], která se zajímala o metodiku měření dostřiku ručních proudnic. 

Cílem práce bylo stanovit účinný dostřik těchto ručně ovládaných proudnic, a to 

v závislosti na tlaku a průtoku. Ostatní uváděné informace včetně koncepce a unifikace 

v HZS MSK, byly výhradně poskytnuty vedoucím nebo konzultantem bakalářské práce. 
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1. Teorie 

1.1. Teorie hašení 

Znalost teorie hašení obecně vyplývá ze znalosti tzv. trojúhelníku hoření. Tento 

trojúhelník nám zobrazuje tři základní složky, bez kterých by proces oxidačně-redukční 

reakce hoření nemohl vůbec vzniknout. Jedná se o hořlavou látku, oxidační činidlo (např. 

kyslík obsažený ve vzduchu) a iniciační zdroj. Viz. Obr. 1. 

 

Obr. 1: Trojúhelník hoření [6] 

Při znalosti principů hoření lze hašení jednoduše aplikovat, a to správným výběrem 

hasební látky. Při špatném výběru hasební látky může dojít k neočekávaným vlivům a 

v konečném důsledku se může hoření jen umocnit. Taktéž může dojít k poškození 

například některých zařízení už samotným podání nesprávného hasiva. Proto je velmi 

důležité znát hasební účinky jednotlivých hasebních médií a následně je správně používat 

na příslušné typy požárů. V praxi to znamená, že žádné hasivo není zcela univerzální. Při 

hašení je důležité dbát také na intenzitu dodávky hasiva. Taktéž se může stát, že se požár 

nepodaří uhasit vůbec. [6] 

Základní principy hašení lze jednoduše vyvodit z již zmiňovaného trojúhelníku 

hoření. Pokud oddělíme jednu ze tří hořlavých složek, zamezíme tím buďto samotnému 

vzniku nežádoucího hoření, nebo rozvinuté hoření zastavíme. Pokud chceme uhasit hořící 

látku, je třeba snížit rychlost uvolňování tepla nebo zvýšit rychlost odvádění tepla z pásma 

hoření do okolí. 
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Toho lze docílit těmito způsoby: 

 Zředěním hořlavých látek, vstupujících do procesu hoření látkami zcela 

nehořlavými 

 Chemickým účinkem, při kterém dochází ke zpomalování reakce hoření 

 Vytvořením izolační vrstvy mezi již hořící látkou a hořlavou látkou 

 Ochlazením hořící látky 

 

Způsoby hašení založené na ochlazování se využívají nejvíce. Je to způsobeno tím, 

že tyto účinky se vyskytují nejvíce u našeho nejznámějšího hasebního prostředku. Tím je 

voda. Tento hasební efekt je zastoupen také u hašení pěnou, ovšem v méně významné 

míře. Při hašení pěnou se zejména využívá hasební efekt, založený na principu izolace. Zde 

vrstva pěny na povrchu hořící látky vytváří izolační vrstvu, která odděluje hořící látku od 

oxidačního činidla (v našem případě vzduchu). Hasební efekt založený na principu zředění 

se využívá například při hoření polárních látek (např. alkoholů), které jsou smísitelné 

s vodou. Tyto látky se naředěním s vodou pod určitou mez, stávají nehořlavými a proces 

hoření tak ustane. Chemický hasební efekt se naproti tomu v hojné míře využívá u hasících 

prášků. Prášky při použití v místě požáru zapříčiní vznik chemické reakce, která má za cíl 

omezení volných radikálů hoření (tzv. antikatalytický efekt). Dále prášek v podmínkách 

požáru vytváří tzv. glazuru na povrchu hořící látky a zapříčiní tím omezení styku hořlavé 

látky s oxidačním činidlem (izolační efekt). [5] 

1.2. Druhy hasiv 

Jak již bylo zmíněno dříve, mezi základní hasiva se řadí voda, pěna a prášek. 

Existují i další hasiva, ale ta pro potřeby této bakalářské práce uvedena nejsou.  

1.2.1. Voda 

Voda je využívána odpradávna, zejména pro svou vysokou hasební účinnost a pro 

svoji dostupnost a cenu. Voda se využívá jako samotná hasební látka, nebo se do ní 

přidávají různá smáčedla, která zapříčiní zvýšení jejích hasebních vlastností. Například je 

tak možné snížit její povrchové napětí. To způsobí, že lze vodu lépe aplikovat jako hasební 

látku při požárech pneumatik, prachů nebo lesního porostu. Takto lze efektivně zkrátit 
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dobu hašení a také snížit spotřebu vody k hašení. Důležité je také vědět, že voda při svém 

tuhnutí zvyšuje nezanedbatelně svůj objem. To může působit problémy například při 

dopravním vedení vody k místu požáru, jelikož může dojít k poškození tohoto vedení. 

Naopak při teplotě 100 °C se voda mění na vodní páru v plynném skupenství. Objem 

vytvořené páry z 1 litru vody je 1700 litrů. Tato pára má v podmínkách požáru také svůj 

nezanedbatelný vliv. Tím je její dusivý (rovněž izolační) efekt. Vodní pára při hašení 

vodou, způsobuje vytěsnění vzdušného kyslíku a tím zabrání přísunu oxidačního činidla 

k požáru. U vody lze také využívat dalších vlastností, jako je například její chemická 

neutralita, nejedovatost, dobrá dopravitelnost a možnost využití její mechanické energie 

(řezání, bourání, atd.). Ovšem mezi její nedostatky, lze zařadit složité hašení hořlavých 

kapalin, škody způsobené na majetku a při použití na zařízení pod elektrickým proudem 

může dojít k úrazu. Voda se také nesmí užít při hašení hořlavých kovů, karbidu vápníku, 

rozžhaveného železa a usazených hořlavých prachů. Zde všude může dojít 

k neočekávanému výbuchu. [7],[1] 

1.2.2. Pěna 

Hasící pěna je látka tvořená množstvím bublin. Tyto bubliny vznikají z kapaliny 

buďto chemickou, nebo mechanickou cestou. Chemická pěna vzniká chemickou reakcí, 

kdežto mechanická pěna vzniká přiváděním vzduchu do pěnotvorného roztoku. Při výrobě 

mechanické pěny může být použit inertní plyn namísto vzduchu. 

Pro naše potřeby si důkladněji popíšeme vznik pěny mechanickou cestou. Proces 

začíná tak, že se smíchá voda s pěnidlem v určitém poměru a vznikne pěnotvorný roztok 

(obvykle pěnidlo tvoří 4-6% objemu pěnotvorného roztoku). Ten proudí stejně jako voda 

pod tlakem z čerpadla, až k pěnotvorné proudnici. Ta je speciálně utvořená, aby vlivem 

proudu pěnotvorného roztoku vznikla požadovaná pěna, která nám poté proudí 

z pěnotvorné proudnice. Základní dělení pěny je podle čísla napěnění. Toto číslo nám 

udává, kolikrát vzniklá pěna zvýší svůj objem, oproti původnímu objemu pěnotvorného 

roztoku. 
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Druhy pěn: 

 Těžká pěna – číslo napěnění do 20 

 Střední pěna – číslo napěnění od 20 do 200 

 Lehká pěna – číslo napěnění nad 200 

Podle druhu zvolené pěny je třeba zvolit i příslušnou pěnotvornou proudnici. Těžká 

pěna se aplikuje proudnicí na těžkou pěnu. Proud této pěny vystupující z proudnice, si 

zachovává ještě podobné vlastnosti, jako známe při užití vody. Dostřik je jen trochu nižší, 

než je tomu u vody. Naproti tomu při použití střední pěny, kdy se používá proudnice na 

střední pěnu, je výstupní proud odlišný a dostřik je jen několik metrů. Při užití lehké pěny 

nelze ani mluvit o proudnici. K aplikaci lehké pěny se užívá agregátů (ventilátorů), které 

pomocí speciálních rukávů aplikují lehkou pěnu přímo na místo určení. U těžké pěny lze 

ještě sledovat chladící hasební účinek, kdežto u lehké pěny se jedná pouze o hasební 

účinek izolační. Proto se lehká pěna často využívá například při hašení kolektorů, kdy je 

vhodné zapěnit celý prostor. Těžká pěna se naopak užívá při hašení požárů kapalných 

hořlavých látek, jako je např. benzín, oleje, atd. a dále látek tuhých, které hoří plameny a 

žhnou, např. dřevo, guma a plastické hmoty. Pěnou je zakázáno hasit zařízení pod proudem 

a požáry lehkých kovů. [7],[1] 

1.2.3. Prášek 

Hasící prášky jsou organické nebo anorganické látky v tuhém skupenství. Tyto 

látky likvidují požár na chemickém principu hoření. Částice prášku mají velikost asi 0,1 

mm a jsou z hasicího zařízení vyháněny pod tlakem plynu (zejména stlačený vzduch, 

dusík, oxid uhličitý). V prostředí požáru, se tyto částice rozptýlí do celého okolí a odebírají 

energii radikálům vznikajícím při hoření. Vazba radikálů na částice prášku probíhá na 

jejich povrchu. Proto hasební účinnost prášku je o to vyšší, čím jsou jeho částice menší. 

Naopak s vyšší velikostí částic je lepší jeho skladovatelnost a dopravitelnost při hašení. Při 

styku s vodou rostou korozivní vlastnosti prášků. Prášky jsou velice vhodné pro prostorové 

hašení při požárech plynů, hořlavých kapalin ale i tuhých látek. Nelze jich naopak použít 

při hašení zařízení, které by se vlivem jejich aplikace mohly poškodit. [7],[1] 
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1.3.  Vodní proud 

Vodní proud je tok hasiva, vycházející z proudnice pod určitou rychlostí a určitým 

tlakem.  

1.3.1. Důležité pojmy 

Průtok 

Udává velikost objemu nebo hmotnosti tekutiny, která proteče daným průřezem za 

časovou jednotku. Udává se nejčastěji v m
3
/s, kg/s. Při použití v požární technice se 

obvykle užívá jednotky l/min.  

Náměr 

Je velikost úhlu ve stupních, který svírá osa proudnice s rovinou země. 

Dostřik 

Vodní proud je charakteristický svým dostřikem, což je vodorovný dosah 

hasebního proudu. Délka dostřiku se stanovuje v metrech a závisí na tlaku, pod kterým je 

proud vytlačován z hubice a dále na tvaru výstřiku z hubice, průměru hubice a náměru 

proudnice. Dle normy [11] je udáván maximální dostřik, jako vzdálenost maximálního 

dopadu vodních kapek. Dále pak efektivní dostřik, kde je jeho hodnota udávána jako 90 % 

hodnoty maximálního dostřiku. [2] 

1.3.2. Druhy vodních proudů 

Vodní proud lze rozdělit do několika kategorií a to podle tvaru výstřikové hubice. 

Kompaktní proud 

Taktéž nazývaný plný – je proud s téměř rovnoběžnými okraji. Tento druh proudu 

se užívá pro co nejvyšší dostřik a má největší mechanickou sílu. V poslední třetině dráhy 

letu se kompaktní proud mění v tříštěný proud. Viz. Obr. 2 

Sprchový proud 

Taktéž nazývaný jako proud tříštěný – je vodní proud vycházející z hubice jako 

voda v rozptýleném stavu. Vzniká nárazem vody na vhodnou překážku nebo rotací vody. 

Rotaci vodě můžeme udělit vhodnou konstrukcí proudnice, která obsahuje lopatky nebo 
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štěrbiny k tomu určené. Výsledný proud má tvar kužele, vycházejícího z proudnice. Viz. 

Obr. 3. 

Mlhový proud 

Jedná se o proud mechanicky rozptýlené tekutiny na velice malé kapičky, o 

velikosti okolo 0,1 mm. Čím menší je velikost kapiček, tím větší je plocha která pohlcuje 

teplo. To zvyšuje chladící efekt vody. Rozprášení vodního paprsku se děje pomocí 

vysokého tlaku, rotací, nárazu na pevnou překážku nebo pomocí vzájemného tříštění 

vodních paprsků. Viz. Obr. 4. 

Clonový proud  

Jedná se o proud, který tvoří bariéru mezi požárem a hasičem - chrání hasiče před 

tepelnými účinky požáru. Viz. Obr. 5. [2],[5] 

 

 

Obr. 2: Kompaktní proud [5] 

 

 

Obr. 3: Sprchový proud [5] 

 

Obr. 4: Mlhový proud [5] 

 

Obr. 5: Clonový proud [5] 
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1.4. Požární proudnice 

Požární proudnice je speciální armatura a technický prostředek, který se připojuje 

na konec požárního vedení. Tento TP slouží k přesné aplikaci hasebního média, např. vody 

na místo požáru a taktéž k tvarování proudu vody. Na jejím konci je umístěna hubice. Ta 

využívá základních hydromechanických zákonů, protože zmenšuje průměr v útočném 

vedení a tím zvyšuje rychlost proudu hasiva. Tento princip vede ke zvýšení dostřiku a lepší 

aplikaci hasiva. [2] 

1.5. Dělení požárních proudnic 

Proudnice se dělí podle moha kritérií. Podle typu proudnice na ruční, lafetové a 

sklopné. Dále je lze dělit podle druhu pevné spojky, která může být D (vnitřní průměr 25 

mm), C (vnitřní průměr 52 mm) a B (vnitřní průměr 75 mm). Proudnice můžeme taktéž 

rozdělit podle druhu vystřikovaného proudu (dle 1.3.2) na plnoproudé, sprchové, mlhové, 

clonové, kombinované (kombinují v sobě více druhů proudů) a injektážní (k hašení požárů 

pod povrchem). Dle zvoleného druhu hasiva máme proudnice vodní, pěnotvorné, práškové, 

atd. a podle regulace průtoku hasiva existují proudnice uzavíratelné (lze regulovat průtok 

hasiva) nebo proudnice bez uzávěru. [3] 

2. Lafetové proudnice 

Jedná se o speciální druh požární proudnice a je často označována jako požární 

monitor (slovo převzato z anglicky mluvících zemí – „fire monitor“). Tyto proudnice 

vynikají výrazně vyšším průtokem hasiva, tím pádem i dostřikem. V důsledku toho, se 

vyznačují výrazně vyššími reakčními sílami a je nutné je upevňovat, nebo umísťovat na 

stabilizační podpěry. [2] 

Lafetové proudnice jsou většinou určeny k použití vody jako hasební látky. Tyto 

lze obvykle použít i pro hašení pěnou, a to při použití pěnotvorného nástavce. Lafetové 

proudnice na prášek taktéž nejsou výjimkou a často se lze s nimi setkat na kombinovaných 

hasících automobilech. Konstrukce těchto proudnic, umožňuje jejich otáčení v horizontální 

i vertikální ose. Toho je docíleno většinou použitím ozubených kol nebo šnekových 

převodů. Dále se využívá různých konstrukcí, které jsou odlišné dle jednotlivých výrobců 
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monitorů. Monitory mohou být ovládány buďto manuálně, nebo elektronicky. Mezi 

nadstandardní výbavu patří taktéž oscilační funkce monitoru, která pracuje obvykle na 

principech hydromechaniky a lze ji využít například při ochlazování horkých konstrukcí. 

Lafetové proudnice lze jednoduše rozdělit podle jejich užití na stabilní a mobilní. 

Mobilní lafetové proudnice se dělí dále. 

Lafetové proudnice stabilní 

Tyto proudnice jsou obvykle součástí rozlehlých technologických areálů, kde je 

vyšší výskyt lehce hořlavých látek, obvykle ve velkém množství. Mohou být ovládány 

manuálně nebo elektronicky. Viz. Obr. 6 

Lafetové proudnice mobilní 

Mobilní lafetové proudnice zahrnují většinu používaných monitorů, a to zejména 

v hasičské technice. Tyto monitory se dělí do 3 podskupin: 

Přenosné – připojují se na dopravní vedení a součástí je stabilní konstrukce, viz. Obr. 7 

Pojízdné – napevno umístěny na hasičské technice. Mohou být el. ovládané, viz. Obr. 8 

Přívěsné – umístěny na zvláštním přívěsu napevno, viz. Obr. 9 

 

 

           Obr. 6: Stabilní lafetová proudnice [20] 

 

       Obr. 7: Mobilní lafetová proudnice přenosná 
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      Obr. 8: Mobilní lafetová proudnice pojízdná  

 

    Obr. 9: Mobilní lafetová proudnice přívěsná [18] 

2.1. Historie 

Lafetové proudnice se de facto používají odpradávna. Na vozidlech CAS se však u 

nás tyto proudnice poprvé vyskytly za období socialismu. Mezi první vozidla, která u 

požárních sborů v rámci naší republiky disponovala touto výbavou, můžeme zařadit 

například CAS 16 – Praga V3S. Tato CAS s nádrží na vodu o objemu 3500 l, byla osazena 

lafetovou proudnicí, umístěnou na nástavbě mezi kabinou a nádrží. Vozidlo se vyrábělo 

v 50. a 60. letech v tehdejší ČSSR. Mezi další vozidla, kterými disponovaly požární 

jednotky v Československu, patřila například CAS 16 – W50 IFA. Vozidlo bylo vyráběno 

v bývalé NDR a k nám bylo dováženo. Disponovalo lafetovou proudnicí umístěnou na 

střeše kabiny, ze které bylo možné lafetu ovládat. Dalším vozidlem, tentokrát vyráběným 

v SSSR a do Československa dováženým, byla CAS 16 – ZIL 131. Vozidlo se dováželo od 

roku 1972 a disponovalo lafetovou proudnicí PLS-P20, s hubicí o průměru 28 mm a 

průtokem 1200 l/min. Voda byla do lafety přiváděna pomocí pneumaticky ovládaného 

ventilu. Mezi vozidla vyráběná v ČSSR se řadila CAS 25 – Škoda 706 RTHP. Vozidlo 

bylo vyrobeno s trambusovou kabinou v krátkém nebo dlouhém provedení a nádrž na vodu 

pojala rovných 3500 l vody. Nádrž byla zabudována v požární nástavbě, na které byla 

umístěna lafetová proudnice. Vozidlo se vyrábělo od roku 1964. Dalším ryze 

Československým požárním automobilem s lafetovou proudnicí, byla CAS 32 – Tatra 138. 

Vozidlo disponovalo dokonce 2 ks lafetových proudnic, umístěných na nástavbě. Nádrž na 

vodu pojala 6000 l a nádrž na pěnidlo 600 l. Toto vozidlo se v oblibě využívalo nejen u 

hasičských sborů, ale také v rafinériích a technologických závodech. Jedná se o 
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předchůdce Tatry 148, který se vyráběl od roku 1961. V dnešní době se automobily jako 

např. CAS 25 – Škoda 706 RTHP nebo CAS 32 – Tatra 138, stále v oblibě využívají u 

sborů dobrovolných hasičů. Obrázky jednotlivých vozidel jsou součástí přílohy A. [4] 

K přenosným požárním monitorům, vyráběným v ČSSR, lze zařadit zejména 

lafetovou proudnici LPS 16E, která je vybavena sběračem pro připojení 2 ks hadic B. 

Proudnice je osazena čtyřmi skládacími stabilizačními podpěrami s hrotem na konci. 

K lafetě jsou dodávány 3ks výměnných plnoproudých hubic o průměrech 21 mm, 26 mm a 

30 mm. Průtoky při tlaku 0,8 MPa (8 bar) se pak pohybují v hodnotách 800 l/min, 1200 

l/min a 1600 l/min. Tuto proudnici lze vidět na Obr. 7 [5] 

2.2. Současnost 

Současnými trendy v oblasti lafetových proudnic, jsou převážně elektronicky 

ovládané monitory, které lze ovládat joystickem přímo z kabiny řidiče. Výhoda tkví 

zejména v rychlosti požárního zásahu a jednoduchosti obsluhy. Nevýhoda plyne z vyšších 

pořizovacích nákladů. Proto se velké, elektronicky ovládané monitory vyskytují zejména 

na vozidlech letištních speciálů. Tyto automobily se taktéž vyznačují obrovským 

množstvím hasebních látek, jelikož průtočná množství jsou u takovýchto monitorů vysoká. 

Dalším trendem v této oblasti je oscilační funkce u přenosných monitorů, která 

pracuje na principu hydromechaniky. Voda, která proudí do monitoru, prochází přes 

turbínu, která je součástí tělesa monitoru. Turbína, která se vlivem proudění roztáčí, pohání 

mechanismus zajišťující oscilaci výstupního proudu monitoru a to v nastavitelném rozmezí 

několika desítek úhlů. Viz. Obr. 10 

 

Obr. 10: oscilační turbína přenosného monitoru POK 



13 

2.3. Zhodnocení stavu lafetových proudnic 

Součástí bakalářské práce je i zhodnocení aktuálních stavů požárních monitorů, na 

vozidlech CAS v rámci vybraných krajů v ČR a porovnání se stavem v kraji 

Moravskoslezském. 

2.3.1. HZS Moravskoslezského kraje 

U HZS MSK se nachází monitory zejména na vozidlech CAS 30 T815-7. Tyto jsou 

od různých výrobců a s lehce odlišnými parametry. Jedná se o monitory Elkhart STINGER 

2.0 v přenosném i pojízdném provedení, dále monitory výrobce LEADER, taktéž v obou 

provedeních. Nově se do výbavy dostal THT 4951, který je rovněž přenosný i pojízdný. Na 

vozidlech CAS 32 T 815 se vyskytuje starší typ přenosného monitoru LPS 16E (Viz. Obr. 

7), který je již zastaralý. Další lafetové proudnice se vyskytují na některých vozech 

určených k prvnímu výjezdu a například na kombinovaném hasícím automobilu, 

dislokovaném na HS1 v Ostravě-Zábřehu, se vyskytuje oscilační monitor AKRON. 

2.3.2. Česká republika 

HZS Olomouckého kraje 

V rámci HZS Olomouckého kraje, se monitory vyskytují zpravidla na 

velkoobjemových cisternách Na vozidlech CAS 30 – T815-7 jsou umístěny různé 

monitory výrobců Pokador (Poket 2000), Elkhart BRASS (STINGER 2.0), LEADER 

(Partner Lite) a taktéž zmiňovaný LPS 16E. Lafety výrobce Pokador jsou i na starších CAS 

32 – T815, které proběhly rekonstrukcemi v minulých letech. Monitory Poket 2000 jsou 

vybaveny automatickou vypínatelnou oscilací. CAS, na kterých jsou monitory umístěny, 

jsou stanicemi centrálními pro jednotlivé územní obvody. 

HZS Kraje Vysočina 

HZS na Vysočině disponuje 3 ks nových monitorů LEADER (Partner Lite), které 

jsou umístěné na nových CAS 30 – T815-7, a to na ÚO Havlíčkův Brod, Třebíč a Žďár nad 

Sázavou. Dále se zde nachází i 1ks oscilační od výrobce AKRON (Ozzie 911) dislokovaný 

na stanici v Jihlavě. 
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HZS hlavního města Prahy 

V Praze disponují hasiči 2ks monitorů výrobce ALCO (HH 367/S) na 

velkokapacitních vozidlech CAS 24 – Iveco Magirus. Dále používají 2ks přenosných 

monitorů výrobce AWG a zhruba 6ks starších přenosných monitorů LPS 16E, jsou ve 

výbavě vozidel CAS 32 – T815. 

2.4. Statistika používání 

K porovnání počtu zásahů s použitím přenosných a pojízdných lafetových proudnic 

nám dobře poslouží statistika, bohužel z evidence událostí lze zjistit pouze celkové počty 

zásahů. Nelze dále rozlišit použití přenosných monitorů, monitorů na vozidlech CAS, 

automobilových žebřících, plošinách, atd. 

2.4.1. HZS Moravskoslezského kraje 

Ze statistiky HZS Moravskoslezského kraje lze zjistit, že tendence používání těchto 

TP je v posledních letech na vzestupu. Data byla poskytnuta z oddělení IBC MSK. 

 

Tab.  1: Použítí otočných proudnic v rámci Moravskoslezského kraje 
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2.4.2. Česká republika 

Z celkové statistiky ČR je očividné, že počty zásahů s lafetovými proudnicemi 

v posledních letech se drží nižších hodnot, než tomu bylo dříve. Data pramení ze 

statistických ročenek, které jsou vydávány jako příloha časopisu 112. 

Tab.  2: Použití otočných proudnic v rámci České republiky 

 

3. Parametry CAS a unifikace v rámci HZS MSK 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, patří bezpochyby mezi nejlépe 

vybavené kraje v rámci České republiky. Z tohoto důvodu, jsou zde také specifické 

podmínky pro unifikaci v rámci kraje a je zde specifická skladba požární techniky. 

3.1. Druhy CAS 

V rámci HZS MSK působí několik druhů CAS na různých podvozcích a od 

různých výrobců. Tato vozidla jsou také často charakteristická pouze pro svůj ÚO, jelikož 

Moravskoslezský kraj má regiony, které jsou specifické svojí skladbou od rovin, přes 

horský terén, až po velikou aglomeraci v Ostravě a jejím okolí.  

Pro potřeby bakalářské práce je třeba si uvědomit alespoň základní poznatky 

vyplívající z řádu strojní služby [8] a vyhlášky [12]. Konstrukce CAS umožňuje zejména: 

přepravu JPO; dálkovou dopravu vody; požární zásah vodou z vlastní nádrže, z vnějšího 
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zdroje (např. nádrž) a z vnějšího tlakového zdroje (např. hydrantu); dále zásah střední a 

těžkou pěnou a provedení záchranných prací. Konstrukce čerpadla umožňuje zavodnění 

čerpadla z vlastní nádrže nebo vnějšího zdroje. Dále konstrukce CAS umožňuje stříkání: 

tlakovou vodou s tlakem menším než 1,6 MPa (16 bar); vysokotlakou vodou s tlakem 

vyšším než 1,6 MPa a průtokem nejméně 150 l/min; střední nebo těžkou pěnou a vodou 

s přísadami (smáčedly); Dále konstrukce čerpadla umožňuje plnění vlastní nádrže a 

napojení na vnější tlakový zdroj. Kabina osádky obsahuje: nejméně 6 sedadel v základním 

provedení; minimálně 4 sedadla v provedení speciálním redukovaném nebo technickém; 

minimálně 3 sedadla v provedení speciálním pro hašení lesních požárů a minimálně 2 

sedadla v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení. Pevně zabudovaná nádrž na 

vodu musí mít objem nejméně 1700 litrů a tato nádrž musí umožňovat úplné vypuštění 

hasiva, nesmí být poškozena při maximálním plnění nebo odběru, hasivo nesmí při jízdě 

vytékat a nádrž musí umožňovat průběžné dopouštění z vnějšího zdroje. 

Označení CAS tvoří údaje: 

Příklad: CAS 20/2700/200 – S1T 

1) Druh zásahového požárního automobilu: CAS 

2) výkon čerpadla při 0,8 MPa a sací výšce 3 m (stovky l/min) / objem vodní 

nádrže (litry) / objem nádrže na pěnidlo (litry) : 20/2700/200 

3) Hmotnostní třída: lehké (2 000kg až 7 500kg) – L 

střední (7 500kg až 14 000kg) – M 

těžké (nad 14 000kg) - S 

4) Kategorie: silniční (zpevněné komunikace) – 1 

smíšené (i mimo zpevněné komunikace) – 2 

terénní (zejména mimo zpevněné komunikace) – 3  

5) Provedení dle příslušenství: základní – Z 

   speciální:  redukované – R 

         technické – T 

         k hašení lesních požárů – LP 

         pro velkoobjemové hašení – VH [8],[12] 
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Všechny CAS můžeme už v základu rozdělit z hlediska jejich předurčení a 

technického vybavení, kterým se vyznačují na vozidla prvovýjezdová a velkokapacitní 

cisterny. Prvovýjezdová vozidla jsou určena primárně k výjezdu k jakékoliv události. Jsou 

obsazena velkým počtem hasičů a mají široký rozsah požárního příslušenství. 

Velkokapacitní cisterny jsou zejména určeny k rozsáhlým požárům s potřebou velkého 

množství vody a jejich příslušenství není tak velké jako u prvovýjezdových vozů. Obrázky 

všech CAS jsou součástí přílohy B. 

3.1.1. Prvovýjezdové vozy 

Z důvodu plánované reprodukce prvovýjezdových vozů, v rámci celého 

Moravskoslezského kraje, zde budou pouze zběžně rozebrána všechna stávající vozidla. 

Mercedes Benz Econic – CAS 20/2700/200 – S1T 

Tyto CAS jsou charakteristické pouze pro ÚO Ostrava. Svojí konstrukcí a výbavou 

jsou předurčeny k zásahům v městské zástavbě a nejsou na nich umístěny žádné přenosné 

nebo pojízdné monitory.  

Mercedes Benz Atego 

Tato vozidla slouží na různých stanicích po celém kraji a to v mnoha provedeních, 

například CAS 15 – M2Z, CAS 20 – S2Z, CAS 24 – S2Z. Některá tato vozidla jsou osazena 

monitory od různých výrobců. 

Tatra 815-2 4x4.2 – CAS 20/4000/240 – S2T 

Vozidla se vyznačují konstrukcí vhodnou pro použití v lehkém terénu. Proto jsou 

v rámci Moravskoslezského kraje dislokována zejména v rámci ÚO Bruntál a ÚO Frýdek - 

Místek. Tato vozidla bývají osazena monitory. 

3.1.2. Velkokapacitní cisterny 

Velkokapacitní cisterny se v rámci HZS MSK vyskytují prakticky jen na 2 

odlišných podvozcích. Oba typy podvozků jsou z produkce tuzemského výrobce Tatra, 

který má zde mnohaletou historii. 
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Tatra 815 – CAS 32/8200/800 – S3R 

Tatra 815 se začala vyrábět v tehdejším Československu v roce 1983. Tato CAS je 

schopna přepravit požární družstvo 1+3 (velitel + 3 hasiči) a svojí konstrukcí se řadí mezi 

těžké cisterny určené na zásah vodou a pěnou. Čerpadlo o výkonu 3200 l/min je vybaveno 

pneumatickým ovládáním. Podvozek má 3 nápravy, přičemž zadní 2 nápravy jsou trvale 

poháněné a u přední nápravy lze pohon zapnout. Toto vozidlo pohání čtyřdobý, vzduchem 

chlazený dvanáctiválec o výkonu 235 kW. Převodovka má 10 rychlostních stupňů vpřed a 

2 vzad. Délka automobilu je 8 510 mm, šířka 2 500 mm a výška 3 350 mm. Celková 

hmotnost automobilu je 22 500 kg a maximální rychlosti dosahuje při 100 km/h. [13] 

V rámci HZS MSK se toto vozidlo vyskytuje na mnoha stanicích. Tato vozidla byla 

v průběhu let repasována a vylepšována. Vozidla CAS, byla vyráběna výhradně výrobcem 

požárních nástaveb THT Polička s.r.o. Všechna vozidla mají na nástavbě napevno 

připojenou lafetovou proudnici, tzv. „dvojče“ (viz. Obr. 8), která umožňuje pneumatickým 

přepínáním zásah vodou nebo těžkou pěnou. Dále jsou tato vozidla vybavena přenosnou 

lafetovou proudnicí LPS 16E (viz. Obr. 7). 

Tatra 815-7 6x6.1 – CAS 30/9000/540 – S3VH 

Tatra 815-7 je modernizovanou verzí Tatry 815, jejíž výroba byla zahájena v roce 

2008. Tato CAS přejímá vlastnosti svého předchůdce, zejména pro jízdu v terénu a dále se 

snaží udržet potřebný technický krok s konkurencí. Tato CAS je určena pro přepravu 

družstva 1+3. Je určena pro požární zásah vodou nebo pěnou při užití nízkého nebo 

vysokého tlaku vody. Čerpadlo má průtok 3 000 l/min při tlaku 1 MPa (10 bar) a sací 

výšce 3 m. Vysokotlaká část čerpadla má jmenovitý průtok 300 l/min při tlaku 4Mpa (40 

bar). Pohon vozidla je na všechna kola s připojitelným předním náhonem. Motor je 

naftový, přeplňovaný, vzduchem chlazený o výkonu 325 kW. Tento motor splňuje normu 

EURO5. Převodovka je mechanická, s poloautomatickým, elektronickým řazením. Má 14 

stupňů vpřed a 2 vzad. Délka vozidla je 9 190 mm, šířka 2 550 mm a výška 2 850 mm. 

Brodivost u vozidla je až do výšky 1200 mm. Celková hmotnost automobilu je 25 000 kg a 

maximální rychlost činí 100 km/h. Tato vozidla jsou vyrobena několika výrobci požárních 

nástaveb a jsou vybavena vždy 1 ks přenosného a 1 ks pojízdného monitoru různých 

výrobců. [19] 
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3.2. Unifikace 

Z hlediska plánované reprodukce prvovýjezdových vozů (zejména MB Atego), 

která již v rámci HZS MSK dlouhá léta slouží a je třeba je obměnit, se momentálně řeší 

unifikace prvovýjezdových vozů pro celý Moravskoslezský kraj. Tato koncepce ještě není 

uzavřena, z toho důvodu ji zde není možno uvézt. 

Koncepce unifikace velkokapacitních cisteren v rámci HZS MSK má zejména za 

cíl, nahradit zbývající CAS 32 na podvozku T815, její novou generací CAS 30 T815-7. 

Součástí koncepce je i osazení těchto cisteren jedním přenosným monitorem a jedním 

pojízdným monitorem pro připojení na nástavbu CAS. Za výhodu se bere i vzájemná 

kompatibilita mezi těmito monitory. 

Tato koncepce je již delší dobu uplatňována a lze říci, že se osvědčila a bude se 

uplatňovat i nadále. První vůz pořízený v návaznosti na tuto koncepci, byla CAS 

30/9000/540 – S3VH. Vozidlo bylo dodáno výrobcem THT Polička s.r.o. a bylo 

dislokováno na centrální stanici v Ostravě – Zábřehu. Vozidlo bylo osazeno monitory 

amerického výrobce Elkhart STINGER 2.0, které jsou kompatibilní pro použití 

v přenosném stavu nebo pro připojení na CAS (použije se buďto přenosný adaptér nebo 

nástavec na CAS). 

4. Měření 

Nedílnou součástí této bakalářské práce je měření vybraných monitorů a zjištění 

jejich porovnávaných parametrů. Nejprve bylo třeba navrhnout měření a jeho přípravu, 

dále se řešila jeho realizace. S tímto měřením velice pomohli konzultant a vedoucí 

bakalářské práce. Důležité bylo pro splnění podmínek unifikace otestovat jak přenosné 

monitory, tak pojízdné pro použití na nástavbě CAS. 

4.1. Příprava měření 

Před samotným začátkem měření bylo třeba vybrat příslušné parametry testovaných 

monitorů, které se budou později porovnávat. Bylo třeba ucelit metodiku, kterou se budou 

jednotlivé monitory testovat a dále vybrat a zajistit samotné monitory k měření. Taktéž 

bylo třeba zajistit místo k měření, připravit technické prostředky a zajistit příslušné CAS, 
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které byly rovněž součástí testování monitorů. Dále se v rámci fáze přípravy měření řešila 

organizace účastníků měření a jejich koordinace a na závěr bylo třeba připravit protokoly, 

do kterých se budou naměřené veličiny a dojmy z měřených monitorů zaznamenávat. 

4.1.1. Výběr sledovaných parametrů  

Pro výběr sledovaných parametrů při měření vhodně posloužila norma [10][11], ze 

které se některé sledované parametry jako např. „maximální dostřik“ daly převzít, nebo 

vhodně adaptovat na naši metodiku měření. Parametr „úhly otáčení monitorů“ měl za cíl 

ověřit údaje udávané výrobcem a následně měly být tyto hodnoty úhlů zaznamenány do 

protokolů. Ostatní parametry jako např. „Ovládání a ergonomie“ nebo „Kvalita pěny“ měly 

za cíl objektivně posoudit další vlastnosti monitorů, které jsou nad rámec běžně 

posuzovaných parametrů u technických prostředků tohoto typu. Tyto parametry a jejich 

výběr byly diskutovány s vedoucím a konzultantem práce ještě před samotnými přípravami 

měření. V konečné fázi příprav měření se z několika zvažovaných parametrů vybraly tyto. 

Měření přenosných monitorů: 

 Dostřik 

 Úhly otáčení 

 Stabilita 

 Ovládání a Ergonomie 

 Rychlost sestavení 

 Bezpečnostní prvky 

 Kvalita pěny 

Měření pojízdných monitorů: 

 Dostřik 

 Úhly otáčení 

 Ovládání a Ergonomie 

 Rychlost sestavení 

 Bezpečnostní prvky 

 Kvalita pěny 
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4.1.2. Metodika měření vybraných parametrů 

Částečně bylo možné vhodnou metodiku měření aplikovat z normy ([10],[11]), kde 

je popsána zkouška pro měření maximálního nebo efektivního dostřiku. Důležité při této 

zkoušce je dodržet náměr monitoru v úhlu 30° (dle Obr. 11) a rychlost větru pod hranicí 2 

m/s. Dále byla v této normě popsána zkouška stability, která měla za cíl ověřit stabilitu 

přenosného monitoru na zpevněném povrchu. Tato zkouška se vyznačovala náměrem 

monitoru co nejmenším a měla ověřit velikost pohybu monitoru po povrchu. 

 

Obr. 11: Měření maximálního a účinného dostřiku dle ČSN EN 15767-2 [11] 

 

Poté bylo třeba zmíněnou metodiku doplnit dle vlastních potřeb a možností. 

Zejména při měření dostřiku se uvažovalo tak, že na monitor, který bude umístěn na 

určeném místě, se připojí do přívodního vedení tlakoměr a průtokoměr. Bylo třeba také 

uvažovat sílu větru, který mohl značně ovlivnit dostřik. Proto se rozhodlo o použití 

Anemometru. V neposlední řadě bylo třeba uvažovat, aby místo kde se bude samotné 

měření odehrávat, bylo pokud možno zcela rovné, bez sklonu a s asfaltovým povrchem. Při 

měření měla být plocha pro měření dostřiku označena a rozměřena výstražnými kužely. 

Vzdálenost maximálního dopadu vodních kapek (maximální dostřik dle [11]), měla být 

změřena přiloženým pásmem. Měření by měl mít na starosti zvolený měřič, který by se 

měl pohybovat poblíž dopadu vodních kapek. K provedení měření dostřiku s použitím 

těžké pěny, by mělo být použito na všech monitorech stejné pěnotvorné proudnice, a to pro 

jejich objektivní posouzení. Měření dostřiku by se mělo provádět při stejné hodnotě tlaku, 
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a to 7 barů. Tato hodnota je zvolena z důvodu, že v technických listech výrobců monitorů 

se hodnoty průtoků uvádí při tlaku 7 bar a bude vhodné naměřené hodnoty s hodnotami 

udanými výrobcem porovnat. Důležité by mělo být provedení několika zkušebních 

výstřiků, připravit si časovou rezervu a v neposlední řadě brát ohled na předpověď počasí.  

Důležitou částí měření, by mělo být taktéž posouzení zbývajících parametrů, mezi 

které patří „Úhly otáčení“, „Ovládání a Ergonomie“, „Rychlost sestavení“, „Bezpečnostní 

prvky“ a „Kvalita pěny“. Tyto parametry budou objektivně posouzeny po měření dostřiku 

a stability, jelikož během měření se budou tyto parametry postupně dostávat na povrch a u 

těchto parametrů je nejdůležitější samotná práce s monitorem. 

Stěžejní věcí celého měření musí být uvedení výsledků měření do protokolů a 

pořízení podrobné fotodokumentace. 

4.1.3. Výběr monitorů k měření 

K měření při byly vybrány celkem 4ks přenosných monitorů odlišných výrobců a 

dále 3 ks pojízdných monitorů taktéž odlišných výrobců pro připojení na nástavbu CAS. 

Kromě jednoho monitoru, který byl zapůjčen k testování od českého distributora - firmy 

Knězek s.r.o. Palkovice, byly všechny ve vlastnictví HZS Moravskoslezského kraje. 

Jednalo se o lafetové proudnice umístěné na vozidlech CAS 30 – T815-7, v rámci kraje, na 

hasičských stanicích Ostrava - Zábřeh, Ostrava - Fifejdy a Karviná. Uvedené monitory jsou 

popsány v Tab. 3 níže. 

Tab. 3: Vybrané monitory k měření 

Název monitoru Výrobce Umístění v HZS MSK Typ monitoru 

Elkhart STINGER 2.0 Elkhart Brass, USA HS 2 Ostrava - Fifejdy Přenosný 

Pojízdný 

THT 4951 THT Polička, ČR HS 1 Ostrava - Zábřeh Přenosný 

Pojízdný 

LEADER PARTNER Lite Leader, USA HS Karviná Přenosný 

LEADER PARTNER Lite Leader, USA HS Karviná Pojízdný 

POK LMP 80 Pokador, Francie (distributor Knězek) Přenosný 
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4.1.4. Použité technické prostředky 

Různé technické prostředky potřebné pro zdárný průběh měření, byly víceméně 

součástí cisternových automobilových stříkaček. Tyto CAS i s testovanými monitory 

zajistil pro měření konzultant práce. Při 1. měření se jednalo o 3 ks velkoobjemových 

cisteren CAS 30/9000/540-S3VH na podvozku Tatra 815-7 a při 2. měření byla použita 

kromě 1ks již zmiňované CAS 30, ještě 1ks CAS 32/8200/800-S3R na podvozku Tatra 

815. Dále bylo třeba při měření užívat přístroje, dle kterých by bylo možné zaznamenávat 

veličiny jako průtok, tlak nebo rychlost větru. Tyto měřicí přístroje byly dodány vedoucím 

práce z Fakulty bezpečnostního inženýrství. Všechny technické prostředky jsou rozepsány 

níže a vybrané budou podrobněji popsány v další kapitole. 

Technické prostředky požární ochrany: 

 CAS 30/9000/540-S3VH – T815-7 – HS 1 Ostrava - Zábřeh – 1. a 2. měření 

 CAS 30/9000/540-S3VH – T815-7 – HS 2 Ostrava - Fifejdy – 1. měření 

 CAS 30/9000/540-S3VH – T815-7 – HS Karviná – 1. měření 

 CAS 32/8200/800-S3R – T815 – HS 1 Ostrava - Zábřeh – 2. měření 

 Tlaková požární hadice B75, 20 m 

 Tlaková požární hadice B75, 5 m 

 Tlaková požární hadice B75, 20 cm 

 Hadicové redukce 110/75 

 Hadicové víko B75 

 Hadicové klíče 

Technické prostředky pro měření hodnot: 

 Ultrazvukový průtokoměr 

 Deformační tlakoměr 

 Anemometr 

 Pásmo 40 m 

 Pásmo 20 m 

 Úhloměr 
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Technické prostředky ostatní: 

 Osobní ochranné pracovní prostředky – převlečníky, rukavice, přilby, boty 

 Digitální fotoaparát 3ks 

 Výstražné kužely 5ks 

 Křída,  

 Protokoly, propisovací pera 

4.1.5. Vybrané technické prostředky 

Z důvodu použití různých měřících přístrojů jako průtokoměr, tlakoměr a 

anemometr, jsou dále uvedeny jejich základní charakteristiky. 

Ultrazvukový průtokoměr FL 5034 

Tento průtokoměr vyrábí Plzeňská firma ELIS Plzeň a.s. a je schopen měřit 

okamžitý průtok vedením v řádu m3/hod. Jelikož pro lepší představivost se budeme při 

posuzování monitorů orientovat v řádech l/min, bude třeba provést převedení těchto 

jednotek. Dále je průtokoměr schopen měřit i tlak v barech. Má integrovanou vnitřní 

baterii, takže není nutné jej zapojovat do elektrické sítě. Dále je vybaven madlem pro 

snadné přenášení a malými nožkami pro jeho ustavení. Zařízení používané při měření bylo 

osazeno pevnými tlakovými spojkami 110 mm, tudíž bylo nutné pro připojení do vedení 

s hadicemi B75 použít na vstup i výstup redukce 110/75. Toho si lze všimnout na Obr. 12. 

Kalibrační list průtokoměru s jeho podrobnými specifikacemi je uveden v příloze C.  

 

Obr. 12: Ultrazvukový průtokoměr FL 5034 
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Deformační tlakoměr 

Tento tlakoměr sloužil v dopravním vedení pro přesné měření aktuálního tlaku 

v barech. Zařízení má jednoduchou konstrukci, spočívající v použití ocelové trubky o 

vnitřním průměru 75 mm, ustavené na dvou obdélníkových ocelových profilech. To lze 

spatřit na Obr. 13. Samotný budík tlakoměru zajišťující přesné měření tlaku, je připojen na 

ocelovou trubku. Tlakoměr je schopen měřit tlak v rozsahu 0 až 25 bar. Důležité bylo jej 

zejména umístit ve vedení tak, aby se nacházel co nejblíže monitoru a v důsledku toho, aby 

byly tlakové ztráty mezi tlakoměrem a měřeným monitorem co nejmenší. Toho se docílilo 

použitím krátké 20 cm dlouhé hadice B75. Kalibrační list s charakteristikami tlakoměru je 

taktéž součástí přílohy C. 

 

Obr. 13: Deformační průtokoměr ustavený na měřící aparatuře 

 

Anemometr ALNOR 

Toto zařízení, vyvinuté pro přesné měření rychlosti proudícího větru se skládá z 2 

částí. Těmi jsou vrtule, která se točí vlivem větru a měřící jednotka. Měřící jednotka je 

s vrtulí propojena kabelem a provádí výpočty rychlosti větru. Anemometr je schopen měřit 

rychlost větru v řádech m/s, což je pro naše měření vhodné. 
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Obr. 14: Anemometr a jeho součásti – měřící jednotka a vrtule propojené kabelem 

4.1.6. Výběr místa a času provedení 

Po domluvě s konzultantem, který zajistil místo k měření a také technické 

prostředky včetně vybraných monitorů a CAS, se měření konalo dne 6. 3. 2015 od 10:00 

hod. do 15:00 v rozlehlém areálu na Ostravském Hranečníku, viz Obr. 1. Bohužel se tento 

den nestihlo vše potřebné odměřit, a tak se hledala další alternativní možnost, kde by bylo 

možné zbytek měření provést. Tato možnost se naskytla a dne 16. 3. 2015 od 8:00 hod. do 

11:00 hod. se konalo 2. měření, které se uskutečnilo na centrální stanici HZS MSK 

v Ostravě - Zábřehu. Obě zvolená místa vyhovovala požadavkům kladeným na měření. 

Jednalo se o rovné prostory s dostatkem místa a s asfaltovým povrchem. Pro oba tyto dny 

byla předpověď počasí na dobré úrovni. 

 

Obr. 15: 1. měření Ostrava - Hranečník 

 

Obr. 16: 2. měření HS 1 Ostrava - Zábřeh 
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4.1.7. Organizace měření 

Velice důležité je před měřením zajistit dostatečný počet osob, který by zabezpečil 

zdárný průběh měření. Celkový počet osob by se měl pohybovat mezi 5-7. Při měření by se 

mělo postupovat tak, že jeden člověk – měřič, se bude pohybovat v místě dopadu vodních 

kapek a bude zapisovat hodnoty maximálního dostřiku. Tento měřič by měl být trvale ve 

spojení s koordinátorem měření, který bude zapisovat příslušné hodnoty z tlakoměru a 

průtokoměru do protokolů. Vždy jakmile se dosáhne potřebného tlaku a tento tlak se ustálí, 

zahlásí koordinátor měřiči vysílačkou a ten začne měřit. Dále zde bude důležitá koordinace 

se strojníkem CAS. Důležitou roli bude hrát i fotograf, který bude průběh celého měření 

pečlivě dokumentovat a obsluha monitoru, která bude obsluhovat monitor a měnit hubice. 

4.1.8. Příprava protokolů 

Protokoly budou představovat důležitý výstup měření, tudíž je potřeba věnovat 

jejich přípravě značnou dobu. Požadavky kladené na ně jsou zejména takové, aby bylo 

možné do nich zaznamenat všechny měřené hodnoty. Navíc musí každý protokoly být 

označen tak, aby bylo lehce zjistitelné o jaký monitor, a jaký typ se jedná. Správný 

protokol musí být přehledný a musí také obsahovat místo pro poznámky. Do tohoto místa 

je dobré zapisovat všechny okolnosti průběhu měření a nepředvídatelné postřehy. Vzor 

vyplněných protokolů pro přenosné i pojízdné monitory je k vidění v příloze E. 

 

4.2. Samotné měření 

6.3.2015 probíhalo 1. měření na Hranečníku. Příjezd na místo byl kolem 9:00 a 

příprava měření trvala zhruba hodinu. Samotné měření tak odstartovalo zhruba od 10:00 

hod. a probíhalo dle domluvy a v pořádku. Počasí bylo optimální. Bylo sice zataženo, ale 

postupně se vyjasnilo. K poledni se ovšem změnilo proudění větru a najednou jeho 

rychlost dosahovala až k 1,6 m/s. To už bylo na některých naměřených hodnotách dostřiku 

znatelné, tudíž bylo nutné některá měření ke konci opakovat. Proto také nebylo možné 

z časových důvodů odměřit všechny monitory a bylo třeba zajistit další měření. Měření na 

Hranečníku skončilo v odpoledních hodinách kolem  
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16.3.2015 tedy proběhlo měření na HS 1 v |Ostravě - Zábřehu. Příjezd na centrální 

stanici HZS MSK byl kolem 8:00 hod. Příprava měření a rozměření dopadové plochy 

trvala hodinu a měření tak začalo v 9:00 hod. V den měření, bylo zcela jasno a svítilo 

slunce. Vanul mírný vítr, který se pohyboval většinou okolo 1 m/s. Měření bylo ukončeno 

v 11:00 hod. 

4.2.1. Rozmístění technických prostředků 

Rozmístění TP a postup, byly pro obě měření shodné. Odlišnost byla ovšem při 

měření buďto přenosných, nebo pojízdných monitorů. Oba postupy jsou rozepsány níže. 

Měření přenosných monitorů 

Nejprve se přistavila CAS, na níž se připojila hadice B75 o délce 20 m. Ta na svém 

konci byla napojena na ultrazvukový průtokoměr. Z něj vedla další hadice B75, tentokrát o 

délce 5 m. Na ni byl připojen deformační tlakoměr a za tlakoměrem testovaný monitor. 

Hadice B75 která spojovala tlakoměr a monitor měla délku pouhých 20 cm. Této hadice 

bylo použito z toho důvodu, aby se co nejvíce zabránilo tlakovým ztrátám mezi 

tlakoměrem a monitorem. Tudíž aby skutečný tlak v monitoru měl přibližně stejnou 

hodnotu, jakou ukazoval tlakoměr. V blízkosti průtokoměru byl umístěn anemometr tak, 

aby bylo možné zapisovat hodnoty z obou současně. Do testovaných monitorů se 

připojovala vždy pouze jedna hadice B75. Pokud byl monitor vybaven 2 vstupy B75 a 

nebyla zde přítomna klapka, která by při použití jednoho vstupu zabránila průtoku vody 

přes druhý vstup, použilo se hadicové víko. Monitor byl postaven tak, aby byla při 

požadovaném náměru výstupní půlspojka kolmo nad základní měřící čárou, od které se 

měřilo. Schéma rozmístění TP při měření přenosných monitorů je znázorněno na Obr. 17. 
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Obr. 17: Schéma rozmístění pro měření přenosných monitorů 

 

Měření pojízdných monitorů 

Při měření se monitor připojil na nástavbu CAS. Tato cisterna se přistavila nad 

základní měřící čáru tak, aby monitor připojený na CAS, byl přesně kolmo nad touto 

čárou. Cisterna byla otočená o 180°, proti směru výstupního proudu z monitoru. Při tomto 

měření se nepoužíval průtokoměr ani tlakoměr, jelikož zde nebylo dopravní vedení, do 

kterého by bylo možné je zapojit. Tlak byl kontrolován přímo strojníkem z obslužného 

pultu čerpadla. Anemometr byl umístěn poblíž CAS. Schéma pro rozmístění TP při měření 

pojízdných monitorů je na Obr. 18. 

 

Obr. 18: Schéma rozmístění při měření pojízdných monitorů 
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Pro oba způsoby měření (přenosné i pojízdné monitory) probíhalo měření 

maximálního dostřiku shodně. Od základní měřící čáry (vyznačena číslem 0 - viz Obr. 17, 

Obr. 18) se provedlo vytyčení měřící dráhy a to již před začátkem samotného měření. Tato 

dráha měla stupnici od 0 do 70 m a každých 10 metrů byla zaznačena vzdálenost viditelně, 

tlustou křídou. Vznikla nám tak stupnice, podle které bylo snadné se při měření orientovat. 

Tato stupnice byla navíc od značky 20 m po značku 60 m zvýrazněna výstražnými kužely. 

Pro přesné měření na desítky centimetrů bylo na stupnici připevněno čtyřicetimetrové 

pásmo, které bylo umístěno mezi kužely. Další pásmo o délce 20 m bylo roztaženo od 

značky 60 m (poslední kužel), až na konec měřící dráhy. Výhoda použití i druhého pásma 

se osvědčila zejména při měření pojízdných monitorů z CAS, kde byly dostřiky řádově o 

stupeň delší.  

4.2.2. Upravení náměru a změna posuzovaní stability 

V technických listech výrobců se udává, že náměr monitoru nesmí klesnout pod 

35°, jinak hrozí ztráta stability a monitor se může chovat nepředvídatelně. Z těchto důvodů 

bylo nutné upravit na místě metodiku měření a nově se při měření ať už přenosných nebo 

pojízdných monitorů užíval náměr o hodnotě právě 35°. 

Dále bylo při měření rozhodnuto, že stabilita přenosných monitorů se nebude 

ověřovat dle normy (viz 4.1.2), ale bude se ke stabilitě přistupovat také jako 

k objektivnímu parametru a bude mu přiřazena hodnota dle zkušeností s monitory 

získaných při měření. K tomuto závěru se dospělo, když se zjistilo, že zkouška stability 

jako taková může způsobovat nestabilitu monitoru. 

4.2.3. Personální zajištění měření 

Pro průběh měření bylo třeba zajistit dostatečný počet osob. To se podařilo a před 

samotným měřením proběhla porada, na které se vysvětlil princip měření, a přesně se 

stanovily postupy, aby každý věděl, co má dělat a měření se tím zbytečně neprotahovalo, 

nebo ještě hůře, aby nebylo ovlivněné lidskými chybami.  

Strojníci při měření měli za úkol obsluhovat čerpadlo CAS. Důležitá byla 

koordinace strojníka a obsluhy monitoru, protože obsluha předem stanovenými signály 

rukou dávala strojníkovi najevo, zda je třeba tlak zvýšit nebo snížit. Poté co se příslušný 
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tlak ustálil na příslušné hodnotě, zahlásila obsluha rozdělovače koordinátorovi. 

Koordinátor byl ve stálém spojení s měřičem a po povelu od obsluhy monitoru zahlásil 

měřiči, aby změřil dostřik. Přitom si koordinátor opsal do protokolu příslušnou hodnotu 

průtoku a rychlost větru. Rozpis osob zúčastněných 1. a 2. měření je uveden v  

 

Tab.  4: Personální zajištění 1. měření 

Jméno Funkce při měření Příslušnost 

Navrátil Pavel Koordinátor, fotograf Student FBI, VŠB-TUO 

Mikulášek Adam Měřič Student FBI, VŠB-TUO 

Ing. Thomitzek Adam Fotograf, vedoucí práce Zaměstnanec FBI, VŠB-TUO 

Ing. Hrbáček Josef Obsluha monitoru HZS MSK, ÚO Ostrava 

Řidič CAS 30 – T815-7 Strojník HZS MSK, HS 1 Ostrava - Zábřeh 

Řidič CAS 30 – T815-7 Strojník HZS MSK, HS 2 Ostrava - Fifejdy 

Řidič CAS 30 – T815-7 Strojník  HZS MSK, HS Karviná 

 

Tab.  5: Personální zajištění 2. měření 

Jméno Funkce při měření Příslušnost 

Navrátil Pavel Koordinátor, fotograf Student FBI, VŠB-TUO 

Mikulášek Adam Měřič Student FBI, VŠB-TUO 

Ing. Nekula Martin Fotograf, konzultant práce HZS MSK, ÚO Ostrava 

Ing. Hrbáček Josef Obsluha monitoru HZS MSK, ÚO Ostrava 

Řidič CAS 30 – T815-7 Strojník HZS MSK, HS 1 Ostrava - Zábřeh 

 

4.2.4. Záznam naměřených dat a fotodokumentace 

Naměřené maximální dostřiky, průtoky a rychlost proudění větru se zaznamenávaly 

do předem připravených protokolů, jejichž vzor je v příloze E. Zaznamenávání dat 

probíhalo v pořádku a bez komplikací. Do protokolů byly zapisovány i důležité poznatky a 

postřehy k jednotlivým monitorům, což může přispět k jejich celkovému hodnocení. 
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Pořizování fotografií z místa měření probíhalo taktéž v pořádku a vše se pečlivě nafotilo. 

Vybrané fotografie, které mají dobrou vypovídající hodnotu, jsou součástí přílohy F. 

5. Vyhodnocení 

Při měření se vše provádělo dle dříve popsaných postupů a měření se odehrála 

v pořádku. Přenosné monitory se měřily při tlaku 6 bar dle normy [10] a následně při tlaku 

7 bar. To z důvodu následného porovnání parametrů u obou tlaků. Posuzování kvality pěny 

se v konečném důsledku vypustilo, jelikož u všech monitorů se používalo proudnice P12 a 

při stejném tlaku bylo posuzování bezpředmětné, jelikož pěna byla stejná. 

Pojízdné monitory se měřily, pouze při tlaku 7 bar. Tento tlak je vhodnější pro 

posouzení naměřených charakteristik s charakteristikami dodanými od výrobce.  

5.1. Výsledky jednotlivých monitorů 

Ke každému monitoru jsou uvedeny stručné charakteristiky výrobce, naměřené 

charakteristiky a dále jsou graficky zobrazeny naměřené hodnoty maximálního dostřiku u 

příslušných hubic. U grafů pro porovnání maximálních dostřiků pro jednotlivé hubice, lze 

sledovat závislost velikosti větru na hodnoty dostřiku. Kompletní sady monitorů jsou 

součástí přílohy D. 

5.1.1. Přenosné monitory 

 

Elkhart STINGER 2.0 

Monitor amerického výrobce Elkhart BRASS v přenosném stavu, je připojený na 

přenosný adaptér. Ten má 4 rozkládací nožky. Celkem je přenosný adaptér upevněn na 

zemi na 5 bodech. Provedení tohoto monitoru je výborné. Konstrukce vyniká svým 

kvalitním zpracováním a jednoduchostí připojení monitoru na adaptér pouhým 

nacvaknutím. Taktéž bezpečnostní prvky monitoru jsou na dobré úrovni. Monitor je 

vybaven popruhem na zajištění a má instalované prvky proti samovolnému rozpojení 

adaptéru a monitoru. Monitor je opatřen vlastním tlakoměrem a do monitoru je možno 

připojit 2 hadice B. Přenosný monitor umožňuje horizontální otáčení v rozmezí 90° a 

vertikální v rozmezí 40°. Horizontální otáčení se provádí pomocí aretačního mechanismu a 
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vertikální náměr se mění otáčením kolečka připojeného na závitovou tyč. Dále je monitor 

vybaven pojistkou proti snížení náměru pod 35°. Sada přenosného monitoru obsahuje 3 ks 

plnoprůtokových hubic o průtoku 800 l/ min, 1200 l/min, 1600 l/min (stejné jako u LPS 

16E) a navíc 2 ks turbo kombinovaných hubic AWG o průtoku 1600 l/min a 2000 l/min. 

Součástí sady je i pěnotvorná proudnice P12 na těžkou pěnu. 

 

Obr. 19: Přenosný monitor Elkhart STINGER 2.0 s hubicí TURBO 1600 l/min 

 

Tab.  6: Elkhart STINGER 2.0 přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 6 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                         

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 6 695,8 0,0 55,7 
 plnoproudá 1200 l/min 6 949,0 0,0 60,1   

plnoproudá 1600 l/min 6 1292,8 0,0 62,7   

AWG turbo 1600 l/min 6 1280,9 0,0 57,3   

AWG turbo 2000 l/min 6 1798,2 0,2 60,1   

P12 - těžká pěna 6 1419,1 0,1 34,5   
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Tab.  7: Elkhart STINGER 2.0 přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                         

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 701,4 0,0 58,3   

plnoproudá 1200 l/min 7 1071,4 0,0 62,8   

plnoproudá 1600 l/min 7 1414,1 0,0 65,7   

AWG turbo 1600 l/min 7 1315,5 0,0 59,1   

AWG turbo 2000 l/min 7 2083,0 0,3 56,1   

 

 

Obr. 20: Elkhart STINGER 2.0 přenosný – porovnání průtoků při tlaku 6 a 7 bar 
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Obr. 21: Elkhart STINGER 2.0 přenosný – porovnání dostřiků při tlaku 6 a 7 bar 

 

LEADER Partner Lite 

Tento přenosný monitor amerického výrobce LEADER, je na rozdíl od 
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Obr. 22 Přenosný monitor LEADER Partner Lite s hubicí TURBO 2000 l/min automatic 

 

Tab.  8: LEADER Partner Lite přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 6 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 6 690,7 0,1 54,1   

plnoproudá 1200 l/min 6 1053,2 0,0 58,8   

plnoproudá 1600 l/min 6 1411,2 0,3 60,1   

LEADER turbo 1300 l/min 6 1270,9 0,0 52,7   

LEADER turbo 2000 l/min auto 6 371,2 0,0 33,2   

P12 - těžká pěna 6 1339,9 0,1 32,5   

 

Tab.  9: LEADER Partner Lite přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 729,8 0,0 59,5   

plnoproudá 1200 l/min 7 1074,3 0,0 63,1   

plnoproudá 1600 l/min 7 1584,0 0,4 65,3   

LEADER turbo 1300 l/min 7 1321,2 0,4 55,1   

LEADER turbo 2000 l/min auto 7 436,1 0,0 44,4   
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Obr. 23: LEADER Partner Lite přenosný – porovnání průtoků při tlaku 6 a 7 bar 

 

 

Obr. 24: LEADER Partner Lite přenosný – porovnání dostřiků při tlaku 6 a 7 bar 
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jsou v příloze G. 

690,7 

1053,2 

1411,2 
1270,9 

371,2 

729,8 

1074,3 

1584,0 

1321,2 

436,1 

0,0 

400,0 

800,0 

1200,0 

1600,0 

2000,0 

2400,0 

plnoproudá 
800 l/min 

plnoproudá 
1200 l/min 

plnoproudá 
1600 l/min 

LEADER turbo 
1300 l/min 

LEADER turbo 
2000 l/min 

auto 

P
rů

to
k 

[l
/m

in
] 

Typ hubice 

LEADER Partner Lite přenosný - Velikost průtoku při tlaku 6 a 7 bar 

6 bar 

7 bar 

54,1 
58,8 60,1 

52,7 

33,2 

59,5 
63,1 65,3 

55,1 

44,4 

0,0 0,0 

0,4 0,4 

0,0 

0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
0,4 
0,5 
0,6 
0,7 
0,8 
0,9 
1,0 
1,1 
1,2 
1,3 
1,4 
1,5 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

plnoproudá 
800 l/min 

plnoproudá 
1200 l/min 

plnoproudá 
1600 l/min 

LEADER turbo 
1300 l/min 

LEADER turbo 
2000 l/min 

auto 

d
m

ax
 [

m
] 

Typ hubice 

LEADER Partner Lite přenosný - Maximální dostřik při tlaku 6 a 7 bar 

6 bar 

7 bar 

Vítr [m/s] 



38 

THT 4951 

Monitor vyrobil Český výrobce THT Polička s.r.o. a jeho konstrukce připomíná 

monitor STINGER. V přenosném stavu je připojen na adaptér, který má 4 rozkládací 

nožky. Provedení je dostačující a svoji funkci splní, bohužel ve srovnání s ostatními 

srovnávanými monitory zaostává. Konstrukce umožňuje jeho připojení k adaptéru pouhým 

nasunutím a otočením. Bezpečnostních prvků monitor příliš nemá. Do monitoru je možno 

připojit 2 hadice B přes připojený sběrač. Přenosný monitor umožňuje horizontální otáčení 

v rozmezí 90° a vertikální v rozmezí 40°. Horizontální i vertikální otáčení se provádí 

otáčením koleček, připojených na závitové tyče. Dále je THT 4951 vybaven pojistkou proti 

snížení náměru pod 35°. Sada přenosného monitoru obsahuje 3 ks plnoprůtokových hubic 

o průtoku 800 l/ min, 1200 l/min, 1600 l/min (stejné jako u LPS 16E) a navíc 2 ks turbo 

kombinovaných hubic AWG o průtoku 1600 l/min a 2000 l/min. Součástí sady je i 

pěnotvorná proudnice P12 na těžkou pěnu. 

 

Obr. 25: Přenosný monitor THT 4951 s hubicí TURBO 2000 l/min 
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Tab.  10: THT 4951 přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 6 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 6 686,7 0,1 42,5 
 plnoproudá 1200 l/min 6 1077,1 0,2 53,9 
 plnoproudá 1600 l/min 6 1393,2 0,0 57,1 
 AWG turbo 1600 l/min 6 1269,1 0,1 55,8 
 AWG turbo 2000 l/min 6 1757,2 0,2 59,4 
 P12 - těžká pěna 6 1352,3 0,2 35,5 
  

Tab.  11: THT 4951 přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 731,4 0,2 48,9 
 plnoproudá 1200 l/min 7 1143,3 0,8 57,9 
 plnoproudá 1600 l/min 7 1612,9 0,0 60,5 
 AWG turbo 1600 l/min 7 1427,6 0,0 57,2 
 AWG turbo 2000 l/min 7 2120,5 0,0 62,3 
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Obr. 26: THT 4951 přenosný – porovnání průtoků při tlaku 6 a 7 bar 

 

 

Obr. 27: THT 4951 přenosný – porovnání dostřiků při tlaku 6 a 7 bar 
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POK LMP 80 

Tento monitor byl vyroben francouzským výrobcem Pokador. V přenosném stavu 

je připojen na přenosný adaptér. Adaptér má 4 rozkládací nožky, které se rozkládají 

všechny najednou, což šetří čas. Provedení je dobré a monitor je dobře zpracován. Na 

adaptér se POK LMP 80 připojí pouhým nasunutím a otočením. Vše jistí pojistka. Mezi 

bezpečnostní prvky lze zařadit oko na uchycení lana a lze do něj připojit 2 hadice B. 

Monitor je vybaven vlastním tlakoměrem a součást přenosného adaptéru tvoří i oscilační 

turbína (Viz. Obr. 10). Přenosný monitor umožňuje horizontální otáčení v rozmezí 85° a 

vertikální v rozmezí 40°. Horizontální otáčení se provádí ručně, pomocí aretačního 

mechanismu a vertikální náměr se mění otáčením kolečka připojeného na závitovou tyč. 

Dále je POK LMP 80 vybaven pojistkou proti snížení náměru pod 35°. Celkově působí 

monitor robustním dojmem. Sada přenosného monitoru, obsahuje pouze automatickou 

kombinovanou hubici TURBO Autokador, o průtoku 5000 l/min. Při použití naší metodiky 

a napojení pouze 1 hadice B, nebylo možné dosáhnout požadovaných hodnot tlaků, tudíž 

byla tato hubice z měření vyřazena a postupovalo se jako u předchozích monitorů 

připojením 3 ks plnoprůtokových hubic o průtoku 800 l/ min, 1200 l/min, 1600 l/min 

(stejné jako u LPS 16E). Dále pak 2 ks turbo kombinovaných hubic AWG o průtoku 1600 

l/min a 2000 l/min. Těžké pěny se u tohoto monitoru dále nepoužilo z dříve zmiňovaných 

důvodů.  

 

Obr. 28: Přenosný monitor POK LMP 80 
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Tab.  12: POK LMP 80 přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 6 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 6 681,6 0,3 38,2   

plnoproudá 1200 l/min 6 1230,0 0,7 48,2   

plnoproudá 1600 l/min 6 1594,2 0,7 50,3   

AWG turbo 1600 l/min 6 1617,2 0,2 52,5   

AWG turbo 2000 l/min 6 1898,4 1,0 51,2   

P12 - těžká pěna X X X X   

 

Tab.  13: POK LMP 80 přenosný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

jmenovitý 
průtok před 
monitorem           
Qv [l/min] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 786,4 0,0 51,3   

plnoproudá 1200 l/min 7 1306,5 0,2 55,3   

plnoproudá 1600 l/min 7 1788,0 0,4 56,1   

AWG turbo 1600 l/min 7 1811,2 0,7 57,3   

AWG turbo 2000 l/min 7 2076,5 0,6 54,5   
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Obr. 29: POK LMP 80 přenosný – porovnání průtoků při tlaku 6 a 7 bar 

 

 

Obr. 30: POK LMP 80 přenosný – porovnání dostřiků při tlaku 6 a 7 bar 
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5.1.2. Pojízdné monitory 

 

Elkhart STINGER 2.0 

Pojízdný monitor Elkhart STINGER 2.0 tvoří tělo monitoru, které je připojeno na 

nástavec. Ten se připojuje na nástavbu CAS. Sestava umožňuje horizontální otáčení 

v rozmezí 360° a vertikální v rozmezí 95°. Dále je monitor vlastnostmi shodný 

s přenosným a sada pojízdného monitoru má taktéž stejné hubice. 

 

Obr. 31: Pojízdný monitor Elkhart STINGER 2.0 s hubicí TURBO 2000 l/min 

Tab.  14: Elkhart STINGER 2.0 pojízdný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 1,1   38,3   

plnoproudá 1200 l/min 7 1,0   43,2   

plnoproudá 1600 l/min 7 0,8   47,4   

AWG turbo 1600 l/min 7 1,4   45,5   

AWG turbo 2000 l/min 7 0,8   49,1   
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Obr. 32: Elkhart STINGER 2.0 pojízdný – 

maximální dostřik při tlaku 7 bar 

 

 

Obr. 33: Elkhart STINGER 2.0 pojízdný – rychlost 

proudění větru při měření 
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2000 l/min je automatická. Součástí sady je znovu pěnotvorná proudnice P12 na těžkou 

pěnu. 

 

Obr. 34: Pojízdný monitor LEADER Vector s plnoprůtokovou hubicí 1200 l/min 

 

Tab.  15: LEADER Vector pojízdný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 0,2   44,7   

plnoproudá 1200 l/min 7 0,0   58,5   

plnoproudá 1600 l/min 7 0,4   50,8   

LEADER turbo 1300 l/min 7 0,2   53,0   

LEADER turbo 2000 l/min auto 7 0,3   41,8   
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Obr. 35: LEADER Vector pojízdný – maximální 

dostřik při tlaku 7 bar 

 

 

Obr. 36: LEADER Vector pojízdný – rychlost 

proudění větru při měření 
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THT 4951 

Pojízdný monitor THT 4951 tvoří jeho tělo, které je připojeno na nástavec. Ten se 

připojuje na nástavbu CAS. Tento pojízdný monitor umožňuje horizontální otáčení 

v rozmezí 360° a vertikální v rozmezí 95°. Ve všech ostatních vlastnostech je shodný 

s přenosným a sada pojízdného monitoru je taktéž stejná. 

 

Obr. 37: Pojízdný monitor THT 4951 s TURBO hubicí 2000 l/min 

 

Tab.  16: THT 4951 pojízdný - naměřené hodnoty při tlaku 7 bar 

hubice 

jmenovitý 
tlak před 

monitorem       
pr [bar] 

rychlost 
větru                                

v [m/s] 

maximální dostřik dle                 
ČSN EN 15767-2                                          

dmax [m] 

plnoproudá 800 l/min 7 0,1 
 

52,3   

plnoproudá 1200 l/min 7 0,0 
 

57,5   

plnoproudá 1600 l/min 7 0,0 
 

66,5   

AWG turbo 1600 l/min 7 0,6 
 

63,2   

AWG turbo 2000 l/min 7 0,2 
 

65,6   

 



49 

 

Obr. 38: THT 4951 pojízdný – maximální dostřik 

při tlaku 7 bar 

 

 

Obr. 39: THT 4951 pojízdný – rychlost proudění 

větru při měření 

5.2. Multikriteriální porovnání monitorů 

Jednotlivé parametry vybraných monitorů, jsme při měření postupně zjišťovali a 

následně hodnotili pro každý zvlášť. Parametry byly hodnoceny na stupnici 0 – 10, kdy 10 

je nejvyšší možné hodnocení. Pro parametr dostřiku bylo nutné určit jeho průměrnou 

hodnotu pro každý monitor z naměřených dat. Pro to, aby bylo možné všechny monitory 

srovnávat bez jakýchkoliv pochybností, byla použita pouze data naměřená 

s plnoprůtokovými hubicemi a pouze při tlaku 7 bar. Těchto hubic a tlaku bylo použito u 

všech monitorů. Dále se u každého monitoru provedl aritmetický průměr, ze všech tří 

hodnot plnoprůtokových hubic. Tento výsledný průměr se porovnával a hodnotil opět na 

stupnici od 0 do 10. 
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Tab.  17: Výpočet aritmetického průměru pro přenosné monitory a jejich bodování 

  
Přenosné monitory - dostřik při 7 bar 

hubice 
Elkhart 

Stinger 2.0 
LEADER  

Partner Lite      
THT 4951 

POK            
LMP 80 

plnoproudá 800 l/min 58,3 59,5 48,9 51,3 

plnoproudá 1200 l/min 62,8 63,1 57,9 55,3 

plnoproudá 1600 l/min 65,7 65,3 60,5 56,1 

aritmetický průměr: 62,3 62,6 55,8 54,2 

body: 9 9 7 7 

 

Tab.  18: Výpočet aritmetického průměru pro pojízdné monitory a jejich bodování 

  
Pojízdné monitory - dostřik při 7 bar 

hubice 
Elkhart 

Stinger 2.0 
LEADER  
Vector      

THT 4951 

plnoproudá 800 l/min 38,3 44,7 52,3 

plnoproudá 1200 l/min 43,2 58,5 57,5 

plnoproudá 1600 l/min 47,4 50,8 66,5 

aritmetický průměr: 43,0 51,3 58,8 

body: 5 6 8 

 

Nelze si nepovšimnout jistých nesrovnalostí, mezi celkovými dostřiky přenosných a 

pojízdných monitorů. Jistý vliv na tyto výsledky mohlo mít proudění větru. Taktéž se ale 

domnívám, že vliv na tyto naměřené vzdálenosti mohly mít další 2 faktory.  

Prvním je měření tlaku ne přímo před lafetovou proudnicí, ale strojníkem na 

čerpadle vozidla. Tato skutečnost mohla způsobit, že se ve vedení od čerpadla až k lafetové 

proudnici na nástavbě, vyskytovaly tlakové ztráty, které znamenaly ve skutečnosti nižší 

tlak před monitorem. 

Druhým faktorem mohlo být použití různých vozidel, s odlišnými konstrukcemi nástaveb a 

čerpadel. Bohužel adaptéry, sloužící k uchycení monitorů na nástavby CAS, které byly 

zabudované z výroby a byly různých výrobců, nedovolovaly připojení jiných monitorů, 

než pro které byly vyrobeny. Proto bylo nutné, měřit každý monitor z vozidla, na kterém 

byl trvale umístěn. 
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Multikriteriální srovnání je realizováno pomocí metody DMM – Metoda 

rozhodovací matice (Decision Matrix Method). Princip tohoto srovnání spočívá v 

ohodnocení kritérií (naše zjišťované parametry) příslušnou vahou od 0 do 10. Váha kritéria 

nám udává, jak je pro nás při hodnocení toho kritérium důležité a byla určována s ohledem 

na znalosti z hasičské praxe. Dále, se u každého monitoru váha příslušného kritéria, 

vynásobí přiřazenými hodnotami. Rozhodující kritérium pro zvolení nejlepší možné 

varianty, je největší vážený součet. Ten je součtem všech dílčích součinů váhy kritérií a 

přiřazených hodnot. [25] 

 

Tab.  19: Srovnání všech parametrů přenosných monitorů metodou DMM 

Kritérium 
Váha kritéria           

1-10* 

Přenosné monitory 

Elkhart 
Stinger 2.0 

LEADER  
Partner lite      

THT 4951 
POK            

LMP 80 

Dostřik 8 9 9 7 7 

Úhly otáčení 7 8 6 8 7 

Ovládání a Ergonomie 9 8 6 6 8 

Rychlost sestavení 6 8 9 7 8 

Bezpečnostní prvky 9 8 7 7 7 

Stabilita 8 8 6 8 7 

Vážený součet: 384,0 353,0 307,0 314,0 

Pořadí: 1 2 4 3 
* 10 = nejvyšší důležitost 
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Tab.  20: Srovnání všech parametrů pojízdných monitorů metodou DMM 

Kritérium 
Váha kritéria           

1-10* 

Pojízdné monitory 

Elkhart 
Stinger 2.0 

LEADER  
Vector     

THT 4951 

Dostřik 8 5 6 8 

Úhly otáčení 7 9 9 9 

Ovládání a Ergonomie 9 9 9 7 

Rychlost sestavení 6 9 8 8 

Bezpečnostní prvky 9 7 7 6 

Vážený součet: 301,0 313,0 298,0 

Pořadí: 2 1 3 
* 10 = nejvyšší důležitost 

   
 

V kategorii přenosných monitorů, se s nejvyšším váženým součtem jeví jako 

nejlepší varianta monitor Elkhart STINGER 2.0. V kategorii pojízdných monitorů, jen 

s velice těsným náskokem monitor LEADER Vector. Zde je třeba opět zmínit faktory, 

které mohly mít vliv na měření dostřiku u pojízdných monitorů a v důsledku toho i vliv na 

výsledek multikriteriálního srovnání všech pojízdných monitorů.  

5.3. Doplnění koncepce HZS MSK 

Pro doplnění již osvědčené koncepce HZS Moravskoslezského kraje, nelze striktně 

definovat nejlepší možnou variantu. Z výsledků plynoucích z multikriteriálního srovnání 

monitorů, lze sice považovat za nejvhodnější variantu monitor Elkhart STINGER 2.0, 

který v porovnání přenosných monitorů se umístil nejlépe a v porovnání pojízdných 

monitorů, jen pár bodů za monitorem LEADER Vector, avšak bodové rozdíly mezi všemi 

monitory nebyly propastné. Proto bude mít - dle mého názoru - na zvolení konečné 

varianty monitorů, umísťovaných na nová vozidla Tatra 815-7 6x6.1 – CAS 30/9000/540 – 

S3VH, zejména vliv cena nebo také servisní zázemí výrobců a distributorů. V případě 

servisu jsem přesvědčen, že bude ve výhodné pozici domácí výrobce THT. Nastavená 

koncepce počítá s osazováním vždy 1ks přenosného a 1ks pojízdného monitoru na každé 

nové vozidlo. Proto zde může být výhodou také vzájemná kompatibilita mezi těmito 

monitory jednoho výrobce. Ta se vyskytuje u monitorů THT 4951 a Elkhart STINGER 2.0.  
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Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce, bylo porovnat technické a taktické parametry 

vybraných monitorů. Toho se docílilo uceleným postupem při řešení této práce. Nejdříve 

bylo nutné stanovit, jaké parametry se budou srovnávat a dále stanovit metodiku pro jejich 

měření a porovnávání. Tyto parametry se vybíraly s ohledem na hasičskou praxi a účel, ke 

kterému byly tyto lafetové proudnice určeny.  

Měření parametrů vybraných monitorů probíhalo ve dvou fázích, vždy shodným 

postupem. Bohužel na parametr dostřiku, mohlo mít vliv občasné proudění větru, kterému 

nebylo možné se zcela se vyhnout. Toto proudění, se podepsalo zejména na velikosti 

dostřiku u pojízdného monitoru Elkhart STINGER 2.0, připojeného na nástavbě CAS. Ve 

výsledcích měření dostřiků, byly zřejmé jisté nesrovnalosti mezi celkovými dostřiky 

přenosných a pojízdných monitorů. Jistý vliv na menší dostřiky pojízdných monitorů 

mohlo mít zmiňované proudění větru, ale taktéž fakt, že tlak 7 bar byl měřen na čerpadle 

vozidla a ne před lafetovou proudnicí. Tlakové ztráty ve vedení od čerpadla po monitor 

mohly způsobit nižší tlak před monitorem a tím pádem menší dostřiky než by se dalo 

předpokládat. Dále se používala odlišná vozidla, s rozdílnými konstrukcemi nástaveb a 

čerpadel. Tomu nebylo možné zabránit, jelikož adaptéry k uchycení monitorů na CAS byly 

různých výrobců a nedovolovaly připojení jiných monitorů, než pro které byly vyrobeny. 

Výsledkem práce bylo vyhodnocení jednotlivých monitorů. To bylo provedeno 

srovnávací metodou DMM, která se zakládá na srovnávání jednotlivých kritérií s různě 

velkými váhami. V tomto vyhodnocení se posuzovaly zvlášť přenosné a pojízdné 

monitory. Mezi přenosnými monitory dopadl nejlépe monitor Elkhart STINGER, umístěný 

na přenosném adaptéru a mezi pojízdnými velice těsně monitor LEADER Vector. Dále 

bylo třeba doplnit koncepci HZS Moravskoslezského kraje, která počítá s obměnou 

zastaralých CAS 32 – T815, za moderní CAS 30 – T815-7 6x6.1. Z porovnání vyplynulo, 

že na tato vozidla bude vhodné umísťovat monitory Elkhart STINGER 2.0, LEADER nebo 

THT 4951. Jsem přesvědčen, že na zvolení konečné varianty monitorů, bude mít vliv 

zejména cena a servisní zázemí distributorů a výrobců, jelikož výsledky multikriteriálního 

srovnání nebyly natolik propastné, aby byl zvolen jasný vítěz. Z důvodů špatné 

komunikace s distributory a výrobci, která byla pravděpodobně způsobena konkurenčním 

bojem a cenovou politikou, nebyla zahrnuta cena monitorů do multikriteriálního srovnání.  
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