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Anotace 

Klíčová slova: Přenosný hasicí přístroj, hasivo, hasicí efekt, pěna, tlakovzdušná pěna 

Cílem bakalářské práce je poskytnout přehled nejčastěji používaných přenosných hasicích 

přístrojů a jejich hasiv. V první řadě se zabývám hasicím efektem jednotlivých hasiv 

včetně jejich kladů i záporů. Druhá část práce popisuje technický prostředek požární 

ochrany, který vyrábí tlakovzdušnou pěnu. Systém je unikátní tím, že se pěna vyrábí již 

přímo v čerpadle. Z jedné kapky vody vznikne sedm shodných bublin pěny. Díky tomu má 

pěna lepší hasicí efekt, který je srovnatelný s vodní mlhou dle výrobce ONE SEVEN®. 

Závěr práce popisuje technické parametry a možnost použití přenosných hasicích zařízení 

od firem pracujících na principu tlakovzdušné pěny. 

Annotation 

Key words: portable fire extinguisher, extinguishing agent, extinguishing effect, foam, 

compressed air foam 

The main goal of my bachelors degree is to provide overview of the most frequently used 

fire extinguishers and theirs extinguishing agents. I analyze theirs extinguishing effects in 

the first place including all pros and cons. The second part of my bachelor's thesis 

describes the technical mean of the fire protection which generates compressed air foam. 

The foam itself is generated inside the pump which makes this system unique. Seven 

identical foam bubbles are made of single water drop. The extinguishing effect of the foam 

is similar to water fog according to manufacturer ONE SEVEN®. The conclusion of work 

describes the specifications and the possibility of using portable fire equipment from 

companies working on the principle compressed air foam. 



  

Seznam použitých zkratek 

České zkratky 

CAS – Cisternová automobilová stříkačka 

ČR – Česká republika 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

HK – Hořlavá kapalina 

HP – Hasicí přístroj  

HZS – Hasičský záchranný sbor  

HZS MSK – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

JPO – Jednotka požární ochrany 

MSK – Moravskoslezský kraj 

PHP – Přenosný hasicí přístroj 

PO – Požární ochrana 

TL – Tlaková láhev 

ÚO – Územní odbor 

 

Cizojazyčné zkratky 

AFFF – Pěnidla tvořící vodní film 

AG – Aktiengesellschaft, dle české překladu akciová společnost 

CAFS – Compressed Air Foam Systém, dle českého překladu pěna vyrobená pomocí 

stlačeného vzduchu 

DIN – Deutsche Industrie-Norm, dle českého překladu Německá technická norma 

GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung, dle českého překladu společnost 

s ručením omezeným  
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Úvod 

Hasicí přístroj (dále jen HP) a jednoduché hasicí prostředky jsou předmětem této 

práce, přičemž HP jsou určené pro hašení požáru ve své počáteční fázi. První část práce je 

zaměřena na úvod do problematiky s návazností na statistiky. Cílem je porovnat činnosti, 

které se tykají použití daného hasiva při požáru se zaměřením na použití přenosných 

hasicích přístrojů (dále jen PHP) a jednoduchých hasicích prostředků. Obě zmíněné 

činnosti byly předmětem dotazníku, abych docílil většího přehledu v používání. Na 

základě dotazníku bylo provedeno vyhodnocení nejčastěji používaných HP tak i oblast 

jejich použití. Druhá část dotazníku byla zaměřena na použití jednoduchých hasicích 

prostředků. Pro jednotlivé otázky z dotazníku, byly zpracovány grafy na základě získaných 

informací. 

Dále je práce věnována vlastnostem jednotlivých hasiv a popisu rizik, které hrozí 

při nesprávné aplikaci. V závěru kapitoly daného hasiva je stručný popis používaných 

PHP. Součástí této části je popis zkoušky, sloužící ke stanovení hasicí schopnosti. Na závěr 

je diskuze, řešící vlastnosti, které mohou negativně ovlivnit stanovení hasicí schopnosti. 

Alternativní stanovení hasicí schopnosti pro prášky řeší Příloha C. 

V poslední části práce popisuji zařízení, které vyrábí tlakovzdušnou pěnu. Jelikož 

ve slovníku požární ochrany (dále jen PO) není definován pojem pro tento druh výroby 

pěny, proto používám českou definici tlakovzdušná pěna [7]. Cílem práce je zhodnocení 

kompaktních hasicích zařízení, vyrábějící pěnu na tomto principu. Zařízením na výrobu 

tlakovzdušné pěny bude v blízké době vybaveno 16 velkokapacitních cisteren v rámci 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK), které mají 

zařízení zabudované v nástavbě vozidla [31].  

Práce je zaměřena na kompaktní zařízení pracující na tomto principu a porovnání 

hasebního efektu se stávajícími hasicími přístroji [8]. Řešena byla také otázka údržby, 

pořizovací cena, hmotnost, dostřik, minimální doba činnosti a další [19],[22]. 
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Rešerše 

V této kapitole je výběr bibliografie, která měla pro práci stěžejní vliv. Cílem 

rešerše je seznámení s problematikou hasiv používaných v oblasti PO. Na základě toho, je 

v úvodu práce věnovaná část statistikám, které jsou vydávány každoročně ve statistických 

ročenkách. Pro zhotovení grafů jsem použil pouze technické prostředky PO, které se 

používají v souvislosti se zdoláváním požáru. Statistiky měly za účel přiblížit používání 

hasicích přístrojů a jednoduchých hasicích prostředků [17].  

V této publikaci jsou souhrnně popsány jednotlivá hasiva, přičemž v jednotlivých 

oddílech je porovnání hasicí účinnosti s jinými hasivy. Přednosti a nedostatky jednotlivých 

hasiv na praktických příkladech spolu s jednoduchým vysvětlením na chemickofyzikálních 

principech najdeme rovněž v této publikaci [3]. Předchozí publikace byla staršího data 

nebo nedisponovala potřebnými informacemi, proto jsem použil i novější cizojazyčnou 

literaturu pro porovnání a doplnění informací. Například popis jednouchých hasicích 

prostředků (písek, kuchyňská sůl), které se používají pří požárech kovů [1],[4]. 

Druhá část práce je zaměřena na dosavadní přístup ke zkoušení a používání 

hasicích přístrojů [2],[8],[9]. Bakalářská práce, jež řeší stanovení hasicí schopnosti PHP, 

může dojít k nepřesnostem, proto v příloze C najdeme jiný způsob stanovení hasicí 

schopnosti pro prášky [13].   

Má vliv princip výroby pěny na hasební efekt? Odpověď na tuto otázku se snaží 

nalézt oddíl 8, věnující se principu výroby tlakovzdušné pěny [28]. Diplomová práce 

vysvětluje základní termíny, které budou rozebrány v oddílech 1.1 a 8. Součástí je popis 

vývoje a míra používání v České republice (dále jen ČR). Hasební efekt díky systému 

napěnění je podstatně účinnější a právě princip výroby, má na jeho vlastnosti hlavní vliv 

oproti běžně vyráběným pěnám. [12]. Elektronické dokumenty a webové stránky, které se 

zabývají přenosnými prostředky PO, pracující na principu výroby pěny pomocí stlačeného 

vzduchu [20],[21],[28].  
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1. Uvedení do základů problematiky přenosných hasicích 

přístrojů 

V počáteční fázi požáru je zásah nejúčinnější, kdy za pomocí PHP lze provést 

zásah širokou veřejností bez potřeby použití speciálních ochranných pomůcek. Proto PHP 

nesmí být těžký, protože by to znemožnilo jeho použití. Výběr HP musí být vždy založen 

na místě jeho určení, které je ovlivněno celou řadou faktorů. Jako jsou velikost prostoru 

zasaženého požárem, kapacita HP, čistota, mrazuvzdornost, citlivost na vítr a další aspekty, 

mající vliv na výběr vhodného HP. Doporučení daného PHP může být i na základě 

přiřazení k jednotlivým typovým situacím. Příkladem typové situace je požár rozvodné 

skříně, kdy použijeme HP naplněný oxidem uhličitým (sněhový HP). Pro většinu budov se 

používá 6 kg práškový HP nebo 9 l vodní či pěnový HP. Větší kapacity nebo zdvojení HP 

je vhodné použít tam, kde se předpokládá intenzivnější hoření (podzemní garáže). Menší 

velikost jak 2 kg se používá u osobních automobilů [4]. 

Nejen pro účely požární ochrany jsou zavedeny třídy požáru, které požáry dělí 

především podle skupenství hořících látek. Rozdělení je na požáry třídy A, B, C, D, F dle 

normy ČSN EN 2 [5]. 

1.1 Základní pojmy 

Tlakovzdušná pěna 

Princip výroby tlakovzdušné pěny oproti standardním pěnám je, že pěna nevzniká 

na proudnici, kde dochází k přisátí vzduchu a tvorbě pěny. Tlakovzdušná pěna vzniká již 

ve speciálním zařízení, které je součástí čerpadla [12].  

Princip výroby tlakovzdušné pěny 

Zařízení se skládá ze tří základních částí – čerpadla, přiměšovače a kompresoru. 

Čerpadlo se stará o stálou dodávku vody při požadovaném tlaku. Přiměšovač dávkuje 

pěnidlo v rozmezí 0,1 až 1 %. Poměr přimíšení udává množství vody ve vzniklé pěně, 

proto pokud chceme minimalizovat škody způsobené pěnou, zvolíme větší poměr 

přimíšení. Poslední částí je kompresor, který vyrábí vzduch pod tlakem, sloužící pro 

výrobu pěny. Součástí kompaktních zařízení je tlaková láhev (dále jen TL) požadovaného 
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objemu se stlačeným vzduchem [12]. Pro srovnání poměr přimíšení pro standardní pěnu je 

běžně 3 % [16]. 

Compressed Air Foam System (dále jen CAFS) 

V podstatě se jedná o definici termínu tlakovzdušná pěna v anglickém jazyce. 

Tohoto termínu se používá v anglicky mluvících zemích. Podle doslovného překladu se 

jedná o pěnu vyrobenou pomocí stlačeného vzduchu.  

Systém ONE SEVEN® 

ONE SEVEN® je obchodní název společnosti, která vyrábí tlakovzdušnou pěnu 

[23]. Důvodem uvedení této společnosti je fakt, že dojde k pořízení 16 velkokapacitních 

cisteren v rámci HZS MSK [31]. Z jedné kapky vody vznikne sedm shodných bublin pěny, 

proto teplota hořícího materiálu bude efektivněji snížena díky sedmi násobnému povrchu 

pěny [12].  

Roztok vody a pěnidla 

Jedná se o čirou až mléčnou kapalinu bez pěnové struktury. Roztok je vzniklý 

převážně z vody, využívá lepší penetrační a smáčecí vlastnosti pěnidla. Použití je vhodné 

zejména na požáry, které se můžou nacházet hluboko pod povrchem, kdy potřebujeme 

rychle provlhčit půdu. Příklad použití společně s mokrou pěnou je v případě lesních 

požárů. Pro uhašení plamenného hoření by byla použita mokrá pěna a pro podzemní 

(kořenový) požár by bylo použito roztoku vody a pěnidla. Obdobný postup by byl při 

požárech rašelinišť [12]. 

Mokrá pěna 

Při výrobě této pěny je větší zastoupení vody a konzistence je podobná tekuté 

pěně na holení. Díky své tekuté formě proniká do struktury hořícího materiálu, proto je 

vhodná pro přímé hašení požáru. Pěnové bubliny mají střední až malou velikost. Poměr 

voda: vzduch je 1: 5,5 [12]. 

Suchá pěna 

Suchá pěna má větší podíl vzduchu a její konzistence je podobná pěně na holení, 

kterou známe ve formě sprejů. Díky pomalejšímu času rozpadu je vhodná k ochraně před 

tepelným zářením a jiskrami, proto využíváme především její izolační schopnosti. 
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Vyniká svou přilnavostí i ke svislým povrchům díky pěnovým bublinám o malé velikosti. 

Poměr voda: vzduch je 1: 20 [12]. Suchá pěna zanechá menší sekundární škody na 

požářišti než mokrá pěna, protože má nižší poměr vody v pěně. Při dodržení bezpečné 

vzdálenosti je vhodná na hašení elektrických zařízení pod napětím do 1000 V [21]. 

Věcné prostředky požární ochrany 

„Prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení požáru 

a prostředky používané při činnosti jednotek požární ochrany při záchranných a 

likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě 

při činnosti požární hlídky [10].” Mezi věcné prostředky PO patří také hasicí přístroje. 
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2. Posouzení činností na základě statistik 

Jak již bylo v úvodu zmíněno, práce má za cíl porovnat četnost používání HP 

a jednoduchých hasicích prostředků v rámci Hasičského záchranného sboru České 

republiky (dále jen HZS ČR). Na základě statistické ročenky z roku 2014, ze které jsem 

vybral pouze činnosti, týkající se použití daného hasiva při hašení požáru, byl výsledek 

následující. Z celkového počtu připadá na použití HP a jednoduchých hasicích prostředků 

15 % z celkového počtu (Obr. 1). Na stejném principu bylo provedeno i zhodnocení z roku 

2013 (Obr. 2) [17].  

Použití HP je pouze při činnostech související se zdoláváním požáru [33]. 

 

Obr. 1 Použití hasicích prostředků za rok 2014 v ČR [17] 
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Obr. 2 Použití hasicích prostředků za rok 2013 v ČR [17] 
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Obr. 3 Poměr používaní HP a jednoduchých hasicích prostředků jednotlivých sborů v rámci ČR [17] 

2.1 Vyhodnocení dotazníků 

Dotazník byl zaměřen na výjezdové hasiče v rámci HZS MSK a HZS 

ArcelorMittal a.s., jak již bylo zmíněno v úvodu. Na dotazník odpovědělo 52 respondentů. 

 

Obr. 4 Doba ve služebním poměru respondentů 

 

 

Obr. 5 Použití HP při zásahu 
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Obr. 6 Druh hasicího přístroje 

 

Nejčastěji používaným HP je CO2 (sněhový) a práškový, který na základě 

odpovědí, byl nejčastěji použit na požár elektrických zařízení (kabelové kanály, 

trafostanice, rozvaděče, kabely). Druhou nejčastější odpovědí byl požár motorového 

prostoru. Na základě Obr. 6 je zřejmé, že používání vodních a pěnových HP je omezené.  

 

Obr. 7 Použití jednoduchý hasicích prostředků u zásahu 

 

Nejčastěji používaným hasicím prostředkem je kýbl s vodou pro uhašení 

odpadkových košů apod., proto tento druh hašení nebyl použit pro statistiky. 

Nejčastěji používaným ženijním nářadí je lopata, ale i tlumice. Tlumice se skládá 

z dřevěné tyče, na níž je připevněn pružný nástavec z kovu nebo pytloviny. 
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Obr. 8 Tlumice (vlevo), Hasicí zádový vak (vpravo) 

 

Přednosti písku při hašení kovů jsou uvedeny v oddílu 5.4. Písek je vhodný pro 

svoji sypkost i zasypání špatně přístupných míst, jako je například prostor mezi panely. 

Při požárech komína, kdy použití komínového ježka by nebylo vhodné, protože by se 

vlivem žáru zničil. Suchý štěrk (písek) se sype do komína a účinně strhává saze. 
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3. Voda jako hasicí látka 

Voda díky svým vlastnostem je nejpoužívanější hasivo vůbec, bez ohledu zda je 

používána hasiči, veřejností nebo v hasicích systémech. Žádné jiné hasivo není dostupné 

v tak velkém množství, jako voda, navíc při nízké pořizovací ceně. Běžně se vyskytuje 

v pevné, kapalné a plynné formě. Dále je voda lehce transportovatelná do míst zasažených 

požárem [4]. 

3.1 Chemické vlastnosti vody 

Voda se skládá z dvou atomů vodíku, které jsou navázány na atom kyslíku 

jednoduchou polární kovalentní vazbou. Těžiště kladných nábojů nesouhlasí s těžištěm 

záporných nábojů, což vede k vytvoření elektrického dipólu. Dipólový charakter molekuly 

vody způsobuje velkou měrnou teplenou kapacitu a měrné skupenské teplo varu, které se 

využívá při hašení požárů. Rozpustnost tuhých a kapalných látek ve vodě je velmi dobrá 

díky dipólovému charakteru [1].   

Při vysokých teplotách u požáru může dojít k termickému rozkladu vody, který 

jen nebezpečný až od 2000 °C, proto pro většinu požárů je termický rozklad vody 

zanedbatelný. Musí se dát pozor při aplikaci vody na rozžhavený povrch kovů, jako je 

železo, hliník, hořčík, sodík a další. Při této reakci vzniká vodík, který reaguje s vzdušným 

kyslíkem, přičemž může dojít až k výbuchu nebo k rozstřiku [1]: 

Fe + H2O → FeO + H2 (3.1-1) 

 

2Al + 6H2O → 2 Al(OH)3 + 3H2 (3.1-2) 

 

Tab. 1 Stupeň termického rozkladu vody na teplotě při atmosférickém tlaku [1] 

Teplota [°C] 1000 1500 2000 2500 2700 3000 3200 3500 

Stupeň disociace [%] 0,003 0,2 2 9 15 20 40 60 
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3.2 Fyzikální vlastnosti vody 

Jsou ovlivněny složením vody, přičemž slaná voda má o něco větší hustotu než 

voda sladká [4]. Voda po zmrznutí zvětšuje svůj objem přibližně o 1/11 svého objemu. 

Objemová roztažnost je přibližně 9 %, což odpovídá 3 % lineární roztažnosti. Pokud 

nádoby, potrubí hadice a jiné zásobníky mají elasticitu menší jak 3 %, můžou vlivem tlaku 

zamrzlé vody popraskat [1]. 

Viskozita může být jednoduše popsána jako odpor kapaliny proti deformacím. 

Pokud voda protéká hadicí, její rychlost je největší ve středu hadice a postupně klesá ke 

stranám. Je definována viskozita dynamická a kinematická, která je poměrem hustoty 

a dynamické viskozity. Jednotka viskozity je kg·m
-1

·s
-1

  [4].   

Povrchové napětí vyjadřuje smáčecí schopnost vody, kdy pro zlepšení hasebních 

účinků vody, přidáváme smáčedla. Povrchové napětí s rostoucí teplotou klesá. Voda má po 

rtuti největší povrchové napětí ze všech kapalin [1]. 

 

Obr. 9 Povrchové napětí 

Tab. 2 Závislost povrchového napětí vody na teplotě [1] 

Teplota [°C] 0 20 40 60 80 

Povrchové 

napětí [N/m] 
75,5.10

-3 
72,6.10

-3
 69,5.10

-3
 66.10

-3
 62,3.10

-3
 

Měrná elektrická vodivost (konduktivita) je závislá na obsahu iontů v roztoku, 

typu rozpuštěných látek a teploty. Chemicky čistá voda se dá považovat prakticky za 

nevodivou. Přídavkem pěnidel, smáčedel nebo mrazuvzdorných přísad, které s používají 

v PHP, se může elektrická vodivost zvětšit 100 až 1000 krát v porovnání s destilovanou 

vodou [1]. 
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3.3 Hasicí účinky vody 

Mechanismus hašení je založen především na chladicím účinku, díky vysoké 

měrné tepelné kapacitě (4180 J·kg
-1

·K), jenž je definována množstvím tepla, které musíme 

dodat 1 kg látky, aby teplota stoupla o 1 Kelvin. Hasicí vlastnosti vody můžeme zlepšit, 

pomocí chemických přísad nebo pouze správnou aplikací vodního proudu. Nejlepších 

výsledků dosáhneme pomocí jemných částic, jako je vodní mlha [1]. Měrné skupenské 

teplo varu (2259 kJ·kg
-1

), udává množství tepla, aby se celý objem 1 kg kapaliny přeměnil 

na plyn o téže teplotě, určené při teplově varu. Pokud hořící látce odebereme dostatečné 

množství tepla a snížíme teplotu pod teplotu vzplanutí, je plamenné hoření přerušeno, ale 

pevné uhlíkaté látky můžou dále žhnout [3]. 

 Z jednoho litru vody vznikne při ideálních podmínkách až 1700 l vodní páry. 

Kromě ochlazovacího účinku musíme částečně počítat i s dusivým efektem. Při hašení 

hrozí kondenzace vodní páry na studených plochách. Při kondenzaci vodní páry nastává 

v prostoru hašení podtlak, díky kterému dojde k nasátí čerstvého vzduchu, které může vést 

k opětovnému rozhoření. Riziko je i pro zasahující hasiče, kteří mohou být přehřátou vodní 

parou popáleni. Navíc způsobuje zhoršenou viditelnost a tím snižuje šanci na záchranu lidí 

z prostoru zasaženého požárem [1]. 

3.4 Vodní hasicí přístroje 

Hasicí přístroj je tvořen kovovou tlakovou nádobou s pákovým ventilem 

a rukojetí. Pákový ventil je opatřen stoupací trubicí, která má za účel odběr hasiva ze dna 

nádoby. Konec stoupací trubice na nejužším místě je opatřen sítkem pro zachycení 

nečistot. Nevýhodou vody je mrazuvzdornost, proto musíme přidávat nemrznoucí přísady, 

jako je například uhličitan draselný – K2CO3 (potaš). Nejčastěji jsou u nás používané HP 

pod stálým tlakem, kdy výtlačné médium je dusík. Uvedení do činnosti je vytržením 

pojistky, čímž dojde k uvolnění páky ventilu. Hašení můžeme kdykoliv přerušit a 

usměrňovat vodu na jiné místo pomocí tvarově stálé hubice. Pro kontrolu tlaku slouží 

manometr, kdy ručička by měla být v zeleném poli, aby PHP byl použitelný. Rozmezí 

pracovních teplot je - 20 až + 60 °C [2]. 
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Obr. 10 Vodní hasicí přístroj 

 

Doporučený postup při hašení pomocí PHP, bez ohledu na hasivo. Hašení vždy 

provádět po směru větru a hořící plochu hasit od kraje. Je vhodné hašení provádět 

v intervalech a z více stran, abychom mohli sledovat chování požáru. Po každém použití 

musí být zajištěno jeho opětovné naplnění odbornou firmou. Kontroly jsou prováděny 

v ročních kontrolách [18]. Periodické kontroly pro vodní a pěnové HP jsou v intervalu 3 let 

[8]. 

Vodní hasicí přístroj je vhodný na požáry žhnoucích, kapalných uhlovodíků 

s teplotou varu vyšší než 80 °C. Naopak není vhodný na hašení elektrických zařízení pod 

napětím, prachů a látek, které bouřlivě reagují s vodou, jak bylo popsáno v oddílu 3.1 [3].  
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4. Pěna jako hasební látka 

Pěna je hasicí látka tvořená z velkého množství bublin, které vznikají 

z pěnotvorného roztoku. Pěnu podle způsobu výroby rozlišujeme na chemickou 

a mechanickou. Chemický princip spočívá ve smíchání kyselého a zásaditého roztoku, 

nazývaný jako mokrý způsob. Suchý způsob spočívá ve smíchání práškovité směsi a vody. 

Vývoj pěny jde především cestou vzduchomechanické pěny [3]. 

Číslo napěnění udává, kolik litrů pěny vznikne z 1 l vody a pěnidla. Na základě 

čísla napěnění rozdělujeme pěnu na: těžkou, střední, lehkou. Pokud z 1 l vody a pěnidla 

vznikne 80 l pěny, jedná se o pěnu střední, která má rozmezí od 20 do 200 podle čísla 

napěnění [16]. 

Stabilita pěny je ovlivněná vyloučením vody z pěny, přičemž se definuje 

poločasem rozpadu. Poločas rozpadu je čas potřebný na vyloučení poloviny (čtvrtiny) vody 

obsažené v pěně [1].  

Čistá voda má neutrální pH a to 7, kde pH je definováno, jako záporný dekadický 

logaritmus aktivity vodíkových iontů. Podle hodnoty pH můžeme určit kvalitu pěnidel [1]. 

Pěna má stejné omezení jako voda, proto se nesmí hasit kovy, látky bouřlivě reagující 

s vodou, elektrické zařízení pod napětím.  

4.1 Hasicí účinek standardní pěny 

S číslem napěnění klesá ochlazovací účinek i obsah vody v pěně. Těžká pěna 

snižuje teplotu hořící látky a zpomaluje rychlost hoření, ale lehká pěna už v podstatě nemá 

ochlazovací účinek. Pěny jsou především využívány pro svůj izolační a dusivý efekt. 

Izolační efekt spočívá v oddělení hořícího materiálu od plamene, využívá se především u 

středních a těžkých pěn. Lehké pěny se využívá pro vypěnění velkých prostor, které by 

měly být dobře utěsněny. Aplikace lehké pěny do takového prostoru je z více míst 

najednou pro lepší vyplnění, protože lehká pěna je dopravitelná jen za pomocí igelitových 

rukávů. Dusivý efekt zamezí přístupu vzdušného kyslíku ze vzduchu k hořlavé látce, 

přičemž nedochází k vypařování par hořlavých kapalin. Dusivého efektu se využívá u 

všech druhů pěn a je hlavním hasebním efektem. Standardní poměr přimíšení pro výrobu 
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těžké pěny je 3 % a vyšší. Například syntetická pěnidla vykazují nižší poměr přimíšení 

přibližně 2 % [1].  

4.1.1 Hasicí účinek tlakovzdušné pěny 

Díky použití pěny, využíváme její izolační a dusivý efekt, jak bylo uvedeno 

v oddílu 4.1 [1]. Tlakovzdušná pěna vykazuje zvýšenou ochranu proti opětovnému 

vznícení. Hasební kapacita je vyšší než u standardní pěny díky aktivní expanzi pěny 

pomocí stlačeného vzduchu [28]. 

Hlavním rozdílem oproti standardně používaným pěnám je nižší poměr přimíšení, 

které může být dodáváno v poměru 0,1 až 1 %. Už při poměru 0,3 % je vyrobena mokrá 

pěna a při 0,4 % suchá pěna. Na základě zkoušek bylo zjištěno, že při teplotách pod bodem 

mrazu, musí být přiměšovací poměr zvýšen o 0,1 %. Díky nižšímu poměru přimíšení je 

zaručena menší spotřeba pěnidla a tím i delší operační doba [12]. 

Viditelnost na požáru je méně omezena, protože nedochází k tvorbě vodní páry 

díky dobrým penetračním a smáčecím vlastnostem, které jsou účinnější při aplikaci 

z menší vzdálenosti od požářiště. Doba na uhašení požáru je kratší a s tím souvisí i méně 

použitého hasiva [28].  

4.2 Standardně používaná pěnidla 

Podle charakteru a použité koncentrace pěnotvorné přísady lze v okamžiku zásahu 

připravit pěnu, která bude mít nejlepší hasební účinek na příslušný požár. Pěnotvorné 

přísady dělíme podle jejich složení a z toho plynoucích vlastností [3]. 

Proteinové pěnidla se používají pro těžkou pěnu, přidáním 4 až 6 % do vody, kdy 

získáme těžkou pěnu s číslem napěnění v rozmezí 6 až 10. Mezi přednosti těchto pěnidel 

patří velká odolnost pěny proti působení sálového tepla, vysoká stabilita již při nízké vrstvě 

a přilnavost. K nevýhodám patří krátká záruční lhůta, zápach a omezená použitelnost. 

Například se používá POLYDOL se zlepšenými vlastnostmi (mrazuvzdornost) [3]. 

Fluoroproteinové pěnidla se vyznačují vylepšenými vlastnostmi díky povrchově 

aktivním látce fluoru. Připravují se přimícháním těchto látek, které jsou rozpustné ve vodě 

k proteinovým pěnotvorným přísadám. Díky tomu se zkrátí doba hašení, možnost napěnění 
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v jakékoliv vodě a výborná tekutost. Příkladem těchto pěnidel může být TUTOGEN FP. 

Molekuly fluoru v pěnidle nejsou ohleduplné vůči životnímu prostředí [3]. 

 Syntetické pěnidla jsou připravené na bázi povrchově aktivních látek. Mezi její 

přednosti patří široké použití pro všechny druhy pěn, možnost napěnění v jakékoliv vodě 

a vydatnější proti proteinovým (stačí nám menší množství pěnidla). Například pro těžkou 

pěnou o číslu napěnění 12 potřebujeme 2 % přimíšení pěnidla [3]. 

4.2.1 Pěnidla tvořící vodní film 

Zkratka pro tento typ pěnidla je Aqueous Film Forming Foam (dále jen AFFF). 

Jedná se o skupinu vysoce fluorovaných povrchově aktivních látek, jejichž vodní roztok je 

schopný se napěnit. Důvodem proč tvoří tento druh pěnidel má vlastní oddíl, je jejich 

používání pro pěnové hasicí přístroje [3]. 

Koncentrát uvedené látky má relativní hustotu mírně vyšší než hustota vody. 

Molekuly AFFF se rozprostřou na rozhraní hořlavina – hasební látka tak, že vytvoří 

ochrannou vrstvu, z níž hydrofobní konce řetězců vyčnívají ven. Dojde k zakrytí hořlavé 

kapaliny po celém jejím povrchu. Působením hasební látky se hořlavá kapalina (dále jen 

HK) nemůže odpařovat a hořlavému souboru chybí vlastní hořlavina a je zabráněn přístup 

kyslíku k HK. Riziko opětovného vznícení je sníženo, protože hořlavému souboru chybí 

oxidační prostředek. Princip hašení kombinuje izolační a dusivý hasicí účinek. Této 

unikátní schopnosti využívá k tomu, že plave na povrchu hořlavých kapalin lehčích než 

voda, jako je benzín a další ropné produkty, které se nemísí s vodou [3].   

Pro hašení polárních hořlavých kapalin se používá upravená modifikace pod 

názvem ATC. „Při rozprostření pěny připravené z koncentrátu ATC se na povrchu hořící 

kapaliny rozprostře nejdříve soudržný polymerní film. Tato tenká polymerní vrstva chrání 

pěnu a vodní film pod pěnou před rozrušením hořící polární kapalinou [3].” Nehrozí 

riziko, narušení vodního filmu například promícháním, protože se sám znovu zacelí [3]. 

 

Mezi výhody všech modifikací AFFF patří: 

 rychlý účinek při zásahu, který hasí 3 až 4 krát rychleji než voda bez přísad 

(vznikne méně kouře a toxických zplodin), 
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 chemická stabilita (díky tomu najdou uplatnění při hašení rozpouštědel a chemikálií 

v chemickém a petrochemickém průmyslu), 

 tepelná stabilita umožňující jejich použití u dlouho trvajících požárů s vysokými 

teplotami, 

 vznik ochranného filmu zabraňující opětovnému vznícení, 

 dlouhá odolnost proti stárnutí a rozkladu, díky tomu vykazuje dlouhou skladovací 

dobu. 

Porovnání hasicích účinků hasiv bylo při požáru 1510 litrů leteckého petroleje při 

rozsahu požáru 93 m
2
. Hoření probíhalo 40 s od zapálení bez aplikace hasiva [3]. 

Tab. 3 Srovnání hasebních účinků různých hasebních látek [3] 

Druh hasební látky Vodní 

mlha 

Proteinová 

pěna 

Syntetická 

pěna 

Lehká 

voda 

Průtokové množství [l/min] 750 370 460 370 

Doba uhašení [s] 180 130 120 40 

Množství použité hasební látky [l] 2270 820 910 250 

Hustota nanášení [l/m
2
.min] 8,2 4,1 4,9 4,1 

Hustota nanášení potřebná k uhašení 

[l/m
2
] 

24,5 9 9,8 2,9 

4.3 Pěnidla pro výrobu tlakovzdušné pěny 

Pro získání optimálních vlastností vzniklé pěny, je nutné použít originální pěnidlo 

pro danou třídu požáru. Jestliže by došlo k poškození zařízení při použití jiného pěnidla, 

nenese společnost za případné škody žádnou odpovědnost [23].  

Společností zabývající se výrobou pěnidel určených k výrobě tlakovzdušné pěny, 

je velké množství, ale vlastnosti jednotlivých pěnidel pro jednotlivé třídy požáru jsou 

stejné. Proto se práce zaměří na pěnidla od společnosti One Seven® u kterých jsem měl 

možnost vidět jejich vlastnosti a získat potřebné informace od HSZ MSK [31]. 
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4.3.1 Pěnidla od společnosti ONE SEVEN® 

Nejmenší poměr přimíšení, potřebuje pěnidlo určené pro požáry třídy A. Nejširší 

spektrum použití nám zajistí pěnidlo třídy B, u kterého rozlišujeme dva typy. Pěnidlo 

s označením AR (eng. „Alcohol Resistant”) je vhodné i na HK, které rozkládají strukturu 

pěny, jako jsou například alkoholy. Všechny pěnidla mají viskozitu < 0,250 Pa·s [23]. 

 

Tab. 4 Schválená pěnidla pro systém ONE SEVEN® [23] 

Název  Přimíšení  
Odolnost proti 

zamrznutí 
  

Biologická 

odbouratelnost 

Třída A  0,3 %  do – 15 °C    > 95 % během 14 dní 

Třída B  0,5 %  do – 22 °C    > 95 % během 15 dnů 

Třída B – AR 

 

 0,6 %  do – 20 °C    > 90 % během 28 dnů 

4.4 Pěnové hasicí přístroje 

Pracují na podobném principu jako vodní hasicí přístroje (oddíl 3.4). Pěnidlo 

AFFF se nejčastěji používá k plnění HP, které bylo popsáno v oddílu 4.2.1. Je přidáno 

v poměru 3 % k celkovému objemu HP.  
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5. Práškové hasicí látky 

Hasicí prášky jsou anorganické nebo organické látky v pevném skupenství, které 

zpomalují reakci hoření. V literatuře se můžeme setkat se stěnovým nebo antikatalytickým 

efektem. Částice prášku vážou na sebe radikály vznikající při hoření a tím dochází 

k zániku řetězové reakce na požářišti. Prášek působením tepla a navázáním radikálů se dále 

dělí na menší částice prášku, protože hasební efekt je vyšší, čím jsou menší částice prášku 

[1]. Je třeba, ale dodržet průměr částic asi 0,1 mm, kdy je dobrá hasicí účinnost a také 

dopravitelnost prášku. Důležité je říci si pár slov o vývoji prášku, jako hasiva. První 

zařízení, které dokázalo aplikovat prášek pod tlakem oxidu uhličitého do požáru, bylo 

použito v roce 1912. V roce 1943 došlo k objevu, že hasicí prášky mající menší velikost 

částic, roste jejich hasební účinnost, ale dopravitelnost je obtížnější. Rozpad částic prášku 

na požářišti se nazývá dekrepitace. Prášky s univerzální hasicí schopností, přicházejí na trh 

od roku 1954, kdy plnivo je na bázi fosforečnanu amonného. Prášek se nejčastěji používá, 

jako náplň do HP a do mobilní techniky. Hasicí prášky patří k méně používaným hasivům, 

i když mají velmi dobrou účinnost. [3]. 

5.1 Obecné vlastnosti hasicích prášků 

V tomto oddílu je věnována pozornost vlastnostem hasicích prášků, které 

ovlivňují hasicí efekt. 

 Skladovatelnost 

Základní suroviny na výrobu hasicích prášků mají hygroskopické vlastnosti a po 

krátkém čase pohlcují vlastnost a můžou se spékat. Proto hasicí prášky musejí projít 

procesem hydrofobizace, která vytvoří na povrchu prachu vodoodpudivou vrstvu. Na tyto 

účely se používají vosky, silikony a další, které snižují nasákavost prášku po více jak 10 let 

[1]. 

 Způsob dopravy 

Prášky na místo určení se musí dopravovat pomocí proudu nosného plynu. 

Jakmile se prášky dostanou do vznosu, jsou dopravitelné na místo aplikace. Z nosných 

plynů se nejčastěji používá dusík, oxid uhličitý a vzduch [1]. 
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 Izolační schopnosti 

Hasicí prášky nejsou vodivé pro oblast nízké a vysokého napětí, to znamená, že 

jsou použitelné do napětí 52 kV.  Pro napětí 380 V ve vzdálenosti 1 m nebyl zaznamenán 

žádný elektrický proud. Oblak hasicího prášku BC není vodivý, ale při absorbování 

vlhkosti vytváří vodivou vrstvu, proto nehasit elektrické zařízení za mokra: déšť, sníh, 

vysoká vlhkost. Ještě větší pozor si musíme dát při hašení hasicího prášku ABC, který při 

zahřátí na 70 °C, vytváří vodivý povlak. Proto jsou prášky ABC nepoužitelné na hašení 

elektrických zařízení pod vysokým napětím [1]. 

 Toxikologické vlastnosti 

Doposud nebyl prokázán toxikologický dopad při aplikaci hasicích prášků. 

Produkty vznikající při rozkladu prášku, nejsou nebezpečné. Při hašení prášky ABC při 

vysokých teplotách vzniká malé množství amoniaku, které je pod toxickou hranicí. 

Nebezpečné koncentrace vznikají při hašení hasicími prášky požáry třídy D, které obsahují 

chlorid sodný a draselný, jež poškozuje zdraví v důsledku narušení koncentrační 

rovnováhy draslíku a sodíku v lidském organismu. Proto při hašení musíme zabránit 

nadýchání většího množství prášku a kontaktu s otevřenými ranami a popáleninami [1]. 

5.2 Hasicí prášky BC 

Základní složkou prášku BC je hydrogenuhličitan sodný. V čistém stavu se jedná 

o bezbarvou krystalickou látku, která na vzduchu vlhne. Lepších hasebních účinku 

dosahují prášky na základě draselných sloučenin. Na druhou stranu jsou více 

hydroskopické, proto je i větší podíl přísad, které tvoří vodoodpudivou vrstvu [3]. 

 

Tab. 5 Možnosti složení hasicího prášku BC [1] 

Hlavní složka hasicího prášku Přísady 

Název Vzorec Množství [%] Množství [%] 

Hydrogenuhličitan sodný NaHCO3 95 – 98 2 – 5 

Hydrogenuhličitan 

draselný 

KHCO3 80 – 89 8 – 20 

Síran draselný K2SO4 90 – 92 8 – 10 

Uhličitan vápenatý  CaCO3 72 + 18 10 



  

22 

 

Všeobecně hasicí prášky nemají ochlazovací účinek, proto se používá těžká nebo 

střední pěna, která musí být s práškem snášenlivá. V podstatě se jedná o kombinovaný 

způsob hašení. Plamen je práškem sražen a položením pěnového koberce zamezíme přístup 

kyslíku. Tímto postupem zabráníme opětovnému vznícení, s kterým musíme vždy počítat 

při hašení. Prášky obsahující hydrogenuhličitan sodný a přísady (vosky), rozrušují pěnu, 

proto nejsou vhodné ke kombinovanému hašení. Naopak prášky na bázi hydrogenuhličitan 

draselného a síranu draselného se již s pěnou snáší. Tepelná odolnost hasicího prášku na 

bázi sodných sloučenin je do 45 °C a na bázi draselných sloučenin do 100 °C [1].  

5.3 Hasicí prášky ABC 

Základní složkou je hydrogenfosforečnan amonný (NH4)2HPO4 

a dihydrogenfosforečnan amonný NH4 H2PO4 společně se síranem amonným (NH4)2SO4. 

Prášky ABC mají menší násypnou hustotu. Jinak jsou fyzikální vlastnosti podobné 

s prášky BC. Přibližné složení ABC je následující: 40 % fosforečnanu amonného, 40 % 

síranu amonného, 10 % síranu barnatého a 10 % přísad. NEUTREX je obchodní název 

hasicího prášku ABC (viz Tab. 6) [1]. 

 

Tab. 6 Vlastnosti hasicího prášku Neutrex ABC [1] 

Charakteristika prášku Neutrex ABC-

90 

Neutrex ABC-

70 

Neutrex ABC-

40 

Dihydrogenfosforečnan 

amonný [%] 

90 70 50 

Násypná hustota [g/cm
3
] 0,8 – 0,9 0,85 – 0,95 0,85 – 0,95 

Hustota po stlačení [g/cm
3
] 1,15 – 1,25 1,15 – 1,25 1,15 – 1,25 

Hustota [g/cm
3
] 1,80 – 1,85 1,80 – 1,85 1,78 – 1,83 

Tepelná odolnost [°C] 80 80 80 

Vlhkost [%] < 0,15 < 0,15 < 0,15 

Distribuce velikosti částic %] 

< 0,02 mm 

< 0,04 mm 

 

< 5 

45-65 

 

< 5 

45-65 

 

< 5 

45-65 
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5.4  Hasicí prášky na kovy 

Nejčastějším hasicím médiem na požáry kovů jsou ve formě prášku. Jedná se 

o sloučeniny s vysokým bodem táním, které se nerozkládají a nereagují chemicky. 

Nejdostupnějším hasivem je suchý písek a cementovým prášek, můžou být použity na 

různé kovy. Hlavní účinnou složkou je oxid křemičitý.  I chlorid sodný běžně známý jako 

kuchyňská sůl, je vhodný na požáry sodíku a draslíku. Pouze prášky, které jsou označeny 

jako D prášky, mohou být použity na požáry kovů. Existuje riziko chemické reakce mezi 

práškem a kovem, proto hasivo musí být použito velmi opatrně. V mnoha případech, suchý 

písek je nejjednodušším hasicím médiem, jak rychle dostat požár pod kontrolu při 

dostatečném množství. PHP na kovy mají odlišné vlastnosti, jako je pomalé vypouštění 

proudu hasiva nízkou rychlostí [4].  

Při požárech kovů musíme zabezpečit velké množství hasiva, které odpovídá 

hmotnosti kovu, zasaženého požárem, proto na uhašení 1 kg kovu potřebujeme1 kg prášku. 

Alternativou, kterou bychom dostali požár pod kontrolu, je písek. Při nasazení vody, 

musíme zajistit minimální průtok vody při použití mlhového proudu [4]. 

5.5 Oblast použití práškového hasicího přístroje 

Jestliže je prášek vhodně použit, může být aplikován v boji proti většině typů 

požárů. Nejvhodnější je použití prášku na začátku operace, kdy je výměna plynů a hustota 

kouře na požářišti taková, že nevyžaduje použití speciální techniky [4]. 

Pokud se bude jednat o požáry vláknitých materiálů, je vždy vhodné použít prášek 

ABC, který vytváří na povrchu látek tenkou vrstvu glazury, která brání přístupu vzduchu. 

S práškovým HP se nejčastěji můžeme potkat u ubytovacích zařízení [4]. 

Pokud provádíme hašení venku, musíme nejprve určit směr větru, protože částice 

prášku jsou velmi citlivé na působení větru, proto je proveden krátký výstřik přímo vzhůru 

do vzduchu. Při dobře zvoleném směru větru, není člověk provádějící hašení zasažen 

částečkami prášku, protože jsou zachyceny. S tímto faktem souvisí i vytvoření clony před 

osobou, která pohlcuje teplo a tím ulehčuje zásah. Na konci hašení je důležité, aby se 

veškerý prášek z HP dostal ven, což se provede otáčením nádoby dnem vzhůru. Trysku 
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necháme otevřenou do té doby, dokud prášek bude proudit ven. Tlaková nádoba pro 

naplnění musí být prázdná, a to i v případě, že byla použita pouze část prášku dle nařízení 

výrobce [4]. 

Nosný plyn (dusík) vytváří podmínky pro vytlačení prášku ze zásobníku a tím je 

zajištěna jeho doprava na místo určení [3]. 

BC prášky jsou vhodné k likvidaci požáru při těžbě zemního plynu a dále požáry 

s únikem pohonných hmot. Dále jsou vhodné na hašení elektrických zařízení pod vysokým 

napětím [1]. Použití prášků je zakázáno v telefonních ústřednách, elektrických rozvodnách 

a v místnostech citlivé na prach. V knihovnách, archivech a dalších zařízení, kde by se 

nemělo použít hašení vodou, protože hrozí znehodnocení materiálů, je vhodnější použít 

práškový HP, přičemž prášek lze po požáru vysát [3]. 

5.6 Práškový hasicí přístroj 

Rozlišujeme dva základní typy práškových HP: pod stálým tlakem a s tlakovou 

patronou. Konstrukce HP s vnitřní tlakovou patronou je následující. Na vrchu nádoby se 

nachází závitový kroužek pro upevnění stoupací trubice a výstřikové hadice. Uprostřed 

přístroje je přišroubována matice s nárazníkovou spouštěcí armaturou a tlakovou patronou, 

ze které vede trubice až ke dnu HP, opatřena otvorem pro unikání CO2. HP je opatřen 

pérovým přetlakovým ventilem, který se otvírá při tlaku 1,8 MPa ± 0,1 MPa. Uvedení do 

činnosti je stejné, jako u všech HP s tlakovou patronou a to odjištěním aretační pojistky a 

naražením spouštěcí armatury. Proud hasicího prášku je možné kdykoliv přerušit. Rozmezí 

provozních teplot je – 20 °C až + 40 °C [2]. 

HP pod stálým tlakem používají jako nosný plyn dusík. Pro HP do hmotnosti 2 kg 

je pro výstřik prášku použito trysky na pákovém ventilu. HP s náplní o hmotnosti 4 kg 

a větší mají tvarově stálou hadici o délce 600 mm s hubicí pro usměrnění toku prášku. 

Rozmezí provozních teplot je – 20 °C až + 60 °C [2]. 
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6. Hasební látky v plynném skupenství  

Některé látky jsou schopny vytvořit inertní prostředí, díky kterému je požár 

uhašen na základě dusivého a zřeďovacího efektu. V podstatě se jedná o ochuzení požáru 

o oxidační prostředky, kdy je oddělen vzduch od požáru nebo je z prostoru zasaženého 

požárem vytěsněn. Nejčastěji je používaný oxid uhličitý, který je hasicím médiem i pro 

HP. Pro vznik inertní atmosféry se používá dusík a dále například INERGEN. Hasební 

koncentrace je vždy smrtelná, proto při hašení musí zasahující hasiči používat dýchací 

techniku. 

6.1 Oxid uhličitý 

Je bezbarvý nehořlavý plyn, slabě nekyselého zápachu a chuti. Je obsažen ve 

vzduchu v koncentraci 0,03. Oxid uhličitý je snadno zkapalnitelný při teplotě 20 °C a tlaku 

5,757 MPa (cca 57 bar) na bezbarvou kapalinu o hustotě 756 kg·m
-3

, proto se používá 

k plnění HP [1]. 
 

Za běžného tlaku 101,3 kPa se mění při teplotě – 78,48 °C (na konci trubice 

dosahuje teploty – 30 °C) na tuhou, bílou hmotu podobnou sněhu, proto se jim slangově 

říká sněhový HP. Nízká teplota expandujícího plynu způsobuje omrzliny, proto držíme HP 

pouze za madlo. Z celkového objemu tlakové nádoby se přemění pouze třetina 

zkapalněného CO2 na tuhý sníh, ale i plyn je použitelný na hašení požáru, unikající po 

vyčerpání sněhu [3]. 

Oxid uhličitý je málo reaktivní plyn, přesto se musíme vyvarovat hašení kovů, 

jako je sodík, draslík, hořčík, zinek a jejich slitiny. Dochází ke vzniku hořlavých, 

výbušných a často i toxických látek dle níže uvedených rovnic: 

 

CO2 + Mg → MgO + CO 6.1-3 

Oxid uhličitý není vhodný pro hašení vodíku a žhavého železa, protože vzniká jedovatý 

a toxický oxid uhelnatý [3]. 
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Chladicí účinek CO2 je minimální, proto není vhodný na pevné látky mající 

sklony ke žhnutí a je důležité zabezpečit ochranu proti opětovnému vznícení jiným 

hasivem. Pro dosažení zhášecí koncentrace CO2 větší než 30 %, proto hašení požárů na 

volném prostranství je neefektivní [1]. 

Úspěšně se používají na hašení sil a zásobníků, které se používají v zemědělství. 

Aplikuje se jak zespodu, tak z horní části, jinak by hašení bylo méně efektivní. Do spodní 

části sila se doporučuje přivést inertní plyn kruhovým potrubím tak, aby silo bylo 

provětráváno zespodu směrem nahoru. Na horní část se aplikuje tuhý oxid uhličitý neboli 

suchý led, který se rychle odpařuje. Jeden kilogram tuhého CO2 se změní na 540 l za 

normálních podmínek [1]. 

Aby objemové hašení bylo úspěšné, je důležitý výpočet k určení potřebné hasební 

koncentrace CO2. V podstatě je to nejmenší množství CO2, kterého je zapotřebí k uhašení 

dle níže uvedené rovnice: 

 

Hasební koncentrace CO2 = (21 – O2) / 21 · 100 [obj. %] 6.1-4 

 

Nejmenší množství kyslíku, kterého je zapotřebí k hoření hořlaviny, je v rovnici označeno 

O2. Například páry benzenu mají limitní obsah kyslíku 14 obj. %. Dosadíme a vypočítáme 

hasební koncentraci CO2, která činí 33,3 obj. % [3],[4]. 
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7. Hasicí schopnost přenosných hasicích přístrojů 

„Předpokládá se, že hasicí přístroj splňuje příslušné požadavky na hasicí 

schopnost, jestliže jsou uhašeny dva zkušební objekty ze série tří zkušebních objektů [8].” 

Série zkoušek je ukončena, když první dva zkušební objekty byly nebo nebyly uhašeny, 

přičemž závěr se vyhotovuje ze tří zkoušek. Musíme dodržet, aby každá série zkoušek byla 

ukončena dříve, než začne další. Počet sérií, které lze provádět bez úprav na stejném typu 

HP, není nijak omezen, ale nesmí být zanedbány žádné výsledky. Pokud je uhašen pouze 

jeden zkušební objekt ze tří, může být tento výsledek použit pouze jednou, a to jako 

počáteční výsledek pro další řadu zkoušek hasicí schopnosti se stejným typem HP na 

nižším zkušebním objektu [8].  

7.1 Laboratorní zkouška podle ČSN EN 3-7+A1 

Na základě této zkoušky jsou označovány HP příslušnou hasicí schopností pro 

jednotlivé třídy požáru. Zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny jsou podle této normy 

navrhovány a testovány. Proto v oddílu 12 mohlo být provedeno porovnání se 

standardními HP [8],[9]. 

7.1.1 Určení hasicí schopnosti pro třídu požáru A 

V případě práškových HP musí být proveden proces zhutňování bezprostředně 

před provedením zkoušky hasicí schopnosti. Proces zhutňování spočívá v uchycení HP ve 

svislé poloze do zařízení k tomu určeného a nechá se 500krát svisle dopadnout z výšky 

15 mm, při frekvenci 1 Hz na tuhou, vodorovnou ocelovou desku. Při provádění těchto 

zkoušek musí mít zkoušející ochranou přilbu, rukavice a schváleného obličejového štítu 

[8]. 

Zkušební objekty pro požáry třídy A se skládají z dřevěných hranolů, které jsou 

poskládané na kovovém stojanu 250 mm vysokém a 900 mm širokém. Označení 

zkušebního objektu nám určuje dva hlavní parametry: počet dřevěných hranolů a délku 

zkušebního objektu. Hranoly, které jsou poskládané napříč zkušebního objektu (2, 4, 6, 8, 

10, 12, 14), musí mít stejnou délku a to 500 mm (tolerance je 10 mm). Hranoly uložené 

podél zkušebního objektu (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) musí mít délku, která se liší v závislosti na 

zkušebním objektu podle níže uvedené tabulky. Čelní pohled je identický pro všechny 
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zkušební objekty (Obr. 12), ale boční pohled je proměnný podle velikosti zkušebního 

objektu (Obr. 11) [8]. 

Tab. 7 Vlastnosti zkušebních objektů pro požáry třídy A [5] 

Označení zkušebního 

objektu 

Počet dřevěných hranolů o 

délce 500 mm pro každou 

příčnou vrstvu 

Délka zkušebního objektu 

5A 5 0,5 

8A 8 0,8 

13A 13 1,3 

21A 21 2,1 

27A 27 2,7 

34A 34 3,4 

43A 43 4,3 

55A 55 5,5 

 

Obr. 11 Boční pohled, zkušební objekt pro požáry třídy A (13A) [5] 
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Zkušební podmínky nám stanovují teplotu v místnosti (0 °C do + 30 °C), rozměry 

místnosti (minimální výška), minimální koncentrace O2, maximální rychlost proudění 

vzduchu před zapálením a další parametry. Hoření bude ohraničeno kovovou vanou, do 

které se nalije voda do výšky 30 mm a množství heptanu, které odpovídá stejné jakosti, 

jako pro požáry třídy B [8].  

 

Obr. 12 Čelní pohled, zkušebního objektu pro požáry třídy A (13A) [5] 

 



  

30 

 

Postup je následující. Po uplynutí dvou minut od vzplanutí se vana vytáhne zpod 

dřevěných hranolů, ale hranoly hoří bez zásahu 6 minut, přičemž se dostáváme na dobu 

hoření rovnou 8 minutám. Poté začne proces hašení, který je nepřetržitý nebo 

v intervalech. Doba hašení nesmí překročit 5 minut u zkušebních objektů nejvýše 21A 

a 7 minut u objektů větších velikostí. Zkušební objekt se po uhašení musí sledovat 

3 minuty, kdy nesmí dojít k opětovnému vzplanutí, protože by zkouška byla považována 

za neúspěšnou. Podrobnější informace (požadavky na zkušební prostory, postup 

a provedení zkoušky) o zkušebním objektu a podmínkách nalezneme v normě [8].  

7.1.2 Zkouška hasicí schopnosti pro požáry třídy B 

Zkušební objekty jsou tvořeny z řady válcových van ze svařovaného ocelového 

plechu, jejich rozměry jsou v níže uvedené tabulce. Vana je napuštěna vodou s vrstvou 

hořlaviny v poměru 1 dílek hořlaviny a 2 dílky vody.  Všechny zkušební objekty jsou 

označeny číslicí, která udává velikost zkušebního objektu a písmena B. Číslice značí objem 

kapaliny ve vaně v litrech [8]. 

 

Tab. 8 Sestavení zkušebních objektů pro požáry třídy B [8] 
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Zkušební postup: Jako hořlavina se použije opět heptan, který se zapálí a nechá 

hořet 1 minutu, po uplynutí této doby se zkušební objekt považuje za připravený na hašení, 

které započne do 10 vteřin. Zkouška je úspěšná, pokud jsou všechny plameny uhašeny [8]. 

7.1.3 Zhodnocení zkušební metody podle ČSN EN 3-7+A1 

Zkouška se používá pro zhodnocení požárů třídy A, B, F. Cílem zkoušky je 

uhašení zkušebního objektu zkušebním technikem pomocí PHP. Výsledek zkoušky může 

ovlivnit do jisté míry řada nepřesností a chyb [13].   

Lidský faktor je nedefinovatelná veličina, kterou lze minimálně ovlivnit. Zkušební 

technik je pouze omezený časem, za který musí být požár uhašen. Není stanoveno, v jaké 

části požáru má byt hašení započato a jakým směrem ho bude obcházet. Stejně tak si volí 

trasu a vzdálenost kolem zkušebního objektu nebo dávkování hasiva v intervalech [13]. 

Norma udává požadavky na vstupní parametry paliva pro zkušební objekty třídy 

A. Je stanovený pouze interval pro měrnou hmotnost dřeva, která činí 0,4 až 0,6 kg/dm
3
 

a vlhkost v rozmezí 10 až 15 %. Pokud bychom srovnali výsledky zkoušek, tak pro první 

bylo použito dřevo s měrnou hmotností 0,4 kg/dm
3
 a vlhkostí 10 %, a v druhé měrná 

hmotnost 0,6 kg/dm
3
 a vlhkost 15 %, proto může být určena rozdílná hasicí schopnost. 

Norma nebere v potaz praskliny ve dřevu, které ovlivňují rychlost odhořívání [13]. 

Stanovená hasicí schopnost nemusí vyjadřovat reálnou hasicí schopnost, protože 

přiřazení hasicí schopnosti je možné pouze v geometrické řadě, ale nemůžeme mezilehlé 

hodnoty interpolovat. Hrozí riziko, že nebude určena reálná hasicí schopnost [13]. 

V Příloha C najdeme zkoušku pro stanovení hasicí schopnosti pro práškové hasicí 

látky. Tato zkouška se vyznačuje větší přesností, protože dávkování prášku je prováděno 

mechanicky, proto se minimalizuje vliv lidského faktoru [13]. 
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8. Popis a vývoj zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny 

V první řadě je důležité si říci, proč se jedná o výrobu tlakovzdušné pěny. 

Zvláštností tohoto systému je fakt, že tato pěna se nevyrábí až na proudnici (koncovém 

zařízení), ale ve speciálním zařízení, které je součástí čerpadla. Zařízení se skládá ze tří 

základních částí – čerpadla, přiměšovače a kompresoru (Obr. 13).  

 

 

Obr. 13 Schéma výroby tlakovzdušné pěny 

 

Vývoj systému má již dlouholetou tradici, kdy první sériově vyráběná přenosná 

čerpadla s integrovaným kompresorem se vyráběla již ve 30 letech v Německu. Čerpadlo 

disponovalo výkonem 800 l při 8105 Pa s integrovaným kompresorem Mercedes, který byl 

instalován mezi primární hřídelí čerpadla a motorem. Kompresor mohl být zapojen během 

chodu pomocí spojky. V roce 1978 poprvé od konce války bylo použito tlakovzdušné pěny 

k experimentálnímu použití. V roce 1988 je tlakovzdušná pěna aplikována na požáry třídy 

A, kdy se počítalo s použitím především na lesní požáry. Dnes se již systém na výrobu 

tlakovzdušné pěny standardně používá ve světě, kdy například v Americe je jím vybaveno 

více než 200 hasičských sborů [15]. 
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Využití tlakovzdušné pěny v České republice začíná až po revoluci, ale pořízení 

brání vyšší cena, tak minimální zkušenosti se systémem u nás. V roce 2002 byly zařízením 

na výrobu tlakovzdušné pěny vybaveny pouze dva hasičské záchranné sbory kraje, každý 

jednou cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen CAS). Jednalo se o Hasičský 

záchranný sbor Zlínského kraje – Územní odbor (dále jen ÚO) Zlín a Hasičský záchranný 

sbor Jihomoravského kraje – ÚO Brno. V případě ÚO Brno je zařízení střední velikosti 

umístěno na podvozku vozidla CAS K 25 – L101. Střední velikost odpovídá výstupům 1 C 

a 1 B. ÚO Zlín disponuje systémem O. S. malé velikosti, tedy jedním výstupem C. 

Zařízení je umístěno na podvozku vozidla CAS K 25 – T 815, 4x4 [12].  

Moravskoslezský kraj se stane dalším HZS v rámci ČR, který bude mít k dispozici 

zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny. HZS MSK má v plánu pořídit 16 velkokapacitních 

CAS, které mají za cíl nejen omladit vozový park CAS, ale také přispět ke zvýšení 

takticko-technických možností použitím zařízení pro výrobu a dopravu tlakovzdušné pěny 

[31]. 

8.1 Zařízení do požárních automobilů 

Existují tři provedení pro CAS dle Tab. 9. Malé zařízení lze zabudovat do 

jakéhokoliv automobilu vybaveného čerpadlem bez nutnosti zásahu do pohonné jednotky 

vozidla, kdy kompresor je poháněn samostatným spalovacím motorem [12]. Právě tento 

druh zařízení bude v rámci HZS MSK pořízen do 16 velkokapacitních cisteren pro 

velkoobjemové hašení [31]. 

Tab. 9 Rozdělení zařízení do požárních automobilů [12] 

Zařízení na výrobu 

tlakovzdušné pěny 

Výstupy 

B C 

Malé - 1 

Střední 1 1 

Velké 2 1 
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8.1.1 Popis jednotlivých součástí  

Kompresor 

Kompresor se zapíná a vypíná automaticky spolu s motorem. Výkon kompresoru 

se přizpůsobuje aktuální spotřebě. Obsluha musí sledovat teplotu, protože pokud zazní 

varovný signál (červené varovné světlo), musí být systém na výrobu tlakovzdušné pěny co 

nejrychleji vypnut [23].  

Přiměšovač 

Stupeň přimíšení je stanovený pro jednotlivá pěnidla, můžeme jej regulovat ručně 

nebo automaticky přímo na přístroji. Toto by se nemělo provádět z bezpečnostních důvodů 

během provozu (zařízení je pod tlakem). Při výměně pěnidla, musí být přiměšovač 

propláchnut čistou vodou po dobu jedné minuty [23]. 

 

Obr. 14 Přiměšovač v CAS 30 S3VH CAFS 

Čerpadlo 

Popis se bude týkat pouze požárních automobilů v malém provedení na výrobu 

tlakovzdušné pěny, protože byla provedena zkouška zařízení v rámci HSZ MSK, proto 

bylo získáno k dispozici dostatek materiálů [31]. 

Nejprve je uvedeno do provozu požární čerpadlo, které je zabudované v CAS a je 

nastaven tlak vody na hodnotu cca 10 bar. Jmenovitý výkon čerpadla redukuje tlak na 

hodnotu 8 bar, jak pro vodu tak i vzduch [23]. 
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9. Kompaktní zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny 

Se skládá z čtyř základních částí – TL, nádrže na vodu, kartuše na pěnidlo, 

směšovací komory. TL zastupuje funkci kompresoru a má za úkol zajistit dostatek 

stlačeného vzduchu pro výrobu tlakovzdušné pěny. Zařízení se obecně uvádí do provozu 

vyjmutím pojistky ventilu a následným otevřením tlakové láhve [28]. 

Nádrž na vodu je zhotovena z nerezové oceli s povrchovou úpravou odolnou proti 

korozi, proto je možné použít i mořskou vodu. Kartuš na pěnidlo je hermeticky oddělená 

od nádrže na vodu [22]. 

Směšovací komora zajišťuje vznik tlakovzdušné pěny i pro kompaktní zařízení. 

Společnost MicroCAFS PBK GmbH vlastní patenty po celém světě pro směšovací komory 

(Obr. 15). Právě použití komory dává pěně její specifické vlastnosti, jako je stejný tvar 

a hustota pěny, díky které jsou zaručeny vlastnosti tlakovzdušné pěny. Aktivaci provedeme 

jednoduchým stlačením tlačítka a získáme mokrou nebo suchou pěnu [21]. 

 

 

Obr. 15 Vlevo: malá přiměšovací komora pro tvorbu mokré a suché pěny, Vpravo: Velká přiměšovací 

komora pro použití v CAFS Systémech [21] 
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Technické podmínky požární techniky nám stanovuje Vyhláška Ministerstva 

vnitra 35/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Její novelizace z části modernizovala 

požární techniku, která je povinná na voze, ale stále je zde malý prostor pro subjektivnější 

a efektivnější vybavení vozů [11].  

Byly vybrány produkty nejvíce vyhovující, jako přenosné prostředky požární 

techniky napříč širokým spektrem firem, které splňují evropskou normu 3 (dále jen EN 3), 

která je platná i jako česká technická norma (dále jen ČSN). Díky tomu je práce objektivní 

a nestranná [8],[9]. 

9.1 Rosenbauer International AG 

Společnost Rosenbauer se zabývá výrobou širokého spektra produktů. Prvním 

výrobkem je pojízdný HP s označením SL 35 – 50. Je dodáván ve dvou provedeních a to 

verze o 35 l a 50 l, kdy rozdíl mezi nimi je jen v objemu hasiva a tím i účinné době hašení. 

Zařízení je opatřeno kolečky pro lepší manipulaci [28]. Obě verze jsou navrženy podle 

ČSN EN 1866 [6]. Je k dispozici také verze pro upevnění na zádní části zásahového 

vozidla. Modul SL 50, 75, 100 již disponuje dostatečným množstvím hasiva, kdy ve verzi 

SL 100 je k dispozici 800 l tlakovzdušné pěny. Dostupnost k místu požáru je díky hadici 

o délce 20 nebo 40 m [28]. Technické specifikace a popis zařízení je dostupný v Příloha A. 

V oddílu 9.1.1 je rozepsáno zařízení, které splňuje požadavky pro kompaktní 

zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny [25]. 

9.1.1 Přenosné provedení SL 10 

Rychlá změna polohy díky nízké hmotnosti 20 kg, která je rozložena na 

variabilním zádovém nosiči. Jedná se o model s nejmenším objemem hasiva, kdy 

standardní plnění je na 9 l (maximálně 10 l). Bezpečná vzdálenost od ohniska požáru díky 

dobrému dostřiku 12 m do dálky a 8 m do výšky. Nabídka příslušenství je k dispozici 

v Tab. 11. Dávkování je podle potřeby až po aktivaci a otevření trysky [25]. Certifikát 

stanovení hasicí schopnosti zařízení SL 10 je v Příloha E. 
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Tab. 10 Technické specifikace zařízení SL – 10 [25] 

Model SL 10 

Norma konstrukčně dle EN 3 

Obsah náplně  9 l (maximum 10 l) 

Doba účinnosti cca 54 s při 9 l 

Váha naplněný = 19,8 kg (9 l) 

vyprázdněný = 10,4 kg 

Rozměry  

(délka, šířka, výška) 
250, 371, 551 mm 

Poměr přimíšení cca 1 % 

Průtok (mokrá pěna) přibližně 10 l/min při tlaku 7 bar = 0,7 MPa 

Velikost tlakové láhve 6 l/300 bar 

Hadice speciální textilní hadice o průměru 10 mm a délce 

1,5 m 

Proudnice plnoproudá proudnice na tlakovzdušnou pěnu 

Složení pěny
1
 STHAMEX (třída požáru A), FOMTEC AFFF 1 % F 

(třída požáru F), FOMTEC AB – 30 NE (třída požáru 

AB) 

Hasicí schopnost  Pěnidlo STHAMEX – 27 A, 183 B, 

FOMTEC AFFF 1% F – 21 A, 183 B 

Provozní teplota
2
 -20 °C do 50 °C 

 

Použití zařízení dobře zachycuje video, na kterém je ukázka hašení a následné 

znovudoplnění zařízení. Ve druhé části videa je testování modelu SL 10 a standardně 

používaných HP. Obr. 18 a Obr. 19 zachycuje testování HP při požárech třídy A, B [30].  

 

 

 

 

                                                 
1
 Test byl proveden s těmito pěnidly (Použití jiného druhu pěny je možné) 

2
 Závislé na druhu použité pěny 
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Tab. 11 Příslušenství přenosného hasicího přístroje SL  10 [25] 

Autonomní dýchací 

přístroj 

Nástavec na požáry 

pyrotechniky 
Nástěnný držák 

   

Ochranný kryt ventilu 

TL 

Přídavná kolečka Zádový nosič 

   

 

Je vhodný pro všechny typy vozidel, jakožto pro JPO, tak i další záchranné složky 

(policie, záchranná služba a další). Dále pak vybavení specifických míst nebo akcí (čerpací 

stanice, výletní lodě, festivaly, fotbalová utkání nebo demonstrace) [25]. 

 

Obr. 16 Přenosný hasicí přístroj SL 10 [25] 
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Obr. 17 Použití přenosného hasicího přístroje SL 10 [25] 

 

Součástí zkoušek přenosného hasicího přístroje bylo i srovnání se standardním 

pěnovým HP a práškovým HP (typu ABC). Byl simulován požár třídy A, kdy hořely 

dřevěné palety. Bylo měřena množství vypotřebovaného hasiva, počet použitých HP a čas, 

za který byl požár uhašen. Nutno podotknout, že zkouška byla provedena pouze jedenkrát  

[30]. 

 

Obr. 18 Test hasicích přístrojů (CAFS, pěnový, práškový) při požáru dřevěných palet [30] 
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Obr. 18 ukazuje na výsledky zkoušky, které posuzují počet HP, množství hasiva 

a celkový čas potřebný na uhašení. Požár byl nejrychleji uhašen pomocí PHP SL 10 za 

1 minutu při spotřebě 1 HP (přibližně 9 l hasiva). Jako druhý byl standardní pěnový HP 

s časem 1 minuta a 25 sekund při spotřebě 14 l hasiva, což znamená už použití dvou HP. 

Na třetím místě se umístil práškový HP, který uhasil požár za čas 1 minuta a 50 sekund při 

spotřebě 18 kg prášku (3 práškové HP) [30]. 

V případě druhé zkoušky byl simulován požár třídy B v kovové vaně, která byla 

z jedné třetiny vyplněna vodou a zbytek heptanem. Opět bylo použito stejných HP jako 

v předchozí zkoušce [25]. 

 

 

Obr. 19 Test hasicích přístrojů (CAFS, pěnový, práškový) při požáru kapaliny - třída požáru B [30] 

 

Zkouška na Obr. 19 poukazuje na přibližně srovnatelnou dobu hašení obou 

pěnových HP, kde standardní HP spotřeboval přibližně o 1 l roztoku více, ale pouze s dvou 

sekundovou prodlevou oproti SL – 10. Práškový hasicí přístroj uhasil požár za čas 45 

sekund při spotřebě 10 kg prášku, proto bychom museli použít dva práškové HP [30]. 
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9.2 MicroCAFS PBK GmbH 

Značka MicroCAFS® vlastní patenty pro směšovací komoru (Obr. 15), jak bylo 

popsáno v oddílu 9. Společnost MicroCAFS® vyrábí široké spektrum zařízení na výrobu 

tlakovzdušné pěny. Model MC6 SP50 T/S disponuje objemem 50 l a je dvou provedeních: 

T = Trolley, S = Stationary. Model MC 24 SP 200 S disponuje dostatečným množstvím 

tlakovzdušné pěny i pro středně velké požáry. Doplnění lze provést i připojením na externí 

zdroj vody a pěnidla [21]. Technické parametry a popis zařízení jsou dostupné v Příloha B.  

Pozornost bude věnována zařízení s označením MC6 SP10, které splňuje 

požadavky definované v oddílu 9 [21]. 

 

Tab. 12 Zařízení MICRO CAFS® MC6 SP10 [21] 

Technické parametry 

 

MC6 

SP10 

Objem hasiva 10 l 

Provozní tlak 7 bar 

Váha plný/prázdný 23/13 kg 

Rozměry [mm] 

(délka, šířka, výška) 

220, 300, 625 

Dostřik 11 m 

Délka hadice 2 m 

Stlačený vzduch 

množství TL, bar, litrů 

1, 300, 2 

Operační doba „mokrá pěna“ 55 s 

Průtok „mokrá pěna“ cca 11 l/min 

Operační doba „suchá pěna“ 115 s 

Průtok „suchá pěna“ cca 5,4 l/min 

Hasicí schopnost dle EN 3 21 A, 233B 
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Obr. 20 MicroCAFS MC6SP10 [21] 

  



  

43 

 

9.3 AWG Fittings GmbH 

Cílem společnosti je výroba přenosných hasicích zařízení. Vyrábí dva typy 

produktů v provedení HiPress a HiCAFS® v kapacitách 6, 10 a 50 l. Oba druhy zařízení 

pracují na vysokém tlaku 34 bar, proto označení „Hi = vysoký“, díky kterému je dosaženo 

dostřiku až 18 m. Schváleno pro elektrické instalace do 1000 V v bezpečné vzdálenosti 

1 m od zařízení [22]. Kompaktní zařízení o objemu 6 a 10 l jsou navrhovány podle ČSN 

EN 3 [8],[9]. Verze o objemu 50 l je již podle normy ČSN EN 1866 [6]. 

Zařízení HiPress je v podstatě přenosné vysokotlaké hasicí zařízení, které je 

určené pro rychlé a jednouché použití. Díky vysokému pracovnímu tlaku, který je po celou 

dobu provozu konstantní, je dosažen přesný paprsek vody dopadající na oheň z bezpečné 

vzdálenosti. Průtok je regulovatelný, tudíž může dosáhnout delší doby hašení [22]. 

 

Obr. 21 HiCAFS 10l [22] 
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Tab. 13 Technická data HiPress AWG [27] 

  

Technická data HiPress HiPress 6 HiPress 10 HiPress 50 

Plnící množství 6 l 10 l 50 l 

Max. provozní tlak  34 bar 34 bar 34 bar 

Výkon 

Kompaktní proud 11 l/min 27 l/min 34 l/min 

Sprchový proud - 10 l/min - 

Operační doba 

Kompaktní proud cca 33 s cca 22 s cca 87 s 

Sprchový proud - cca 63 s - 

Dostřik 

Kompaktní proud 12 m 16 m 16 m 

Sprchový proud - 6 m - 

Hasicí prostředky 

Standardní  Voda a 6 % koncentrát AFFF 

Hašení elektrických zařízení EN 3: do 1000 V, při 1 m odstupu EN 3: do 1000 V, 

při 3 m odstupu 

Množství stlačeného vzduchu  při 300 bar - 1 l při 300 bar - 2 l při 300 bar - 6,8 l 

Hadice  1,5 m 1,5 m 10 m 

Dle směrnic EN 3: P1-2/00 EN 3: P2-01/05 EN 1866: P3-

2/2000 

Hasicí schopnost 43 A/233 B 55 A/233 B A, IVB 

Hmotnost prázdný/plný 12/18 kg 14/25 kg 55/105 kg 

Rozměry bez tlakové nádoby 

(výška, průměr, délka) 

490, 200 mm 630, 200 mm 705, -, 660 mm 

TL CE 0036 CE 0036 CE 0036 

Příslušenství - zádový nosič nastavitelný tlak, 

otočná tryska 

Skladovací teplota 5 – 60 °C 5 – 60 °C 5 – 60 °C 
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Tab. 14 Technická data HiCAFS AWG [27] 

Technická data HiCAFS HiCAFS 6 HiCAFS 10 HiCAFS 50 

Plnící množství 6 l 10 l 50 l 

Max. provozní tlak  34 bar 34 bar 34 bar 

Výkon 

Kompaktní proud 22 l/min 22 l/min 40 l/min 

Sprchový proud - 10 l/min - 

Operační doba 

Kompaktní proud cca 17 s cca 27 s cca 75 s 

Sprchový proud - cca 63 s - 

Dostřik 

Kompaktní proud 15 m 15 m 18 m 

Sprchový proud - 6 m - 

Hasicí prostředky 

Standardní  Voda a 6 % koncentrát AFFF 

Hašení elektrických zařízení 
EN 3: do 1000 V, při 1 m odstupu 

EN 1866: do 1000 

V, při 3 m odstupu 

Množství stlačeného vzduchu  při 300 bar - 1 l při 300 bar - 2 l při 300 bar - 6,8 l 

Hadice  - - 10 m 

Dle směrnic EN 3: P1-45/01 EN 3: P2-02/05 EN 1866: P3-2/03 

Hasicí schopnost 43 A/233 B 55 A/233 B IV B 

Hmotnost prázdný/plný 12/18 kg 15/25 kg 55/105 kg 

Rozměry bez tlakové nádoby 

(výška, průměr, délka) 
490, 200 mm 630, 200 mm 705, -, 660 mm 

TL CE 0036 CE 0036 CE 0036 

Příslušenství 
 zádový nosič 

nastavitelný tlak, 

otočná tryska 

Skladovací teplota 5 – 60 °C 5 – 60 °C 5 – 60 °C 
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9.4 Sion-Gerätetechnik GmbH 

Zařízení od této společnosti je oproti konkurenci odlišené v jiném umístění TL, 

která se nachází uvnitř přístroje. Pokud použijeme speciální přísady (smáčedla) lze hasit 

požáry třídy F.  

Hydrofix® zařízení jsou schváleny, jako náhrada za hasicí přístroje v souladu se 

stanoviskem Deutsche Industrie-Norm (dále jen DIN). Jsou uznávány jako technický 

prostředek PO v rámci Spolkového hasičské záchranného sboru v Rakousku a Švýcarska 

[20]. 

Široká nabídka příslušenství, jako je například zádový nosič. Dále pak tenkou 

tryskou o průměru 8 mm vhodná pro: hašení střechy, dřevěného obložení v podkroví, 

zateplení fasád. Písmeno H v názvu zařízení znamená kombinovanou proudnici [20]. Bez 

nutnosti tlakové zkoušky po použití zařízení, na základě certifikátu (Příloha D). 

 

Tab. 15  Parametry produktů HYDROFIX [20] 

Produkty 

 HYDROFIX: 
B 5 A 10/H B 5 - H 

Objem hasiva 5 l 10 l 5 l 

Váha plný/prázdný 8,5/3,5 kg 17,5/7 kg 9/4 kg 

Tlak stlačeného vzduchu po 

aktivaci 
20 – 22 bar 20 – 22 bar 20 – 22 bar 

Tlak stlačeného vzduchu při 

hašení 
8 - 11 bar 8 – 11 bar 8 – 11 bar 

Třída požáru A (voda s 6% 

přísady) 
27 A 34A 27 A 

Třída požáru B (voda s 6% 

přísady) 
144 B 233 B 144 B 

Plný proud 16 m 16 m 14 m 

Sprchový proud 6 m 6 m 6 m 
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Obr. 22 Typy proudů HYDROFIX (kompaktní vodní, sprchový pěnový, kompaktní pěnový) [20] 

 

 

Obr. 23 Produkty HYDROFIX [20] 
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Obr. 24 Tenká tryska (8 mm) pro hašení podkroví [20] 

10. Zařízení IFEX 3000 

Jedná se o zařízení pro impulsní hašení, které je tvořeno 12 l nádobou opatřenou 

zádovým nosičem, 2 l TL plněnou vzduchem na 30 MPa a upevněnou pomocí třmenů na 

boku nádoby s vodou. Na druhém boku nádoby s vodou jsou třmeny pro uchycení TL 

dýchacího přístroje [32]. 

 

Tab. 16 Zařízení IFEX (vlevo), schéma plnění (vpravo), princip hašení (dole) [32] 
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TL je opatřena redukčním ventilem, který redukuje v jedné odbočce tlak z lahve 

na hodnotu 0,6 MPa. Tento tlak je vysokotlakou hadicí veden do nádrže s vodou. Nádrž je 

pomocí hadičky propojená s přední částí proudnice, která se naplní 1 l vody. Ve druhé 

odbočce redukčního ventilu se redukuje tlak na hodnotu 2,5 MPa a je vysokotlakou hadicí 

veden do zadního prostoru proudnice za vodní náplň. Oba prostory jsou od sebe odděleny 

speciálním ventilem, který se ovládá pomoci spouštěče na pistolové rukojeti proudnice 

[32]. 

Doba otevření ventilu je podle typu zařízení od 2 do 50 milisekund. Po stisknutí 

spouště se speciální ventil otevře a vodní náplň proudnice je doslova vystřelena stlačeným 

vzduchem. Rychlost letu vody u ústí proudnice je 120 až 200 m/s. Střetem vystřelené vody 

a vzduchu dojde k roztříštění vody na velmi malé částice 2 až 200 mikronů. Takto 

aplikovaná voda má velmi rychlý hasební účinek a náhlým ochlazením v pásmu hoření 

a přípravy v důsledku odnětí výparného tepla vody přerušuje plamenné hoření. Dostřel 

vodních částic se uvádí do 15 m. Optimální účinek je do 8 m. Doporučená koncentrace 

přimíšení je v rozmezí 0,5 – 1 %. Zařízení plné váží 23,3 kg a prázdné 10,3 kg [32]. 

 

 

Obr. 25 Ukázka použití zařízení IFEX [32] 

10.1 Zhodnocení použitelnosti zařízení IFEX 

Toto zařízení bylo vybráno z důvodu, že v minulosti se používalo v rámci HZS 

ČR. Konkrétně v Jihomoravském kraji, kde bylo zabudováno napevno i v CAS. Testování 

přenosného zařízení IFEX probíhalo napříč ČR. Ovšem od jeho používání se upustilo, 

protože se použití nesetkalo s ohlasem, proto není součástí zhodnocení v oddílu 12. Právě 

silný tlak vody měl mnohdy destruktivní účely při aplikaci vody pod tlakem (nástěnka, 

pohovka) [32].   
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11. Vybavení vozidel HZS MSK přenosnými hasicími přístroji  

Hasicí přístroj je jeden z prostředků požární techniky, proto se i vybavování 

zásahových vozidel řídí podle vyhlášky, proto bylo provedeno srovnání [11]. 

Tab. 17 Vybavenost CAS PHP dle Vyhlášky 35/2007 Sb. [11] 

Název Typ hasicího přístroje Počet [ks] 

PHP práškový 27A, 144B
3
 6kg práškový HP (třídy požáru 

ABC) 
1 

PHP práškový 8A, 55B
4
 2kg práškový HP (třídy požáru 

ABC) 
1 

Faktem zůstává, že 2 kg práškové HP jsou stále ve výbavě vozidel. V kabině vozu 

je k dispozici 2 kg HP na čisté hasivo. 

Tab. 18 Vybavenost CAS PHP dle Vyhlášky 53/2010 Sb. [11] 

Název Typ hasicího přístroje Počet [ks] 

PHP práškový 34A, 183B
4
 6kg práškový HP (třídy požáru 

ABC) 
1 

PHP CO2 (sněhový) 89B
4
 5kg sněhový HP  

(třída požáru B) 

1 

 

Sněhový hasicí přístroj není povinný pro CAS 

v provedení: lesní požáry a velkoobjemové hašení (VH), 

proto je nutné mít ve výbavě pouze 1 práškový HP. 

Přesto CAS v provedení VH je vybaven dvojící 6 kg 

práškových HP. 

  

                                                 
3
 Minimální požadavky na hasicí schopnost stanoví část 4 ČSN EN 3-7; hasicí přístroj je v provedení pro 

umístění v automobilu  

Obr. 26 Vybavení HP - CAS 30, S3VH 
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První i druhý výjezd CAS 20 – S1T (Mercedes-Benz Econic) je vybaven dvojicí 

práškových i sněhových HP a 2 kg práškovým HP v rámci Ostravy.  

 

Obr. 27 Různé typy 2 kg HP přístrojů umístěné v kabině vozu, vlevo s čistým hasivem, vpravo práškový 

(ABC) 

 

 

Obr. 28 CAS 20 - S1T, 2 HP práškové 6 kg, 2 HP sněhové 5 kg 

 

Existuje široká nabídka produktů, které splňují požadavky na PHP dle ČSN EN 3 

[8],[9]. Prostor pro možnou obměnu hasicích přístrojů je, jak ve vyhlášce [11], která 

stanovuje vybavení požární technikou. V obou případech HP přístroje jsou umístěny v levé 

zadní roletě. Ve vyspělých státech je standardně používaná požární technika na principu 

tlakovzdušné pěny. 
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12. Vyhodnocení nákladů na pořízení kompaktních zařízení 

na výrobu tlakovzdušné pěny 

Ceník položek 1 až 5 je převzat z německého internetového obchodu MURER, 

proto jsou ceny určeny pro německý trh [22]. Uvedené ceny jsou bez daně z přidané 

hodnoty a jsou převedené podle platného kurzu České národní banky ze dne 2. 4. 2015. Pro 

srovnání byly vybrány zařízení, které disponují objemem hasiva 9 až 10 l, a v případě 

položky 3 i verze s objemem hasiva 6 l. 

Položka 5 využívá prášku s označením FAVORIT ABC 50, jehož bezpečnostní 

list je dostupný v příloze Příloha H. Cena a hasicí schopnost pro položky 5, 6, 7 byly 

použity z katalogu firmy Hastex & Haspr s.r.o [19]. 

 

Tab. 19 Vyhodnocení nákladů na pořízení kompaktních zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny a standardních 

PHP 

Položka 
Název společnosti 

Označení 

PHP 

Hasicí 

schopnost 

Hmotnost 

[kg] 

Cena bez 

DPH [Kč] 

1 Sion-Gerätetechnik 

GmbH 

Hydrofix® A 

10/H 

34 A, 233 B 17,5 16961 

2 AWG Fittings 

GmbH 

HiCAFS 10 55 A, 233 B 25 65916 

3 AWG Fittings 

GmbH 

HiCAFS 6 43 A, 233 B 18 65916 

4 MicroCAFS PBK 

GmbH 

MC6 SP10 21 A, 233 B 23 38326 

5 Rosenbauer 

International AG 

SL 10 27 A, 183 B 19,8 68300 

6 Hastex & Haspr 

s.r.o. 

P6 Th 34 A, 233 B 9,8 890 

7 Hastex & Haspr 

s.r.o. 

VP 9 TNC
4
 13 A, 183 B 13,5 1590 

8 Hastex & Haspr 

s.r.o. 

S 5 H
5
 89 B 15 1950 

                                                 
4
 Pěnový hasicí přístroj  

5
 CO2 HP (sněhový HP) s náplní 5 kg 
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12.1 Závěrečné zhodnocení porovnávaných zařízení  

Na základě srovnání byly zjištěny následující fakta: 

 Kompaktní zařízení na tlakovzdušnou pěnu vynikají lepšími hasicími schopnostmi 

v porovnání se standardními pěnovými HP. Nejlepších výsledků hasicí schopnosti 

dosahuje zařízení HiCAFS 10 (55 A, 233 B) od společnosti AWG Fittings GmbH. 

Na druhém místě figuruje Hydrofix® A 10/H (34 A, 233 B). 

 Prášek vykazuje lepší hasicí schopnost než standardní pěnové HP. Práškový HP 

s označením P6 Th disponuje hasicí schopností 34 A, 233 B. Pro porovnání bylo 

použito standardního prášku, ale na trhu jsou již k dispozici hasicí prášky, které 

dosahují lepších hasících schopností, proto pro další porovnání bude brán v potaz 

na práškové HP. 

 Cena nejen práškových HP je několikanásobně nižší ve srovnání se zařízeními na 

tlakovzdušnou pěnu, ale jejich výhodou jsou nižší náklady na opětovné naplnění, 

protože standardní HP musí být poslány na opětovné naplnění a tlakovou zkoušku 

k firmě, jež má k těmto činnostem osvědčení. Ovšem návratnost zařízení na 

tlakovzdušnou pěnu bude ve velkém časovém horizontu. 

 Hmotnost zařízení vyrábějící tlakovzdušnou pěnu (položky 1 až 5 v Tab. 19) je 

vyšší než u standardních HP (položky 6 až 8 v Tab. 19), ale hmotnost je mnohem 

lépe rozložena díky zádovému nosiči, proto i manipulace s nimi je snazší. 

 Hasicí schopnost pěny a prášku byly podrobně popsány v oddílu 4, 5. Prášek 

a tlakovzdušná pěna mají odlišné typové situace jejich použití.  
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Závěr 

Práce je založena na objektivním popisu dílčích hasiv, které se používají pro 

jednotlivé druhy přenosných hasicích přístrojů (pod stálým tlakem, s vnitřní tlakovou 

patronou, s vnější tlakovou patronou). Cíl práce je zaměřit se na činnosti související 

s použitím přenosných hasicích přístrojů a jednoduchých hasicích prostředků. Pro získání 

statistických údajů bylo použito statistických ročenek [17]. Dotazník byl zaměřen na 

používání jak PHP, tak i jednoduchých hasicích prostředků. Na základě dotazníku byly 

získány typové činnosti použití vyplývající ze zásahové činnosti (Příloha G). Součástí 

práce bylo i posouzení jednotlivých zkušebních metod pro stanovení hasicí schopnosti 

přenosných hasicích přístrojů a jejich vzájemné porovnání. 

Hlavní přínos práce je zhodnocení a popis použití kompaktních zařízení na výrobu 

tlakovzdušné pěny, které jsou na trhu poměrně krátkou dobu, přičemž zatím zařízení 

nebyly předmětem absolventské práce. Kladen je důraz na zařízení, které jsou navrhovány 

a testovány podle ČSN EN 3 (PHP) [8][9]. Pozornost je věnována i zařízením, které 

nesplňují výše uvedené požadavky, ale v podstatě se jedná o kompaktní zařízení (Příloha 

A, Příloha B). Rozbor zahrnuje zařízení, které jsou dostupné na trhu na principu výroby 

tlakovzdušné pěny. Práce se snaží zodpovědět otázky týkající se náročnosti údržby, 

minimální hasicí schopnosti a doba činnosti, načež technické specifikace jsou uvedeny 

v tabulkách pro jednotlivé produkty.  

Práce přináší rozbor kompaktních zařízení na výrobu tlakovzdušné pěny spolu 

s popisem a principem výroby. Porovnání standardní a tlakovzdušné pěny je v oddílu 4, 

kdy součástí tohoto oddílu jsou i vlastnosti pěnidel. Zhodnocení jednotlivých zařízení 

podle ceny, hasicí schopnosti a hmotnosti řeší oddíl 12, ve kterém je i zhodnocení 

jednotlivých parametrů. 
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Příloha A – Další produkty společnosti Rosenbauer International AG 

Pojízdný hasicí přístroj SL 35 – 50  

Rozdíl těchto dvou provedení o objemu 35 l a 50 l, je pouze v objemu hasiva a tím 

i účinné době hašení, jak můžeme vidět na Obr. 29. Zařízení je opatřeno kolečky pro lepší 

manipulaci. Pokud je umístěno zařízení venku, kde je vystaveno povětrnostním 

podmínkám, je v nabídce příslušenství k dispozici ochranná plachta na zip. Zařízení je 

opatřeno pojistným ventilem pro horizontální transport [27]. 

 

Obr. 29 Pojízdný hasicí přístroj SL 35 a SL 50 [27] 

 

Při zásahu disponuje 20 m tvarově stálou a lehkou hadicí, která je vyrobena 

z materiálu FORMTEX. Díky dostřiku, který je 16 m do dálky a 10 m do výšky, můžeme 

stát v bezpečné vzdálenosti od místa požáru. Použití na požáry třídy A, B. Aktivace 

zařízení je jednouchá, provede ji i neproškolená osoba v pěti krocích (vyjmout pojistku 

ventilu, otevřít TL se vzduchem, uvolnit hadici, uchopit hadici, zmáčknout madlo 

proudnice k sobě) a hašení je započato [27]. 
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Příloha A – Další produkty společnosti Rosenbauer International AG 

 

Tab. 20 Technické specifikace SL 35, 50 [27] 

Model SL 35  SL 50 

Norma konstrukčně dle EN 1866-1  schváleno dle EN 1866-1 

Obsah náplně  35 l  50 l 

Doba účinnosti přibližně 60 s  přibližně 85 s 

Váha naplněný = 76,8 kg  naplněný = 95,8 kg 

vyprázdněný = 41,8 kg  vyprázdněný = 45,8 kg 

Rozměry  

(délka, šířka, výška) 
635, 513, 1178 mm (25, 20, 46,4 palců) 

Poměr přimíšení přibližně 1 % 

Průtok přibližně 35 l/min při tlaku 7 bar = 0,7 MPa 

Velikost tlakové láhve 6 l/300 bar 

Hadice speciální textilní hadice o průměru 19 mm a délce 20 m 

Proudnice RD 9 s fixním průtokem, RB 99 EN s regulací průtoku a 

možnost sprchové proudu 

Složení pěny
6
 STHAMEX (třída požáru A), FOMTEC AFFF 1 % F (třída 

požáru F), FOMTEC AB – 30 NE (třída požáru AB) 

Provozní teplota
7
 -20 °C do 50 °C 

 

Použití  

Je vhodný pro všechny typy vozidel nejen pro JPO tak i další záchranné složky 

(policie, záchranná služba a další). Zabezpečení věcnými prostředky požární ochrany 

v soukromých, veřejných či komerčních budovách. Dále pak vybavení specifických míst 

nebo akcí (čerpací stanice, výletní lodě, festivaly, fotbalová utkání nebo demonstrace) [27].  

Ukázka použití na Obr. 30 a video je dostupná na youtube [14]. 

 

 

                                                 
6
 Test byl proveden s těmito pěnidly (Použití jiného druhu pěny je možné) 

7
 Závislé na druhu použité pěny 
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Příloha A – Další produkty společnosti Rosenbauer International AG 

 

Obr. 30 Praktická ukázka použití SL 50 [27] 

 

 

Obr. 31 Pojízdný HP SL 35 umístěný v roletě zásahového vozidla 
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Příloha A – Další produkty společnosti Rosenbauer International AG 

Modul SL 50 pro umístění na zadní části vozidla  

 

 

Obr. 32 SL 50 na zádi zásahového vozidla [24] 

 

 

Obr. 33 Modul SL 50 na pojízdném vozíku pro uchycení na zádi vozidla [26] 
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Příloha A – Další produkty společnosti Rosenbauer International AG 

Modul SL 50 je upevněn na vozíku, které již zabírá více místa než pojízdný hasicí přístroj 

SL 35 – 50. Umístění zařízení je, proto v zadní části vozidla na držáku (Obr. 32, Obr. 33). 

Nevýhoda tohoto zařízení je omezené použití zadní rolety, kde je umístěno čerpadlo a 

nutnost pořízení lišty pro uchycení [26].  

Moduly SL 50 - 100 pro univerzální aplikaci 

Díky většímu objemu hasiva jsme schopni uvést pod kontrolu již středně velké 

požáry, protože v provedení SL 100 je k dispozici 800 l CAFS pěny. Předností tohoto 

zařízení je rychlé plnění nádrže a externí přívod vody (Obr. 34) [26]. 

 

Tab. 21 Technické specifikace modulů SL 50, 75, 100 [26] 

Model SL 50 SL 75 SL 100 

Obsah náplně  50 l 75 l 100 l 

Doba účinnosti přibližně 85 s přibližně 128 s přibližně 171s 

Váha 

[kg] 

naplněný = 70 naplněný = 104 naplněný = 138 

vyprázdněný = 20 vyprázdněný = 29 vyprázdněný = 38  

Rozměry  

(délka, šířka, 

výška) 

406, 470, 441 mm  406, 680, 441 mm 406, 885, 441 mm 

Poměr 

přimíšení 
přibližně 1 % 

Průtok
8
 přibližně 30 - 35 l/min při tlaku 7 bar = 0,7 MPa 

Velikost 

tlakové láhve 
6 l/300 bar 

Hadice speciální textilní hadice o průměru 19 mm a délce 20 m nebo 40 m 

Proudnice RD 9 s fixním průtokem, RB 99 EN s regulací průtoku a možnost 

sprchové proudu 

Složení pěny STHAMEX (třída požáru A), FOMTEC AFFF 1 % F (třída požáru F), 

FOMTEC AB – 30 NE (třída požáru AB) 

Provozní 

teplota  
-20 °C do + 50 °C 

 

                                                 
8
 Záleží na délce použité hadice 20 nebo 40 m 
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Příloha A – Další produkty společnosti Rosenbauer International AG 

 

Obr. 34 Pojízdné a stacionární provedení SL 100 [26] 

 

Díky menším rozměrům je použití stále vhodné do zavazadlového prostoru 

automobilu, kdy pro lepší použití obzvláště v terénu je vhodné spíše sportovní užitkové 

vozidlo. Od používání rychlých zásahových automobilů se upouští, ale své opodstatnění 

mají. Na místo zásahu se dostaví minimálně dva hasiči, kteří jsou schopni do příjezdu 

posilové jednotky provést první záchranné a hasební práce, kdy množství hasiva je 

dostačující. Navíc spektrum použití oproti vysokotlakému hasicímu zařízení je lepší 

(požáry třídy A i B). 

 

 

Obr. 35 Modul SL 75 ve voze BMW [26]
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Příloha B – Další produkty společnosti MicroCAFS PBK GmbH 

Systém využívá svého zdroje vody a pěnidla nebo lze připojit i na externí zdroj. 

Systém je plně připraven k použití, není potřebná žádná kalibrace [21]. 

 

Tab. 22 Technické specifikace modulů SM6 SP50 T/S, MC24 SP 200 T [21] 

Přehled produktů 

 MicroCAFS 

MC6 

SP50 T 

MC6 

SP50 S 

MC24 

SP200 T 

Objem hasiva 50 l 50 l 200 l 

Provozní tlak 8 bar 8 bar 8 bar 

Váha plný/prázdný 95/45 kg 50/100 kg 350/150 kg 

Rozměry [mm] 

(délka, šířka, výška) 

650, 500, 

1150 

690, 440, 550 1500, 1000, 

1000 

Dostřik 13 m 15 m 25 m 

Délka hadice 6 m 15 m 20 m 

Stlačený vzduch 

množství TL, bar, litrů 

1, 300, 6 1, 300, 6 2, 300, 10 

Operační doba „mokrá pěna“ 130 s 130 s zaleží na 

proudnici 

Průtok „mokrá pěna“ 23 l/min 23 l/min - 

Operační doba „suchá pěna“ 390 s 390 s 1000 s 

Průtok „suchá pěna“ 7,7 l/min 7,7 l/min průtok do 600 

l/min 
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Příloha B – Další produkty společnosti MicroCAFS PBK GmbH 

 

Obr. 36 Model MC6SP50 S, stacionární provedení [29] 

 

 

Obr. 37 Model MC6SP50 T, přenosné provedení [21]
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Příloha C – Stanovení hasicí schopnosti pro prášky podle metody NT FIRE 044 

Laboratorní zkouška podle metody NT FIRE 044 

Na základě této zkoušky je stanovena kvantitativní hodnotu hasicí schopnosti 

práškových hasiv na základě hodnoty REMP, která je získána podílem hmotnostní 

dodávky práškového hasiva a hmotnostní dodávky paliva obě v jednotkách g/s. Hodnota 

REMP se stanovuje pouze pro požáry třídy A, C. Hodnota REMP je matematicky určená 

veličina, kdy pro získání všech potřebných proměnných, musí být dodržen postup zkoušky 

na předepsaném zkušebním zařízení [13]. 

Stanovení hasicí schopnosti pro třídu požáru A 

Zkouška spočívá v aplikaci prášku skrze průduchovou konstrukci do komínového 

tělesa, které je tvořeno dřevotřískovými deskami a je zapáleno pomocí plynového hořáku. 

Prášek se přidává dávkovacím mechanismem do proudu vzduchu, který ho vhání skrz 

otvor do hořícího komínového tělesa. Schéma zařízení je znázorněno na Chyba! 

enalezen zdroj odkazů.. Účelem zkoušky je stanovení mezní hmotnostní dodávky 

testovaného hasicího prášku, která slouží pro výpočet hodnoty REMP [13]. 

Hodnota REMP nám udává nejmenší množství zkušeného hasicího prášku 

dodaného do proudu vzduchu, který uhasí zkušební komínové těleso do 60 s. Čím je 

hodnota REMP nižší, tím je prášek účinnější (Tab. 23). Výpočet se provádí dle rovnice: 

REMP = me / mg Příloha C-5 

Kde me je kritická hmotnostní dodávka zkoušeného hasicího vzorku [g/s] a mg hmotnost 

odhořeného paliva [g]. Rozdíl hmotností se měří: před iniciací a po uhašení a odsátí prášku 

[13]. 

 

Tab. 23 Klasifikace hasicí účinnosti hasicích prášku podle REMP pro požáry třídy A [13] 

Účinnost  Hodnota REMP 

Vysoká účinnost < 0,10 

Střední účinnost 0,10 – 0,15  

Nízká účinnost > 0,15 
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Příloha C – Stanovení hasicí schopnosti pro prášky podle metody NT FIRE 044 

Obr. 38 Testovací zařízení pro metodu NT FIRE 044 [13] 

Popis zařízení 

Komínové těleso je zhotoveno ze 4 dřevotřískových desek, které jsou navzájem 

spojeny pomocí lepidla. Rozměry tělesa musí být vysoké 1 m a čtvercový průřez o straně 

0,2 m. Jeden z otevřených konců je postaven na nehořlavé průduchové konstrukci 

(například na betonu). Mezi průduchovou konstrukcí a komínovým tělesem je usazen 

iniciační hořák na nehořlavé podložce [13]. 

Hořák je vyroben z trubky o průměru 12 mm, kdy vhodným materiálem je nerez. 

„Trubka je vytvarována do čtverce s oblými hranami a jsou v ní souměrně vyvrtané otvory 

s roztečí 40 mm [13].“ 

Průduchová konstrukce je vyrobena z nehořlavého materiálu se čtvercovým 

otvorem v místě umístění komínového tělesa. Plynový hořák je umístěn plynový hořák, 

který by se neměl dotýkat komínového tělesa [13].  
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Příloha C – Stanovení hasicí schopnosti pro prášky podle metody NT FIRE 044 

Dávkovací mechanismus prášku využívá šnekového dopravníku typu K-TRON 

T20 vyrobeného firmou K-TRON SODER AG ve Švýcarsku. Dávkovač se vždy kalibruje 

pro každý prášek zvlášť [13]. 

Zařízení pro nastavení proudu vzduchu k udržení procesu hoření a k rozptýlení 

prášku v komínovém tělese je hnaný do komínového tělesa přívodním potrubím o světlosti 

DN 100 mm, které je na výstupu redukováno na světlost DN 90 mm. Množství vzduchu 

v průběhu zkoušky je v množství 70 l/min [13]. 

Postup zkoušky 

Nastavíme parametry zařízení: naplníme testovací podavač 2 kg daného prášku, 

na regulačním potrubí s propanem nastavíme průtok 0,8 g/s, iniciujeme hořák 

v komínovém tělese a nastavíme průtok vzduchu na 70 l/min [13]. 

Od spuštění ventilátoru nám běží čas iniciace, který probíhá po dobu 90 s, kdy po 

uplynutí této doby je hořák vypnut, ale ventilátor běží dále. Po dobu 60 s necháme požár se 

volně rozvinout, kdy intenzita hoření by se měla zvyšovat. Jakmile uplyne tato doba, 

prášek je aplikován pomocí dávkovače do komínového tělesa [13]. 

Při prvním testu volíme dávku prášku 2,5 kg/s. Na základě výsledků první 

zkoušky dávku snižujeme nebo zvyšujeme. Účelem je najít optimální množství prášku pro 

uhašení požáru. Jakmile nalezneme toto množství, provádíme pět opakování, kdy 

minimálně třikrát musí být požár komínového tělesa uhašen. Hašení se provádí v časovém 

intervalu 40 – 60 s [13].  

Zhodnocení zkušební metody podle NT FIRE 044 

Oproti zkoušce, která byla uvedena v oddílu 7.1, má několik výhod, díky kterým 

je objektivnější a přesnější. 

Snížení negativního dopadu lidského faktoru díky mechanizaci. Možné 

nepřesnosti můžou vzniknout pouze nastavením měřících a regulačních přístrojů, proto 

mezi jednotlivými zkouška jsou pouze minimální nepřesnosti. Výsledky lze srovnat i se 

zkušební metodu pro požáry třídy C, protože čistota paliva je garantována dodavatel. Na 

zkoušku nemá vliv měrná hmotnost dřeva a vlhkost, protože je vypočítán rozdíl hmotnosti 

před a po zkoušce [13]. 
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Příloha D – Prohlášení o nevykonávání tlakových zkoušek Sion-Gerätetechnik 

GmbH 
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Příloha E – Hasicí schopnost zařízení SL 10 od Rosenbauer International AG 

podle EN3 
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Příloha E – Hasicí schopnost zařízení SL 10 od Rosenbauer International AG 

podle EN3 
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Příloha F – Dotazník 
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Příloha G – Vyhodnocení dotazníku 
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Příloha H – Bezpečnostní list prášku ABC Favorit 50 
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Příloha H – Bezpečnostní list prášku ABC Favorit 50 
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