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Anotace  

FILIP, Tomáš. Efektivnost hašení zařízením CCS COBRA. [Bakalářská práce]. Ostrava: 

Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 

2016. 52 s. 

Tato bakalářská práce se zabývá efektivností hašení zařízením CCS COBRA s připojenou 

proudnicí Multi-Purpose Nozzles. Práce posuzuje hasební efekt proudnice Multi-Purpose 

Nozzles v závislosti na druhu a typu statisticky nejčetnějších poţárech hašených 

vysokotlakými vodními proudy v letech 2013 – 2015. Dále se práce zabývá problematikou 

dynamiky poţáru a hašení, hasebním efektem vody, metodikami pro výpočet minimálních 

dodávek vody, výpočty a zhodnocením efektivnosti hašení a popisem zařízení CCS 

COBRA s proudnicí Multi-Purpose Nozzles.  
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velikost kapky 
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Bachelor thesis deals efficiency of the extinguishing  system CCS Cobra with attached 

streamline Multi-Purpose Nozzles. The thesis judges extinguishing effect of streamline 

Multi-Purpose Nozzles according to statistics species and type of the most frequent fire 

extunguishing by high pressure water stream between years 2013 – 2015. Furthemore, 

thesis describes an issue of fire and extinguishing dynamics, extinguishing water effect, 

metodics for calculation minimal water supplies, calculation and assessment of efficiency 

of extinguishing and description system of CCS Cobra with streamline Multi-Purpose 

Nozzles.    
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Úvod 

Voda patří mezi nejpouţívanější hasební látky. Její hojné pouţívání je způsobeno snadnou 

dostupností, dopravitelností a šetrností k ţivotnímu prostředí. Efektivita hašení tohoto 

kapalného hasiva spočívá ve způsobu aplikace do prostoru hoření. 

Hašení poţárů vysokotlakými vodními proudy, mezi které spadá zařízení Cold Cut 

Systems Cobra (dále jen „CCS Cobra“) s proudnicí Multi-Purpose Nozzle (dále jen 

„MPN“), patří v České republice mezi základní způsoby likvidace poţárů [11]. 

Jejich značné nasazování je způsobeno vysokým efektem hašení, rychlostí nasazení 

a snadnou ovladatelností.  

Otázkou efektivnosti hašení se v minulosti zabývalo nespočet odborníků a specialistů jak 

z řad hasičů, tak i vědců. Vzniklo několik zařízení, která mechanicky sniţovala velikost 

kapek, čímţ zvětšovala chladicí účinek vody. Mnohé systémy nepředčily očekávání, 

ačkoliv byly prezentovány jako převratná hasební zařízení, kterými lze hasit poţáry malým 

mnoţstvím vody. 

V roce 2015 byla z Integrovaného operačního programu financována Hasičskému 

záchrannému sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) dodávka 30 kusů cisternových 

automobilových stříkaček (dále jen „CAS“) se zařízením pro řezání vodním paprskem 

s moţností přimísení abraziva. Dodané CAS, dle veřejné zakázky č.j.: MV-17912/PO-

PSM-2014, jsou osazeny zařízením CCS COBRA C 360 HLS Kit bez moţnosti připojení 

proudnice MPN. Automobily jsou rovněţ vybaveny, dle vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

o technických podmínkách poţární techniky, tlakovou vodou z vysokotlaké části poţárního 

čerpadla se jmenovitým tlakem 4 MPa na čerpadle a s průtokem hasiva na konci hadice 

nejméně 150 l.min
-1

.  

Cílem této práce je zhodnotit efektivnost hašení zařízením CCS Cobra s připojenou 

proudnicí MPN v porovnání s vysokotlakými vodními proudy umístěnými standardně 

v CAS. Hlavním důvodem výběru tohoto tématu bakalářské práce je zhodnocení, zda je 

nutné v případě instalace zařízení CCS Cobra s proudnicí MPN, osadit CAS 

i vysokotlakým hasebním zařízením, kdy proudnice MPN je svým ovládáním a způsobem 

nasazení totoţná s vysokotlakým vodním proudem (dále jen „VTP“) v CAS, avšak 

s niţším průtokem vody.    
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Práce je rozdělena do pěti částí. V první části jsou uvedeny základní informace o hasebním 

efektu vody a problematice dynamiky poţáru a hašení, které jsou stěţejní pro následné 

zhodnocení hasebního efektu proudnice MPN. Dále je popisováno samotné zařízení CCS 

Cobra, kdy podrobnější popis je věnován proudnici MPN. V další části práce jsou 

stanoveny parametry modelového poţáru, které jsou vyuţívány v následujících kapitolách, 

kdy je na nich zhodnocen hasební efekt proudnice MPN. Důleţitou částí práce je stanovení 

minimální dodávky vody pro hašení modelového poţáru na základě dostupných metodik. 

V závěrečné části práce je výsledná minimální dodávka hasiva pro hašení poţáru 

porovnána s jmenovitým průtokem proudnice MPN.  
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Rešerše literárních zdrojů  

Při zpracování této bakalářské práce byly informace získány z osobních konzultací 

s odborníky z řad HZS ČR,  emailové komunikace s firmou CCS AB sídlící ve Švédsku, 

z internetových zdrojů.  

Dále byly vyuţity následující literární zdroje: 

GRIMWOOD, Paul. Fire-fighting Flow-rate. 2005, , 34.[3] 

Tato publikace řeší efektivnost hašení vodou v závislosti na velikosti kapek, pouţitém 

tlaku, proudnici a způsobu aplikace. Kniha optimalizuje nejefektivnější způsob hašení 

vodou. Pro účely své publikace autor analyzoval přes 100 poţárů, které byly hašeny v roce 

1989 v Londýně. 

TRČKA, Martin. Provádění požárního zásahu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2013, 112 s. Spektrum (Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-135-4. [19] 

Publikace se zabývá teoretickými výpočty sil a prostředků nutných ke zdolání poţáru. 

Kniha vysvětluje teoretické výpočty plochy poţáru, tepelné bilance poţáru a kvantifikuje 

nutnou dodávku hasiva v různých fázích poţáru.  

THOMITZEK, Adam. Postupy zdolávání požárů a způsoby jejich vypracování. 

Ostrava, 2003. Diplomová práce. [18] 

Diplomová práce studenta Bc. Adama Thomitzeka se zabývá zpracováním postupů 

zdolávání poţárů. V práci jsou mimo jiné uvedeny metodiky pro modelování poţáru, 

empirické vzorce pro kvantifikaci dodávky hasiva, tepelné výkony poţáru a chladicí 

výkony proudnic uţívaných v České republice.  

HANUŠKA, Zdeněk. Metodický návod k vypracování dokumentace zdolávání požárů. 

2. vydání, Praha, 1996. [4] 

Druhé upravené vydání publikace Metodický návod k vypracovávání dokumentace 

zdolávání poţáru obsahuje postup k provádění operativně taktické studie, kde se stanovuje, 

zda je dostupné mnoţství sil a prostředků dostačující ke zdolávání poţáru. Publikace 

obsahuje mnoţství experimentálně získaných takticko technických údajů potřebných 

k výpočtům parametrů poţáru.  
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MACHT, Karel. Hašení vodou, vodními proudy, proudnice: Konspekty odborné 

přípravy jednotek požární ochrany. 1-3-01. Praha. [9] 

Konspekt odborné přípravy jednotek poţární ochrany 1-3-01 vydaný Generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR pojednává o hašení poţáru vodou. 

Publikace se zabývá vodou jako hasivem, vodními proudy a technickými vlastnostmi 

jednotlivých proudnic pouţívaných v ČR.  

KUČERA, Petr. Požární inženýrství: dynamika požáru. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009. Spektrum (Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-074-6. [6] 

Tato kniha se zabývá posouzením průběhu poţáru v uzavřeném prostoru. V publikaci 

nalezneme empirické vzorce pro výpočet rychlosti uvolňování tepla, výměny plynů 

při poţárech, vrstvení kouře a sdílení tepla. V kaţdé kapitole knihy nalezneme řešené 

příklady vztahující se k dané problematice.  
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1 Hasební efekt vody  

Hašení poţárů vodou patří mezi nejběţnější způsoby likvidace poţárů. Velmi dobrá 

hasební schopnost vody je způsobena její vysokou tepelnou kapacitou, tedy odebráním 

tepla z prostoru hoření. Literatura [19] uvádí, ţe poţár o objemu 28 m
3
 lze teoreticky 

uhasit pouze 38 – 60 l vody. V této kapitole se blíţe seznámíme s hasebním efektem vody, 

který je stěţejní pro zhodnocení efektivnosti hašení proudnicí MPN.  

Vlastnosti vody důležité při hašení proudnicí MPN  

Nejvýznamnějším hasebním efektem vody je efekt chladicí. Voda disponuje neobyčejně 

vysokou hodnotou tepla výparného. Výparné teplo je teplo, které je potřeba k převedení 

1 kg kapaliny při bodu varu do plynného skupenství. Hodnota tepla výparného je u vody 

stanovena na 2257 kJ.kg
-1

. V důsledku toho můţe voda z poţářiště pohltit velké mnoţství 

tepla. Hořlavá látka se ochladí pod teplotu vzplanutí a hoření se přeruší. Budeme-li 

předpokládat ideální podmínky, kdy aplikujeme 1 l vody o teplotě 18 °C do prostoru 

hoření o teplotě 600 °C, tak z prostoru hoření odebereme 3,6 MJ tepla, dle rovnice (1) 

uvedené v literatuře [19]; [12], [5]. 
 

                               (1) 

              (   (                      ((             )                    

           [MJ] 

Teplo se spotřebuje na ohřev vody aplikované do poţářiště, kdy vzniklá přehřátá pára 

odchází z prostoru hoření. Takové mnoţství tepla, které je nutné na ohřev vody z počáteční 

teploty na konečnou teplotu, v případě hašení poţáru dle rovnice (1) nefunguje. Výsledek, 

který jsme získali výpočtem, nelze v případě poţáru dosáhnout. Literatura [19] uvádí, 

ţe v případě poţáru je moţné počítat přibliţně s 1/3 takto odebraného tepla. Výsledné 

odebrané teplo je závislé na několika faktorech. Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím 

efektivitu hašení jsou proudnice. Mezi hlavní faktory patří způsob aplikace vody 

do prostoru hoření a zkušenosti hasiče. Proudnice slouţí k dodávce hasiva do prostoru 

hoření. V závislosti na druhu proudnice rozeznáváme různé typy vodních proudů. 

V konspektech odborné přípravy jednotek poţární ochrany je uvedeno rozdělení do tří typů 

vodních proudů podle tvaru, a to plný (kompaktní), sprchový a mlhový.  
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Proudnice MPN disponuje moţností všech tří typů vodních proudů. Volitelnost druhu 

vodního proudu se provádí intenzitou zmáčknutí spouště, kdy při plném zmáčknutí dochází 

ke kompaktnímu proudu, při povolování spouště ke sprchovému a později mlhovému 

proudu. Všechny druhy vodních proudů mají rozdílné hasební efekty a způsoby nasazení 

[19], [9]. 

Kompaktní vodní proud má nejmenší účinnost dodaného hasiva do prostoru hoření. 

Odborná literatura [19] hovoří o účinnosti cca 20%. Tato účinnost je dána tím, ţe plný 

kompaktní vodní proud si svůj válcovitý tvar drţí více jak polovinu trajektorie letu, tedy 

odebírá teplo pouze svojí válcovou plochou. Tříštění kompaktního proudu začíná 

aţ po ztrátě rychlosti vodního paprsku, kdy vlivem gravitace a odporu vzduchu dochází 

k rozpadu vodního paprsku a tedy k tvorbě vodních kapek. Kompaktní proud je svým 

tvarem vhodný zejména pro ochlazování konstrukcí zasaţených poţárem, kdy k lepšímu 

ochlazování dochází se zvyšující se velikostí kapek. Z toho plyne, ţe k ochlazování 

konstrukcí není vhodné pouţití mlhových či sprchových proudnic. Mezi hlavní výhody 

kompaktního vodního proudu patří moţnost aplikace hasební látky na větší vzdálenosti, 

kdy zasahující hasiči jsou chráněni odstupem od poţáru a minimalizuje se riziko popálení 

a opaření. Kompaktní proud lze díky velké kinetické energii vodního paprsku pouţít i na 

strhávání konstrukcí. Rovněţ je moţné kompaktním proudem úspěšněji hasit určité 

materiály (např. uskladněné seno, rašelina), kdy vlivem kinetické energie vodního proudu 

dochází k hašení do větší hloubky, neţ tomu je u sprchových či mlhových proudů. 

V tabulce (Tabulka 1) jsou uvedeny hodnoty sníţení teploty konstrukcí při aplikaci vody 

po dobu 2 minut v závislosti na velikosti vodních kapek, kdy je patrné, ţe při zvyšování 

velikosti kapek dosáhneme vyšší ochlazující schopností vody [19].  

Tabulka 1 Vliv velikosti kapek na sníţení teploty stěny po dobu 2 minut [19] 

 

  

 

 

Při pouţití sprchového a mlhového vodního proudu dosáhneme výrazné úspory vody 

za zvýšení účinnosti hašení, a to aţ na 40 – 50%. Roztříštěním vodního proudu dosáhneme 

Velikost vodní kapky [mm] Snížení teploty stěny po 2 min [°C] 

0,33 57 

0,667 124 

0,779 195 
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většího mnoţství vodních kapek, tedy větší účinné plochy hašení – vyšší chladicí efekt 

vody. Ve své knize [3] Paul Grimwood uvedl, ţe se sníţením velikosti kapky se zvýší 

samotný hasební efekt vody, tudíţ se sníţí spotřeba hasiva. Tento trend platí pouze 

pro kapky do velikosti 0,3 mm. Sníţíme-li velikost kapek pod 0,3 mm, vzroste nám 

spotřeba vody na uhašení poţáru, a to aţ exponenciálním růstem. Tento jev je patrný 

z grafu (Obrázek 1) [3]. Firma CCS AB nezjišťovala v ţádné ze svých funkčních zkoušek 

proudnice MPN velikost kapek. Při komunikaci s firmou CCS AB odhaduje obchodní 

manaţer Jan Hellsten velikost kapek proudnice MPN při sprchovém a mlhovém nastavení 

proudu stejně jako u jiných vysokotlakých zařízení pracujících s tlaky okolo 20 – 40 bar. 

V odborné cizojazyčné literatuře [3] se uvádí, ţe u vysokotlakých hasebních zařízení 

se předpokládá velikost kapek 0,2 – 0,4 mm. Lze tedy předpokládat, ţe proudnice MPN dle 

grafu (Obrázek 1) dosahuje nejvyššího moţného hasebního efektu při poţáru v místnosti 

o ploše 60 m
2 
[3]. 

 

Obrázek 1 Graf závislosti velikosti kapek na mnoţství hasiva pro hašení poţáru v místnosti 

o ploše 60 m
2 

[19] 
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Kapka, která proniká horkými vrstvami plynu u poţáru, má omezenou ţivotnost. Velikost 

chladicího efektu vody závisí, jak jiţ bylo zmíněno výše, na velikosti kapky. Pouţijeme-li 

na hašení poţáru kapky aţ příliš malé, docílíme toho, ţe se vodní kapka odpaří ve vrstvě 

horkých plynů a nevykoná svůj chladicí efekt na povrchu hořlavého materiálu. V tabulce 

(Tabulka 2) jsou uvedeny ţivotnosti kapek v závislosti na jejich velikosti a teplotě 

zasaţeného prostoru.  

Tabulka 2 Ţivotnost kapek v závislosti na teplotě a velikosti [19] 

Velikost kapek [µm] 

ΔT [°C] 100 [s] 200 [s] 300 [s] 400 [s] 1000 [s] 

200 0,8 1,6 2,4 4,0 8,0 

300 0,533 1,06 1,6 2,66 5,33 

400 0,4 0,8 1,2 2,0 4,0 

600 0,26 0,52 0,78 1,3 2,6 

800 0,2 0,4 0,6 1,0 2,0 

1000 0,16 0,32 0,48 0,8 1,6 

 

Kromě jiţ zmiňovaného chladicího efektu disponuje voda i efektem dusivým. Dusivý 

účinek vody vzniká odpařením vody a vytvořením vodní páry. Vzniklá vodní pára 

inertizuje prostředí a vytěsňuje vzdušný kyslík z prostoru hoření [12]. 

Vzhledem k velikosti kapek, které opouštějí proudnici MPN, lze předpokládat, ţe se 

přemění vysoké procento vody na vodní páru. Tento fakt je zcela podmíněn uţitím 

sprchového, nejlépe mlhového nastavení vodního proudu na proudnici MPN. Nevýhoda 

tohoto způsobu hašení spočívá v malém dostřiku vody, kdy zasahujícím hasičům hrozí 

opaření vodní párou.  

 Z jednoho litru vody můţe vzniknout při teplotě 100 °C aţ 1700 l vodní páry. Mnoţství 

vodní páry je přímo závislé na teplotě. Jiţ při 600 °C se vytvoří za normálního 

atmosférického tlaku z jednoho litru vody 3982 litrů vodní páry, viz rovnice (2). V tabulce 

(Tabulka 3) jsou uvedeny objemové hodnoty vzniklé vodní páry z jednoho litru vody 

v závislosti na teplotě. [5] 

                                                      (2) 
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kde  

   tlak [Pa] 

   objem [m
3
] 

   látkové mnoţství [mol] 

   molární plynová konstanta [J.K
-1

.mol
-1

] 

   teplota [K]    

Tabulka 3 Hodnoty vypočtených objemových litrů páry v závislosti na teplotě [5] 

T [ °C] 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

V [l] 1701 2157 2614 3070 3526 3982 4438 4895 5351 5807 

 

Při hašení poţáru vodou musíme uvaţovat i s takovými vlastnostmi vody, jako je její 

termický rozklad dle rovnice (3) [12]. 

                                                           (3) 

Při běţném poţáru vzniká jen zanedbatelné mnoţství vodíku a kyslíku. Rovnice (3) je 

pravdivá v případě, kdy teplota poţáru překročí 2000° C. Tyto teploty jsou dosaţeny 

například při poţárech alkalických kovů. Termický rozklad vody můţe vznikat i při 

aplikaci vody na rozţhavené kovové konstrukce, kdy vlivem vysoké teploty dochází 

k rozkladu vody na vodík a jiné nebezpečné plyny, viz rovnice (4). Obzvláště nebezpečné 

je hašení vodou ţhnoucího uhlí a sazí, kdy dle rovnice (5) vzniká nebezpečný vodík 

a jedovatý oxid uhelnatý [12].  

                                                 (4) 

                                           (5) 

Voda se vyznačuje velkým rozpouštěcím a izolačním charakterem. Existuje jen velmi málo 

látek, které se ve vodě nerozpouštějí. S některými chemickými látkami voda reaguje 

za uvolňování značného vývinu tepla. Patří sem například kyselina sírová, která při ředění 
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vyvíjí tolik tepla, ţe se voda, kterou je kyselina ředěna, přemění na páru a můţe docházet 

k vystřikování kyseliny do okolí [12].  
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2 Problematika dynamiky požáru a hašení 

Pro správné pochopení problematiky efektivnosti hašení je nutné si v prvé řadě osvojit 

základní názvosloví a popsat zákonitosti dynamiky poţáru, které budou vyuţívány 

ve výpočtech v následujících kapitolách.   

Poţár je sloţitou soustavou fyzikálně-chemických dějů. Jeho základem je vývoj tepla 

chemickou reakcí, na kterou navazuje přestup tepla, zahřívání okolí poţáru (spojené 

s fyzikálním a chemickým narušováním materiálů, staveb a konstrukcí) konvektivními 

proudy látek vstupujících do reakce i reakčních produktů [5]. 

U poţáru uzavřených prostor, který není ovlivněn protipoţárním zásahem jednotek poţární 

ochrany, je volný rozvoj poţáru obvykle charakterizován několika fázemi. Právě fáze, 

ve které se poţár zrovna nachází, je stěţejní pro stanovení úspěšnosti hasebního zásahu. 

Nejzákladnější parametr poţáru, podle kterého je moţné hodnotit, jestli lze poţár uhasit, 

je tepelný výkon poţáru. Tepelný výkon poţáru úzce souvisí s fází, ve které se poţár 

nachází [19]. Jednotlivé fáze jsou vzhledem k omezenému rozsahu práce detailně popsány 

v literatuře [6].  

Tepelný výkon požáru 

V literatuře [19] je uvedeno, ţe pokud chceme porovnat hasební účinnost zařízení, lze 

to nejpřesněji provést na základě porovnání tepelného výkonu poţáru a odvedeného tepla 

z prostoru hoření hasební látkou. Řada výrobců proudnic a hasebních zařízení stanovuje 

maximální teoretický chladicí výkon zařízení a proudnic v závislosti na tepelných 

výkonech poţárů. Pro úspěšné hašení je nutné, aby chladicí výkon proudnice byl vyšší neţ 

tepelný výkon poţáru, dle rovnice (6) [19]. 

                                    (6) 

V následujících kapitolách bude matematicky zhodnocena efektivnost hašení proudnicí 

MPN  v závislosti na tepelném výkonu poţáru.  

Tepelný výkon poţáru se v průběhu poţáru mění v čase. V západních zemích, ale nejen 

tam, patří tento parametr „Heat Release Rate“ mezi základní parametry charakterizující 

poţár. Odhady tepelných výkonů poţáru se pouţívají při dimenzování poţárních zařízení. 

V tabulce (Tabulka 4) jsou, na běţných hořlavých materiálech vyskytujících 
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se v domácnosti, uvedeny hodnoty uvolněného tepla při úplném spálení materiálu. 

Modelování a odhad tepelného výkonu poţáru je závislý na hořící látce, fázi poţáru, 

výměně plynu v prostoru, dostupnosti kyslíku, uspořádání prostoru, meteorologických 

jevech a dalších parametrech ovlivňujících poţár.  Pro co nejpřesnější získání výsledků lze 

pouţít modelování pomocí výpočetní techniky [18], [1]. 

 

Tabulka 4 Teplo uvolněné při poţáru daných materiálů [1] 

 

 

 

  

 

 

  

Požáry řízené palivem a ventilací  

V následujících kapitolách budou pouţity matematické vzorce stanovující efektivnost 

hašení poţárů, které jsou řízené větráním nebo palivem. Je proto důleţité si tyto dva 

základní způsoby průběhu hoření vysvětlit [19]. 

Oba způsoby hoření na sebe úzce navazují a pomyslným bodem mezi tím, zda se jedná 

o poţár řízený ventilací nebo povrchem paliva, je flashover – přeskok plamene. Termínem 

flashover se rozumí stav, kdy dojde k zapálení všech hořlavých látek v prostoru. Vzhledem 

k rozsahu práce se této problematice blíţe věnuje literatura [19]. V okamţiku po flashoveru 

jiţ nemůţe být hoření intenzivnější z důvodu hoření všech hořlavých látek v prostoru. 

O tom, zda se jedná o poţár limitovaný palivem či ventilací, rozhoduje dostatek 

či nedostatek okysličovadla. Je-li přísun kyslíku pro hoření dostatečný, dochází k poţáru 

řízeného palivem, v opačném případě dochází k poţáru řízeného ventilací [19].  

U poţáru řízeného ventilací dochází vlivem nedostatečného přísunu kyslíku 

k nedokonalému hoření, při kterém vznikají jedovaté zplodiny schopné dále hořet. Takto 

vzniklé zplodiny hoření ohroţují nejen zachraňované, ale i zasahující. Mezi nejběţnější 

Hořlavý materiál 
Uvolněné 

teplo [kW] 

Ţidle 2100 

Dvojité křeslo 2886 

Ţíněnky a drátěné matrace 660 

Záclony, bavlněné, 1,87 kg 240 

Koš na papíry, 0,93 kg 15 

Televizní přijímač, 39,8 kg 290 

Kuchyňský olej, pánev 12 palců v průměru 116 

Vánoční stromek, jedle, 7 kg 650 

Pohovka 3120 
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produkty nedokonalého hoření patří CO, S2, NO2, aj. Dokonalé hoření je tím dokonalejší, 

čím je lepší přísun kyslíku. Pro dokonalé hoření je nutné spalovat vţdy s přebytkem 

kyslíku [5]. Dokonalé i nedokonalé hoření je detailněji popsáno v literatuře [5].  

Na způsobu, jak je poţár řízen, závisí i jeho tepelný výkon. Na grafu (Obrázek 2) 

je znázorněna závislost tepelného výkonu poţáru na způsobu jeho řízení [6].   

 

 

Obrázek 2 Tepelné výkony poţárů řízených větráním a palivem [6] 

Podle toho, zda se jedná o poţár řízený palivem nebo ventilací, se hodnotí způsob 

vhodného nasazení vody do prostoru poţáru. Je patrné, ţe hašení objemu a povrchu poţáru 

bude rozdílné [19].  

Proudnicí MPN lze díky variabilitě nastavení proudu aplikovat vodu do prostoru hoření 

třemi druhy proudů. Je tedy moţné pouţít tři způsoby aplikace vody:  

Přímé hašení – hašení na plochu požáru  

V případě přímého hašení poţáru dochází k aplikaci vody na plochu poţáru, tedy 

na povrch hořlavého materiálu. Vzhledem k vysokým teplotám takto vzniklého poţáru 
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je nutné aplikovat vodu v dostatečné vzdálenosti od poţáru. Pro přímé hašení poţáru 

je vhodné pouţít kompaktní proud, který má největší dostřik vodního hasiva. Přímé 

hašení je vhodné především u požárů řízených ventilací, kdy se poţár nachází ve fázi 

ustáleného rovnoměrného hoření a není moţné vstoupit do hořícího objektu [19]. 

Nepřímá aplikace vody – ochlazování konstrukcí 

Nepřímá aplikace vody se praktikuje v případech, kdy je prostor zasaţený poţárem zahřátý 

na vysokou teplotu, která znemoţňuje zasahujícím hasičům bezpečný vstup do prostoru. 

Hlavní metoda nepřímé aplikace vody spočívá v ochlazování stavebních konstrukcí, kdy 

vlivem vysoké teploty nahřátého povrchu konstrukcí dochází k vývinu velkého mnoţství 

přehřáté páry (Tabulka 3), která zde působí chladivým i dusivým efektem. Pro hašení 

poţáru nepřímým způsobem je nutné dopravit na povrch rozţhavené konstrukce kapky 

vody o takové velikosti, aby zde vykonaly svůj chladicí efekt (Tabulka 2), ale zároveň 

nepůsobily sekundární škody na majetku při nadměrném mnoţství. Je tedy nutné, aby na 

proudnici MPN byl nastaven sprchový proud, u kterého se počítá s takovou velikostí 

kapek, které se neodpaří v plynné části poţáru a doputují dále na povrch hořlavého 

materiálu, kde vykonají svůj chladivý efekt. [19]  

Objemové hašení  

Objemové hašení – 3D hašení, spočívá v dodávce vody do poţárem zahřátého prostoru 

o takové velikosti kapek, ţe se po průchodu zahřátého prostředí odpaří a nestihnou 

dopadnout na horký povrch konstrukcí a paliva. Objemové hašení lze spíše povaţovat 

za chlazení, kdy vlivem přeměny vody na vodní páru dohází k odebírání tepla. Správné 

velikosti vodních kapek pro objemové hašení dosáhneme při použití sprchového, nejlépe 

mlhového vodního proudu. Tento způsob 3D hašení lze pouţít především u poţáru 

řízeného ventilací. Optimální velikost vodní kapky pro dosaţení co nejefektivnějšího 

objemového hašení se dle literatury [19] nachází v rozmezí 0,2 – 0,6 mm, kdy 

nejefektivnější hašení lze předpokládat při velikosti 0,4 mm. Nejlepších výsledků dosahuje 

vodní kuţel o výstupním úhlu 60°. Dle výše zjištěných informací lze předpokládat, 

ţe proudnice MPN, vzhledem k moţné velikosti kapek, bude v případě objemového hašení 

patřit mezi nejefektivnější hasební zařízení [19].  



 

15 

 

3 Zařízení CCS Cobra 

Cold Cut Systém COBRA (dále jen CCS COBRA) je patentovaný systém speciálně 

vyvinutý pro hasební a záchranářské účely. Švédská firma CCS AB se zabývá vývojem 

a výrobou tohoto řezacího a hasicího zařízení jiţ od roku 1988 [22]. 

Zařízení CCS COBRA je vysokotlaké zařízení, které svým vysokým tlakem aţ 30 MPa, 

úzkým paprskem vody a přídavkem abraziva řeţe jakékoli materiály. Po proniknutí 

paprsku materiálem dochází vlivem úzkého otvoru, vysokého tlaku a odporu vzduchu 

k přeměně vodního paprsku ve vodní mlhu, která je velmi jemně dispergována po celém 

prostoru zasaţeném poţárem. Takto vzniklá vodní mlha, s kapkami o velikosti přibliţně 

200 µm, účinně ochlazuje jednotlivá pásma poţáru a přerušuje hoření. Zařízení CCS 

COBRA má průtok vody přibliţně 58 litrů za minutu a jeho dostřik činí 15 metrů [22].  

Firma CCS AB vyrábí celkem dva druhy souprav CCS COBRA, které se liší způsobem 

instalace na vozidlech a objemovým průtokem vody. Soupravy s označením C 360 jsou 

primárně určeny na cisternové automobilové stříkačky, jejich průtok činí přibliţně 

58 l.min
-1

. V případě souprav s typovým označením C 330 se objemový průtok vody sníţí 

na 28 l.min
-1

. Soupravy C 330 jsou autonomní, tj. nezávislé na druhém nízkotlakém 

vodním čerpadle a je moţné je instalovat na menší vozidla [22].   

Vysokotlaké řezací a hasební zařízení CCS COBRA se skládá z nádrţe na vodu, 

hydraulického systému, zásobníku abraziva, vodního čerpadla, proudnice a navijáku 

hadice, viz Obrázek 3 [13]. 
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Obrázek 3 Schéma zapojení CCS COBRA [13] 

   

Vysokotlaké vodní čerpadlo 

Vysoký tlak zařízení CCS COBRA je zajištěn pomocí vysokotlakého hydraulického 

čerpadla umístěného zpravidla v nástavbě hasičského vozu. Do hydraulicky poháněného 

vysokotlakého čerpadla je dopravována voda z nádrţe vozu pomocí nízkotlakého čerpadla 

poháněného motorovou jednotkou vozidla. Tlak vody z nízkotlakého čerpadla je před 

vstupem do vysokotlaké části zařízení COBRA regulován, je tedy moţné pouţívat obě 

čerpadla, jak CCS COBRA tak i nízkotlaké čerpadlo ve vozidle, v souběhu. Provozní tlak, 

který je nastaven výrobcem, činí 27 MPa. Pracovní tlak se pohybuje v rozmezí 22,5 aţ 30 

MPa [13].     

Hadice 

K dopravě vody z čerpadla k proudnici slouţí vysokotlaká tvarově stálá hadice o průměru 

1/2“. Pohotovostní naviják upevněný nastálo na vozidlech disponuje 60 metrovou hadicí. 

Odvíjení hadice se provádí odjištěním a taţením za hadici. Zpětné navíjení se provádí 

pomocí elektrického navijáku. K připojení proudnice k hadici se pouţívá vysokotlakých 

rychlospojek, které lze zapojovat a odpojovat jen při nečinnosti zařízení, viz Obrázek 4. 

Odpojení a připojení proudnice MPN pomocí hadicových rychlospojek je velice 

jednoduché a rychlé. Při spojení hadic můţe dosahovat celková délka hadicového vedení 
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systému COBRA aţ 300 m. Hadice i spojky jsou konstruovány na dopravu vody 

s abrazivem o tlaku 30 MPa a mají dvě ocelové vrstvy potaţené plastem [13].  

 

    

   

 

 

 

 

Obrázek 4 Tlaková hadicová rychlospojka a pohotovostní naviják 

Abrazivo  

Voda o vysokém tlaku 30 MPa, která opouští úzkou trysku, má sama o sobě velkou 

kinetickou energii a prořezává určité materiály bez nutnosti pouţití abraziva. V případě 

potřeby prořezání stěny o větší tloušťce, hustotě nebo při nutnosti rychlejšího prořezu, 

je moţné do vody přidat abrazivum (viz Obrázek 5). Mnoţství abraziva ve vodě při plném 

výkonu činí 2 l.min
-1

 (4 kg.min
-1

) a jeho podíl ve vodě je 4 %. Na vozidlech nalezneme 

nádrţe s abrazivem o objemu 10 l, v ojedinělých případech i 20 l. Velikost zrn abraziva 

o tvrdosti
1
 7 se pohybuje v rozmezí od 0,25 mm aţ 1 mm. V tabulce (Tabulka 5) 

nalezneme závislost řezné rychlosti vodního paprsku s abrazivem na řezaném materiálu 

[13].  

Tabulka 5 Závislost řezné rychlosti na řezaném materiálu [16] 

  

 

                                                 
1
 Dle Mohsovy stupnice tvrdosti 

Materiál Řezací rychlost [mm/min] Maximální délka řezu [mm] 

Beton 50 150 

Ocel 40 50 

Vrstvené sklo 75 100 

Plast 90 100 
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Obrázek 5 Abrazivo zařízení CCS Cobra  

 

Proudnice na řezání 

Zařízení CCS Cobra pouţívá speciální ruční proudnici (viz Obrázek 6), která 

se ovládá pomocí dvou spouští, jedna spíná vysokotlaké čerpadlo a druhá přimísení 

abraziva. Celá proudnice je ovládána pomocí rádiového signálu mezi proudnicí a 

vysokotlakým čerpadlem.  

Paprsek vody, který opouští trysku o průměru 2,2 mm rychlostí aţ 220 m.s
-1

, je pro 

nechráněné osoby velice nebezpečný. S dostřikem proudnice 15 m je bezpečnostní 

vzdálenost k nechráněným osobám 10 m.  Vzhledem k vysoké mechanické energii 

vysokotlakého vodního paprsku dochází v případě zasaţení lidské tkáně k závaţným 

poraněním, které mohou v ojedinělých případech vést aţ ke smrti zasaţeného. Z tohoto 

důvodu je nutné, aby obsluha CCS COBRA byla plně seznámena s problematikou nasazení 

a ovládání zařízení. Mezi největší nevýhodu zařízení COBRA s vysokotlakou a řeznou 

proudnicí patří její nemoţnost nasazení v prostorech s předpokládaným výskytem osob 

[13].  
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Obrázek 6 Řezná a hasební proudnice CCS COBRA a ovladač zařízení CCS Cobra 

 

Bliţší informace o zařízení CCS COBRA lze získat z odborné literatury [13] nebo 

webových stránek firmy CCS AB [22].  

Zařízení CCS COBRA disponuje několika přídavnými zařízeními, která rozšiřují 

pouţitelnost řezného a hasebního zařízení, např. Low Pressure Nozzle, Cold Tap, Lance 

Extension, více viz [22]. 

 

3.1 Multi-Purpose Nozzle 

Vysokotlaká proudnice Multi-Purpose Nozzle (viz Obrázek 7) patří mezi další přídavná 

zařízení systému COBRA, která rozšiřují jeho pouţitelnost. CCS COBRA s připojenou 

proudnicí MPN poskytuje efektivní prostředek pro hašení běţných typů poţárů - poţár 

osobního automobilu, poţár odpadkového koše nebo poţár lesních a polních porostů. 

Proudnici MPN lze připojit na oba typy systémů – C 360 a C 330 [22].   
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Obrázek 7 Proudnice Multi-Purpose Nozzle [22] 

 

Proudnice MPN patří mezi vysokotlaké obouruční proudnice pistolového tvaru. Druh 

vodního proudu se reguluje pomocí spouště, kdy při úplném zmáčknutí dochází ke 

kompaktnímu proudu a při polovičním zmáčknutí ke sprchovému a mlhovému proudu  

(viz Obrázek 8). Tento způsob ovládání proudnice je znám z jiných druhů vysokotlakých 

pistolových proudnic umístěných běţně na CAS, především však starších typů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Druhy vodních proudů proudnice MPN [22] 
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Pracovní tlak proudnice se pohybuje v rozmezí 3 – 22 bar a je závislý na druhu vodního 

proudu (na poloze spouště). Průtok vody je stejný jako v případě normální řezné a hasební 

proudnice systému COBRA, tedy přibliţně 58 l.min
-1 

(v případě systému C 330 pouze 

28 l.min
-1

) [22].  

Proudnici MPN neovládá vysokotlaké čerpadlo pomocí rádiového signálu, jako je tomu 

u řezné a hasební proudnice, ale je ovládáno z ovládacího panelu umístěného 

u vysokotlakého čerpadla. Bezpečnost, v podobě natlakování 30 MPa do proudnice MPN, 

je zajištěna dvojím způsobem. První způsob je, ţe pro spuštění MPN je nutné na ovládacím 

panelu čerpadla zvolit manuální reţim s připojenou proudnici MPN. Druhý bezpečnostní 

prvek zajišťuje, ţe vzhledem k absenci rádiového povelu „start“, který spustí vodu o tlaku 

30 MPa pro řezání a hašení, není moţné pustit plný pracovní tlak zařízení. Při hašení 

proudnicí MPN nesmí být puštěno manuální přimísení abraziva [22].  

Na proudnici MPN lze připojit nástavec na vytvoření střední pěny
2
, který se připojuje na 

hubici proudnice pomocí rychlospojek (viz Obrázek 9). Pěnidlo je do vody přiměšováno 

přímo z nástavce, tudíţ odpadá delší čekací doba na pěnu poţadované kvality. Vzhledem 

k přimísení pěnidla do vody v přední části proudnice odpadá nutnost proplachu vodního 

čerpadla a hadicového vedení čistou vodou po aplikaci pěny. Nádobka pěnidla o objemu 2 

litry vystačí na výrobu pěny po dobu přibliţně 108 vteřin. Stálé přimísení pěnidla činí 

přibliţně 2 %, tedy 1,1 l.min
-1

 [22]. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Proudnice MPN s pěnotvorným nástavcem [22] 

 

                                                 
2
 Střední pěna – Číslo napěnění 20 - 200 
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Váha pěnotvorného nástavce na střední pěnu o rozměrech 400x120x330 (mm) je přibliţně 

2 kilogramy. Bliţší technické informace o proudnici MPN jsou uvedeny v tabulce 

(Tabulka 6) [22]. 

Tabulka 6 Technické informace proudnice MPN [22] 

 C 360 C 330 

Rozměry [mm] 510x55x315 510x55x315 

Váha [kg] 2 2 

Průtok vody [l.min
-1

] 58 28 

Tlak vody [bar] 3 – 22 3 – 22 

Průměr trysky hubice [mm] 7 5 

Dostřik [m] 15 15 

Váha proudnice [kg] 10 10 

 

V České republice není ani jedno zařízení CCS Cobra s proudnicí MPN. Firma CCS AB, 

dle slov obchodního manaţera Jana Hellstena, dodala do celého světa přibliţně jen 30 

zařízení s MPN, z toho 6 systémů do Thajska. Zařízení CCS Cobra s proudnicí MPN lze 

umístit téměř do jakéhokoliv typu automobilu. Firma CCS AB ovšem spatřuje jistý 

potenciál zařízení při instalaci v malých automobilech, např. Mercedes-Benz Sprinter.  
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4 Stanovení zkušebního modelového požáru 

Jak bylo zmíněno v úvodní části této práce, efektivnost hašení lze nejlépe zhodnotit, pokud 

porovnáme tepelný výkon poţáru s chladicím efektem hasiva. V této části práce bude 

navrţen modelový poţár, na kterém bude v dalších kapitolách zhodnocena efektivnost 

hašení proudnicí MPN.  

Proudnice MPN je svými vlastnostmi (tlakem, ovládáním) nejvíce podobná vysokotlakým 

proudnicím standardně umístěných v CAS. Zhodnocení efektivnosti hašení bude 

provedeno v závislosti na počtu a druhu poţárů, na které byl nasazen vysokotlaký vodní 

proud (dále jen „VTP“) v letech 2013 – 2015.  

Nasazení vysokotlakých proudů v letech 2013 – 2015 

Údaje o statistickém nasazení vysokotlakých proudů v České republice v letech 2013 –

2015 byly získány z generálního ředitelství HZS ČR. V tabulce (Tabulka 7) je uvedeno 

šest nejčastějších typů událostí, na které byl nasazen VTP, včetně četnosti uţití. Zbylé typy 

událostí jsou za uplynulé období procentuálně tak malé, ţe jsou svým mnoţstvím pro účely 

této práce bezvýznamné. V celkovém počtu nasazení VTP jsou zahrnuty i tzv. technické 

pomoci, např. mytí silnice po dopravní nehodě.  

Tabulka 7 Statistické údaje nasazení VTP 

 

Typ požáru 2013 2014 2015 

Z celkového 

počtu událostí 

[%] 

Odpadní kontejnery, popelnice a 

odpadkové koše  
1817 1708 1788 25,5 % 

Osobní a dodávková vozidla, jednostopá 

vozidla (palivo: benzín + nafta) 949 942 994 13,8 % 

Zemědělské neobdělávané plochy, louky 184 311 411 4,3 % 

Skládky odpadu – nepovolené 289 309 260 4,1 % 

Rodinné domky určené výhradně k bydlení 271 248 263 3,7 % 

Parky, osamocené stromy a keře 194 233 300 3,5 % 
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V příloze (Příloha A) jsou uvedeny všechny typy událostí, u kterých byl nasazen VTP 

v letech 2013 - 2015, včetně četnosti nasazení.  

Statistika generálního ředitelství HZS ČR uvádí druh událostí a počet nasazení VTP, 

ale uţ neuvádí úspěšnost hašení. Předpokládá se, ţe u mnohých událostí, kde byl nasazen 

VTP, došlo postupem času z důvodu nedostatečného průtoku vody k výměně hasebního 

zařízení za zařízení s vyšším průtokem. Rovněţ je moţné předpokládat, ţe samotné hašení 

poţáru proběhlo nízkotlakým vedením
3
 a dohašování zbylých ohnisek poţáru proběhlo 

VTP z důvodu niţší potřeby vody a tedy vyšší kultury hašení.  

Plocha poţáru, ale do jisté míry i tepelný výkon poţáru, úzce souvisí s dobou volného 

rozvoje poţáru, tedy dobou, za kterou se poţár volně šíří bez ovlivnění hasebním zásahem. 

Stanovení této doby spočívá v sečtení všech časových úseků charakterizujících volný 

rozvoj poţáru. Dle dostupných informací ze statistického úseku generálního ředitelství 

HZS ČR jsme schopni získat průměrné časy určitých úseků (doba jízdy k zásahu, doba 

výjezdu aj.). Nejpodstatnější časový úsek, který má největší časové rozpětí, je zpozorování 

poţáru. Tento časový úsek nelze ţádným statistickým sledováním přesně stanovit. 

Odborná literatura [8] uvádí, ţe tento časový úsek nabývá hodnot od 2 do 20 minut 

v závislosti na lokaci poţáru. Vzhledem k takto velkému časovému rozpětí nelze přesně 

stanovit dobu volného rozvoje požáru, která je stěţejní pro výpočet plochy poţáru. 

Výsledky výpočtů minimálních dodávek vody na poţářiště z takto zjištěných parametrů 

poţáru by byly velice zkreslené a pro účel této práce zavádějící. Z tohoto důvodu nebudou 

pro tuto práci stanoveny plochy poţárů v závislosti na „odhadu“ doby volného rozvoje 

poţáru, ale bude stanoven etalon v podobě modelového poţáru.   

Kdybychom uvaţovali poţár louky, který je třetím nejčastěji hašeným poţárem VTP, viz 

Tabulka 7, s dobou volného rozvoje poţáru dle tabulky (Tabulka 8), kde čas potřebný pro 

přepravu JPO I
4
 je zjištěn ze statistiky generálního ředitelství HZS ČR (Tabulka 9). 

Po sečtení všech časových úseků dojdeme k době volného rozvoje poţáru 27 minut, 

viz Tabulka 8. Dle výpočtů z literatury [4], bude mít poţár v počátku hasebního zásahu 

rozlohu 6705,5 m
2
 a pro jeho likvidaci bude nutná dodávka vody více jak 14 752 l.min

-1
. 

Nebude-li šíření poţáru zastaveno stavebními konstrukcemi, přirozenými přírodními 

                                                 
3
 Pracovní tlak čerpadla nepřekročí hodnotu 1,7 MPa 

4
 Dle přílohy zákona 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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bariérami nebo lidským faktorem, dojde k nekonečnému šíření poţáru na všechny strany. 

Vypočtená nutná minimální dodávka vody několikanásobně převyšuje průtok VTP, 

který byl běţně na tyto typy poţárů nasazen.   

          Tabulka 8 Doba volného rozvoje poţáru [4] 

 

 

 

 

V tabulce (Tabulka 9) jsou uvedeny průměrné dojezdové vzdálenosti a průměrný 

dojezdový čas k poţáru jednotkami hasičského záchranného sboru kraje. Statistika 

generálního ředitelství HZS ČR nezjišťuje průměrný dojezdový čas JPO I, ale průměrnou 

dojezdovou vzdálenost. Při výpočtu průměrného dojezdového času byla pouţita, 

dle literatury [4], rychlost vozidla 45 km.h
-1

. 

 

Tabulka 9 Průměrné dojezdové časy a vzdálenosti JPO I 

 

 

Zhodnocení efektivnosti hašení proudnicí MPN bude provedeno na modelovém poţáru 

uzavřených prostor čerpaném z literatury [6]. Nejčastější pouţití vysokotlakých vodních 

proudů u poţárů uzavřených prostor bylo na poţáry rodinných domů určených výhradně 

k bydlení, a to v zastoupení necelých 4% všech událostí, viz Tabulka 6. Za modelový poţár 

je stanoven poţár kancelářských prostor, který má dle normy [24], totoţné nahodilé 

poţární zatíţení na jeden metr čtvereční jako rodinné domy. Je tedy moţné předpokládat 

totoţný tepelný výkon poţáru.  

Činnost Čas [min] 

Zpozorování 10 

Ohlášení 5 

Výjezd JPO I. 2 

Doba jízdy 7,5 

Bojové rozvinutí 2 

Suma 27 

Rok  2013 2014 2015 

Průměrná dojezdová vzdálenost k požáru [km]  5,45 5,4 5,88 

Průměrný dojezdový čas [min] 7,26 7,2 7,84 
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Návrh modelového požáru  

Zvolený modelový poţár, z literatury [6], na kterém bude v následujících kapitolách 

zhodnocena efektivnost hašení proudnicí MPN, má následující znění:  

Kancelářský prostor o půdorysných rozměrech 5 x 5 metrů se světlou výškou 2,5 m 

a poţárním zatíţením 250 kW připadajících na 1 m
2
 je zcela zasaţen poţárem. V obvodové 

zdi se nachází okno o rozměrech 0,5 x 0,5 m a dveře o rozměrech 1,6 x 1,5 m 

(rozměry šířka x výška).  

              √                              (7)

                √         

                        [MW] 

Kde 

    Tepelný výkon poţáru [MW] 

     Plocha otevřených otvorů [m
2
] 

     Výška otevřených otvorů [m] 

             efektivní výhřevnost dřeva [MJ.kg
-1

] 

  

Z výpočtu výše vyplývá, ţe poţár ve své fázi plně rozvinutého požáru bude řízen 

odvětráváním s maximální rychlostí uvolňování tepla          [6].  

Celý příklad modelového poţáru lze nalézt v literatuře [6], příklad 2.3. 

Zvolený modelový poţár má přibliţně stejný tepelný výkon jako poţár osobního 

automobilu, který je druhým nejčastěji hašeným poţárem VTP (viz Tabulka 7). Při požáru 

osobního automobilu se dle odborné zprávy [14] a literatury [10] počítá s maximálním 

tepelným výkonem v rozmezí 2,5 – 5 MW. Je tedy patrné, ţe zvolený modelový poţár 

bude svým téměř totoţným tepelným výkonem hodnotit i efektivnost hašení proudnicí 

MPN u poţáru osobních automobilů.  

V následujících kapitolách budou z modelového poţáru pouţity následující parametry:  

Plocha poţáru       A = 25 m
2 
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Objem poţárem zasaţené místnosti      V = 62,5 m
3
 

Tepelný výkon poţáru      Q = 4,8 MW 
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5 Metodiky pro výpočty dodávky hasiv 

Vzhledem k několika způsobům nastavení proudnice MPN, kdy lze hasit kompaktním, 

sprchovým i mlhovým proudem, bude efektivnost hašení zjištěna pro objemové a plošné 

hašení modelového poţáru. Oba rozdílné způsoby aplikace vody do poţářiště jsou 

vysvětleny v kapitole 2.  

Hodnocení efektivnosti hašení proudnicí MPN bude provedeno pomocí výpočtů z metodik 

zabývajících se minimální dodávkou vody do poţářiště. Jednotlivé výpočty stanovující 

potřebný průtok vody k hašení se získávají z laboratorních testů, statistického zkoumání 

typů poţárů nebo v závislosti na fyzikálních a chemických vlastnostech vody. Nejpřesnější 

metodiky jsou při srovnání tepelného výkonu poţáru a ochlazovací schopnosti dané látky, 

potaţmo proudnice [18].  

 

5.1 Metodiky zabývající se hašením na plochu 

Výpočty, které stanovují průtok vody pro hašení poţáru na plochu, patří svojí 

jednoduchostí mezi základní výpočty slouţící veliteli zásahu při odhadování potřeby sil 

a prostředků na místě zásahu. [18].  

Metodika výpočtu sil a technických prostředků jednotek požární ochrany [4] 

Výpočet nutné dodávky hasiva na plochu poţáru, dle literatury [4], patří v ČR mezi 

základní metody zjišťování potřeby sil a prostředků k likvidaci poţárů. Pro kvantifikaci 

dodávky hasiva na plochu poţáru slouţí empirické vzorce vyplývající z intenzity dodávky 

vody pro danou plochu na jeden metr čtvereční za minutu. Při výpočtu dle rovnice (8) 

se předpokládá rovnoměrné rozloţení hořlavých látek, šíření poţáru všemi směry a hoření 

na celé ploše poţáru. V prvních deseti minutách od vzniku poţáru se předpokládá 

poloviční lineární rychlost šíření poţáru.    

 

               [l.min
-1

]                 (8) 

kde 

     mnoţství hasební látky potřebné pro hašení [l.min
-1

] 
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    plocha hašení [m
2
]     

    poţadovaná intenzita dodávky hasební látky na plochu [l.min
-1

.m
-2

]  

Při hašení pevných hořlavých látek vodou je dle literatury [4]  nutná kontinuální dodávka 

vody pro lokalizaci poţáru po dobu nejméně:  

 5 minut při lineární rychlosti šíření poţáru do 2 m.min
-1 

 10 minut při lineární rychlosti šíření poţáru nad 2 do 3 m.min
-1

 

 15 minut při lineární rychlosti šíření poţáru nad 3 m.min
-1

 

Tato metodika se zabývá i dodávkou hasiva na obvod. Tento způsob hašení předpokládá 

poţár o velké ploše, kde jiţ nelze provádět frontální útok. Hašení na obvod je u proudnice 

MPN nepředpokládatelné z důvodu malé dodávky hasiva, proto se tím nadále nebudeme 

zabývat. Blíţe se této problematice věnuje literatura [4]. 

 

Rovnice Kritické průtokové rychlosti [19] 

Rovnice (9), vytvořená z dlouhodobého statistického vyhodnocování spotřeby vody 

při skutečných zásazích, je aplikovatelná pouze pro poţáry o ploše menší jak 100 m
2
. 

Výpočet předpokládá nahodilé poţární zatíţení kolem 30 – 45 kg.m
-2

.  

 

               [l.min
-1

]      (9) 

kde   

 A plocha poţáru [m
2
] 

 

Metodika National Fire Academy [18] 

Tato metodika počítá s velkou mírou nepřesností a vznikla pro rychlý odhad sil 

a prostředků na místě poţáru.  

              [l.min
-1

]             (10) 

kde  
 

 A plocha poţáru [m
2
] 
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Metodika Illinois Institute of Technology [18] 

Metodika Illinois Institute of Technology vznikla ze statistického sledování vybraných 

poţárů. Vzorec (11) je určen pro veřejné a výrobní budovy 

 

                           [l.min
-1

]           (11) 

kde   

 A plocha poţáru [m
2
] 

 

Metodika Baldwin [18] 

Vzorec (12) vznikl korelací statistických dat.  

 

                    [l.min
-1

]              (12)         

kde   

 A plocha poţáru [m
2
] 

 

Metodika korelace požárů v Londýně [18] 

Vzorec (13) vznikl korelací dat z poţárů z Londýna ve 20. století. 

  

                    [l.min
-1

]            (13) 

kde   

 A plocha poţáru [m
2
] 
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5.2 Metodiky zabývající se objemovým hašením 

Metodiky stanovující minimální dodávku hasiva pro objemové hašení předpokládají 

poţárem zasaţený celý objem místnosti, tedy poţár řízený ventilací.  

Metoda Lowa State University [19]  

Metodika byla odvozena na základě řady testů a experimentů. Rovnice (14) je platná 

v případě, je-li poţárem zasaţen celý objem místnosti. Vztah vychází ze základních 

fyzikálních poznatků, kdy z jednoho litru vody vznikne 1,7 m
3
 vodní páry, která inertizuje 

zasaţený prostor.  

                            [l.min
-1

]              (14) 

kde  

   objem poţárem zasaţeného prostoru [m
3
] 

 

Barnettova metoda [18] 

Výpočty, které se zabývají tepelnou bilancí poţáru, se zakládají na předpokladu, ţe k 

uhašení poţáru dojde, pokud je chladicí výkon proudnice vyšší neţ tepelný výkon poţáru. 

Ztráty při hašení, které se vyjadřují efektivitou hašení    , nabývají hodnot od 0 do 1, kdy 1 

symbolizuje 100% vyuţití dodaného hasiva do poţářiště. Standardní hodnota zjištěná 

z velkorozměrných testů nabývá hodnoty         [19], [3].  

 

           
 

      
   [l.min

-1
]            (15)

 

kde 

    Potřebný průtok vody [l.min
-1

]  

   Tepelný výkon poţáru [MW] 

     Účinnost hašení [<0;1>] 

    Teoretická chladící kapacita vody [2,6 MJ.kg
-1

]  
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6 Zhodnocení účinnosti hašení proudnicí MPN 

Zhodnocení efektivnosti hašení proudnicí MPN bude provedeno v závislosti na výpočtech 

minimálních dodávek vody z kapitoly 5. Vypočtené hodnoty budou porovnány s průtokem 

proudnice MPN a bude stanovena úspěšnost při hašení modelového poţáru.  

6.1 Hašení na plochu 

V tabulce (Tabulka 10) jsou uvedeny výsledky jednotlivých metodik zabývajících 

se minimální dodávkou vody na plochu poţáru. V prvním sloupci je uvedena příslušná 

metodika, ve druhém sloupci vypočtena minimální dodávka vody pro úspěšné hašení 

modelového poţáru, ve třetím sloupci výsledek porovnání minimálních dodávek vody 

s průtokem proudnice MPN a čtvrtém sloupci je uvedena, dle jednotlivých metodik, 

maximální moţná uhasitelná plocha poţáru proudnicí MPN.   

Z výsledků minimálních dodávek vody na plochu je patrné, ţe proudnice MPN 

ani v jednom případě neuhasí modelový poţár o ploše 25 m
2
. Srovnáme-li zjištěnou 

nejniţší a nejvyšší dodávku vody na hašení, zjistíme, ţe se hodnoty liší o 500 l.min
-1

. 

Je tedy patrné, ţe výpočty minimálních dodávek vody na plochu slouţí, vzhledem ke své 

jednoduché aplikovatelnosti, především jako podpora veliteli zásahu při odhadu sil 

a prostředků v místě poţáru, nikoliv však jako podrobné zkoumání minimální dodávky 

vody potřebné pro uhašení poţáru na plochu. 

Obzvláště vysokých hodnot minimálních dodávek vody nabývají výpočty 

s exponenciálními vzorci (Baldwin, Illinois Institute of Technology).  Metodika výpočtu sil 

a technických prostředků jednotek poţární ochrany se jako jediná metodika ve výpočtech 

zabývá hořícím materiálem.  Maximální plocha poţáru rodinného domu, kterou je moţné 

proudnicí uhasit, je dle výpočtu 6,7 m
2
. Pro úspěšnou lokalizaci poţáru je nutné zajistit 

kontinuální dodávku hasiva po dobu nejméně 5 minut.  
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 Tabulka 10 Výsledky minimálních dodávek vody na plochu 

 

Mezi jedny z nejpřesnějších výpočtů dodávky vody na plochu patří Metodika výpočtu sil 

a technických prostředků jednotek poţární ochrany, která jako jediná do výpočtu zahrnuje 

intenzitu dodávky vody na plochu v závislosti na hořlavé látce. V tabulce (Tabulka 11) 

jsou uvedeny maximální plochy poţárů, nejčastěji hašených VTP, které jsou dle této 

metodiky uhasitelné proudnicí MPN.   

Z tabulky (Tabulka 11) je zřejmé, ţe odpadní kontejnery, popelnice a odpadkové koše 

proudnice MPN uhasí do půdorysné plochy poţáru 6,7 m
2
. Odpadní kontejner o objemu 

1100 l má plochu 1,2 m
2
. Je tedy vysoce pravděpodobné, ţe proudnice MPN bude u tohoto 

druhu poţáru úspěšná. Tento předpoklad uhašení platí v případě zajištění kontinuální 

dodávky vody po dobu nejméně 5 minut [4]. Po této době bude kontejner naplněn vodou 

z více jak ¼ objemu a další hoření je tedy vysoce nepravděpodobné. Tento fakt zcela 

potvrzuje domněnku o úspěšnosti hašení odpadních kontejnerů proudnicí MPN.  

  

 

 

Hašení požáru na plochu  

Metodika 

Minimální dodávka 

vody pro uhašení    

[l.min
-1

] 

Výsledek 

Maximální plocha 

požáru uhasitelná 

proudnicí MPN [m
2
] 

Metodika výpočtu 

sil a technických 

prostředků 

jednotek poţární 

ochrany 

215 
MPN 

Neuhašeno 
6,7 

Rovnice Kritické 

průtokové rychlosti 
100 

MPN 

Neuhašeno 
14,5 

National Fire 

Academy 
375 

MPN 

Neuhašeno 
2,5 

Illinois Institute of 

Technology 
406,1 

MPN 

Neuhašeno 
3,4 

Baldwin 619,26 
MPN 

Neuhašeno 
0,66 

Korelace statistiky 

poţárů v Londýně 
382,08 

MPN 

Neuhašeno 
1 
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 Tabulka 11 Maximální plocha poţáru uhasitelná proudnicí MPN 

Typ požáru 

Maximální zasažená plocha 

požárem, kterou lze uhasit 

proudnicí MPN [m
2
] 

Odpadní kontejnery, popelnice a odpadkové koše  6,7  

Osobní a dodávková vozidla, jednostopá vozidla 

(palivo: benzín + nafta) 5,2 

Zemědělské neobdělávané plochy, louky 26,4 

Skládky odpadu – nepovolené 6,7 

Rodinné domky určené výhradně k bydlení 6,7 

Parky, osamocené stromy a keře 32,2 

 

6.2 Objemové hašení  

V případě objemového hašení modelového poţáru, kterým se zabývá metodika Lowa State 

University, rovněţ nedojde k uhašení poţáru proudnicí MPN. Pro úspěšné uhašení 

modelového poţáru je nutná dodávka vody o průtoku minimálně 83,75 l.min
-1

. Maximální 

objem místnosti, který jsme schopni proudnicí MPN uhasit, je 43,3 m
3
. U těchto výpočtů 

lze předpokládat vyšší přesnost, neţ tomu bylo u výpočtů minimálních dodávek vody na 

plochu, z důvodu zahrnutí fyzikálních vlastností vody ve vzorci [18].  

Mezi výpočty s nejvyšší přesností patří metodiky zabývající se tepelnou bilancí poţáru, do 

které spadá i Barnettova metoda. Pro úspěšné hašení modelového poţáru je nutná 

minimální dodávka vody 346.2 l.min
-1

 při účinnosti hašení         . Z výsledku 

je patrné, ţe rovněţ ani v tomto případě nedojde k uhašení modelového poţáru.   

Pouţijeme-li na takto tepelně výkonný poţár klasický VTP se standardní hodnotou 

efektivity hašení         , nebudeme rovněţ, dle Barnettovy metody, úspěšní.  

Velikost efektivity hašení    je závislé na druhu proudnice, způsobu aplikace a zkušenosti 

hasiče při aplikaci vody do prostoru hoření, viz kapitola 1. 

Výsledky Barnettových výpočtů jsou přímo závislé na efektivnosti hašení   . Budeme-li 

uvaţovat, ţe hasíme s nereálnou 100% efektivností    a za stejného průtoku hasiva, 
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zjistíme, ţe uhasíme poţáry o maximálním tepelném výkonu 2,5 MW. Z tohoto zjištění je 

zřejmé, ţe průtok vody 58 l.min
-1

 je dost limitující na účinnou likvidaci poţáru.  

V tabulce (Tabulka 12) jsou stanoveny, dle rovnice (16), maximální tepelné výkony 

poţárů, které lze úspěšně hasit proudnicí MPN, v závislosti na efektivnosti hašení     

 

        
           

  
   [MW]            (16) 

 

Tabulka 12 Maximální hodnoty tepelného výkonu poţáru uhasitelného proudnicí MPN 

v závislosti na účinnosti hašení ηa 

ηa 0,1 0,20 0,25 0,30 0,32 0,40 0,45 0,50 0,55 0,6 

Q 

[MW] 
0,251 0,502 0,628 0,754 0,804 1,005 1,131 1,256 1,382 1,508 

 

Vzhledem k přesně nespecifikované efektivnosti hašení proudnicí MPN firmou CCS AB 

nelze přesně stanovit nejvyšší tepelný výkon poţáru, který lze proudnicí hasit. Obchodní 

manaţer firmy CCS AB Jan Hellsten odhaduje velikost kapek a efektivnost hašení stejně 

jako u jiných vysokotlakých zařízení pracujících s tlaky okolo 20 – 40 bar. Lze tedy 

předpokládat, ţe se účinnost   , dle literatury [3], bude pohybovat v rozmezí 0,2 aţ 0,4, 

kdy standardní hodnota zjištěná z velkorozměrných testů nabývá hodnoty 0,32 [3]. 

Dle výsledků metodik zabývajících se tepelnou bilancí poţáru lze předpokládat, 

ţe zařízením CCS COBRA s proudnicí MPN je možné hasit požáry o tepelném 

výkonu nepřevyšujícím Q = 1 MW.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnocení efektivnosti hašení zařízením Cold Cut 

Systems Cobra s připojenou proudnicí Multi-Purpose Nozzles. Konkrétním účelem práce 

bylo zhodnocení efektivnosti hašení proudnicí MPN v závislosti na typech běţně hašených 

poţárů vysokotlakými vodními proudy, které jsou umístěny standardně v cisternových 

automobilových stříkačkách.   

Zhodnocení efektivnosti hašení proudnicí MPN bylo provedeno pomocí metodik, které 

se zabývají výpočtem minimálních dodávek vody pro hašení. Pro potřeby výpočtu 

byl zaveden zkušební etalon v podobě modelového poţáru, který je svými parametry 

nejvíce podobný nejčastějším poţárům běţně hašených VTP.   

Výsledky jednotlivých metodik stanovují, ţe zvolený modelový poţár ve většině případů 

nelze uhasit zařízením CCS Cobra s proudnicí MPN. Maximální tepelný výkon poţáru, 

který proudnice MPN uhasí, je z výpočtů odhadnut na 1 MW. Vypočtený výsledek zcela 

nekoresponduje s propagačním videem umístěným na webových stránkách firmy [22], kde 

proudnice MPN úspěšně hasí poţár osobního automobilu ve značné fázi rozvoje, který má 

dle literatury [14], aţ 5 krát vyšší tepelný výkon neţ námi vypočtená hodnota.  

Z výsledků výpočtů nelze přesně stanovit, zda je v případě potřeby moţné plnohodnotně 

nahradit vysokotlaké proudy umístěné v CAS zařízením CCS COBRA s proudnicí MPN. 

Tato náhrada by byla opodstatněná v případě další objednávky CAS, jako v případě 

veřejné zakázky č.j.: MV-17912/PO-PSM-2014, kde muselo být umístěno zařízení CCS 

COBRA. Náhradou VTP proudnicí MPN bychom docílili uvolnění jedné rolety a sníţení 

váhy na jiţ tak přetíţených CAS. Finanční úspora je diskutabilní, vzhledem k nezjištěné 

ceně zařízení CCS Cobra s moţností připojení proudnice MPN. Tato případná výměna 

zařízení by byla v rozporu s technickými podmínkami pro cisternové automobilové 

stříkačky danými vyhláškou č. 53/2010 Sb. o technických podmínkách poţární techniky.  

Vzhledem k tomu, ţe zařízení CCS Cobra s podporou proudnice MPN v České republice 

není, nebylo moţné přistoupit k experimentálnímu ověření výsledků výpočtů. Firma CCS 

AB rovněţ neprovedla zkoušky proudnice MPN za účelem zjištění chladicího efektu 

a velikosti kapky, které jsou stěţejní pro stanovení efektivnosti hašení proudnicí MPN. 

I přes absenci jakýkoliv testů prokazujících efektivnost hašení proudnicí MPN je moţné 
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z dosavadních zkušeností z hašení poţárů konstatovat, ţe proudnice má reálně vyšší 

hasební schopnost neţ vypočtené hodnoty jednotlivých metodik.  

Při komunikaci s firmou CCS AB nabídl obchodní manaţer Jan Hellsten moţnost vlastního 

měření proudnice MPN v sídle firmy ve Švédsku. Tato moţnost byla z finančních důvodů 

zamítnuta. V případě další objednávky zařízení CCS Cobra Hasičským záchranným 

sborem České republiky, je více neţ doporučující, vyuţít pozvání firmy CCS AB a 

prakticky odzkoušet efektivnost hašení proudnice MPN.  
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