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Anotace

edkládaná bakalá ská práce se zabývá popisem za ízení ur eného k výcviku hasi . Jedná

se o tzv. polygon, simulující skute ný zásah jednotek PO v bytovém jádru. Jednou z  priorit

popisovaného výcviku je vyhledávání osob v nep ehledném prostoru. Sou ástí práce

je vyhodnocení ur itých variant výcviku a návrhy na jejich zlepšení.

Zkušenosti  z r zných výcvikových trenažér  umož ují hasi m získávat praktickou

zkušenost s hašením reálného požáru kapalných uhlovodík  a ov ovat si  vlastnosti zásahové

výstroje p i požáru s extrémním vývinem sálavého tepla spolu s  taktickými postupy

a chováním p notvorných hasiv v praxi.

Sou ástí bakalá ské práce je i rámcový p ehled požární techniky a v cných prost edk , které

se vztahují k práci chemické služby.

Klí ová slova: cvi ný polygon, dýchací p ístroj, fyziologie dýchání, technické prost edky,

technika používaná v PO.
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Annotation

Submitted bachelor thesis is engaged in the description of the equipment dedicated for the

training of the firemen. It concerns so-called polygon imitating real action of the teams of the

fire prevention in the house service core. One of the priorities of the described training is

searching of the people in the space not providing an easy survey. One part of the thesis is the

evaluation of the definite options of the training and the proposals for their improvement.

The experiences from the different training  drive - simulaters allow to the firemen to get the

practical skill with the fire fighting of the real blaze of the liquid hydrocarbons and test the

quality of the firemen equimpent by the fire with the extrem developmnet of the blazing heat

together with the tactical procedures and the behaviour of the foam-creating mediums in the

practices.

On part of the bachelor thesis is also frame survey about the fire equipment and the technical

instruments connected to the job of the chemical service.

Key words: polygon for practising,  practise polygon, respiratory equipment, brathing

apparatus, physiology of the breathing, technical isntruments, technical means, technics used

by fire prevention
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1.   Úvod
V sou asné dob  se každým rokem zvyšuje etnost úkol  souvisejících s aplikací

chemie, radiologie a biologie. Modernizací domácností dochází k neustálému zvyšování

nárok  na odborné znalosti jednotlivých pracovník  a zárove  požadavk  na technické

vybavení jednotek PO.

Bakalá ská práce si klade za hlavní cíl vyhodnotit využití konkrétního cvi ného trenažéru

chemické služby v Jablonci nad Nisou a navrhnout zlepšení variant výcviku.

K dosažení cíle byli autorem stanoveny díl í cíle:

statistické vyhodnocení jednotek požární ochrany v roce 2007

popis výjezdové techniky a technických prost edk ,  které ÚO Jablonec nad Nisou

používá p í zásazích.

popis dýchací techniky a fyziologie dýchání

popis konkrétního cvi ného polygonu, vyhodnocení ur itých variant výcviku

a návrhy na jejich vylepšení.

prezentace zkušeností  z jiných výcvikových polygon  ( Neratovice, Zittau)

Z nutnosti pé e o ochranu hasi  a jejich ochranné prost edky u zásah  se vyvinula

v jednotkách PO chemická služba, jejíž prioritní rolí je p edevším služba  protiplynová.

Pro její vztah k problematice dýchacích p ístroj  a havárií v chemickém pr myslu do sebe

vývojem zahrnula problematiku v cných prost edk  týkajících se nebezpe ných látek – jedná

se o detekci, dekontaminaci zasahujících hasi  nebo osob zasažených p i mimo ádné

události.

V komplexu ochrany hasi  p ed nebezpe nou látkou pe uje chemická služba také

o oživovací a ochranné prost edky - k ísicí p ístroje a vyvád cí, evakua ní masky pro osoby

zasažené p i mimo ádné události.

St žejní pro oblast CHS bylo Na ízení vlády . 172/1997 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis

a . 173/1997 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis , podle kterých je výrobce nebo dovozce

povinen zajiš ovat u autorizované osoby posouzení shody výrobk  se základními požadavky

na výrobky (jedná se p edevším o zvedací vaky, záchranná za ízení, atd.). Pro n které

výrobky (dýchací techniku, p ilby, ochranné od vy, atd.) je zpracována vyhláška . 255/1999

Sb., o technických podmínkách prost edk  PO, která eší následnou kompatibilitu i zvýšené

nároky na bezpe nost hasi .

Zpracované výsledky mohou mít širší uplatn ní p i realizaci výcviku v polygonu  HZS

Jablonec nad Nisou.
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2.   Literární rešerše
ed zpracováváním této bakalá ské práce byl za ú elem orientace v uvedené oblasti

proveden pr zkum odborné literatury, která se problematikou této práce zabývá.

ád chemickotechnické služby HZS R [1], upravuje jednotný výkon chemickotechnické

služby, stanoví základní úkoly p i zabezpe ení provozuschopnosti, používání, zkoušení

a kontrolách, údržb  a skladování v cných prost edk  chemickotechnické služby a vymezuje

jednotné používání prost edk  chemickotechnické služby. Nebezpe né látky, jejich vlastnosti,

parametry, bezpe né nakládání jsou ešeny v odborné literatu e nap íklad Bartlovou [2].

V bojovém ádu je popsána innost jednotek požární ochrany [3].  Lošák [4] popisuje požární

automobil jako technický prost edek používaný k  zastavení nár stu ztrát p i mimo ádné

události. Publikace popisuje stru  základní zásahové automobily. Julínek [5] popsal

rozd lení prost edk  chemickotechnické služby, složení ovzduší a fyziologie dýchání. Slovák

[6] popisuje nové rozd lení chemické služby a technické služby, dýchací techniku a fyziologii

dýchání.

Smyslem [7]  „Sborníku n kterých právních p edpis  pro pot eby HZA R“, který není

pramenem práva ale pracovní pom ckou, je umožnit p íslušník m a zam stnanc m HZS R

rychlou orientaci v základních a vybraných právních p edpisech, jež upravují p sobnost

a úkoly HZS R. Tyto právní p edpisy jsou upraveny podle stavu ke dni 31.ledna 2003.

Sborník obsahuje rovn ž vyhlášku . 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární

techniky.
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3. Statistické vyhodnocení jednotek požární ochrany v roce 2007
 V roce 2007 zasahovaly jednotky požární ochrany u v bec nejv tšího po tu

mimo ádných událostí v historii. P ehled  je vyjád en v tabulce .1.

Hasi i vyjeli k nejv tšímu po tu požár  a dopravních nehod od roku 2003, výrazn  narostl

po et zásah  u živelních pohrom, bylo nutno zvládnout nákazu pta í ch ipkou u n kolika

velkochov  dr beže. Pozitivem je pokles po tu úmrtí p i požárech.

Pom rn  výrazn  narostl v roce 2007  i po et p ípad  úniku nebezpe ných chemických látek.

Jednotky požární ochrany musely likvidovat následky celkem 6 373 t chto událostí, což

je meziro ní nár st o 10 %, nejvíce v posledních letech. Nej etn jší byly úniky ropných

produkt  -  5 177 (nár st o 533), dále šlo o úniky plyn  a aerosol  - 605 (pokles o 9), kapalin

mimo ropných produkt  - 341, pevných látek - 30 a ostatních v etn  potraviná ských

produkt  - 220 (nár st o 37). Nejvyšší po et únik  nebezpe ných chemických látek byl

zaznamenán v hlavním m st  Praze - 1 106 (nár st o 41), nejnižší v kraji Zlínském - 156

(nár st o 35).  P ehled úniku nebezpe ných chemických látek za rok 2007 je znázorn n

v tabulce .2.

Po et mimo ádných událostí se zásahem jednotek požární ochrany v roce 2007
Tabulka .1

Druh události
2005 2006 2007 Index v%

07/06

Podíl na celkovém
po tu událostí, v

%
Požáry s ú astí jednotky požární
ochrany 19 484 19 665 21 858 111 18,8

Dopravní nehody 20 681 18 976 21 297 112 18,4
Živelní pohromy 2 729 5 414 10 046 186 8,7
Úniky nebezpe ných látek
z toho "ropných produkt "

5 630
4 616

5 809
4 644

6 373
5 177

110
111 5,5

Technické havárie 40 413 49 785 48 090 97 41,5
Radia ní havárie a nehody 2 4 0 0 0
Ostatní mimo ádné události 48 735 180 24 0,2
Plané poplachy 7 846 8 409 8 155 97 7

UDÁLOSTI CELKEM 96 833108 797115 999 107 100 %

3.1 P ehled úniku nebezpe ných chemických látek za rok 2007
Tabulka .2

Únik nebezpe né chemické látky Po et událostí
Únik ropných produkt 5177
Únik kapaliny mimo ropných produkt 605
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Únik ostatních látek v etn  potraviná ských produkt 341
Únik plyn  a aerosol 30
Únik pevné látky 220

3.1.1 Grafické znázorn ní úniku nebezpe ných chemických látek za rok 2007
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Grafické znázorn ní úniku nebezpe ných chemických látek za rok 2007

Ropné produkty Únik plynu a aerosol
Kapalina mimo ropných produkt Pevné látky
Ostaní v etn  potraviná ských produkt

3.2 P ehled všech událostí HZS LK za rok 2007

Rozd lení událostí
Název událostí po et  % podíl

 Požáry 1074 21,91
 Pomoc p i dopravních nehodách 1088 22,20
 Živelné pohromy - voda, vítr, sníh, .. 1081 22,05
 Únik nebezpe né chemické látky a ropných produkt   336   6,85
 Technická a technologická pomoc 1103 22,49
 Ostatní mimo ádné události       3 00,06
 Planý poplach   218 04,44
Celkem 4903 100

3.3 P ehled událostí po okresech Libereckého kraje

ehled událostí po okresech
Okres po et  % podíl

eská Lípa 1120 22,85
 Jablonec nad Nisou   999 20,37
 Liberec 1765 36,00
 Semily 1019 20,78
Celkem Liberecký kraj 4903 100
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3.4 P ehled všech událostí HZS LK ÚO Jablonec nad Nisou za rok 2007

Rozd lení událostí
Název událostí po et  % podíl

 Požáry 189 18,92
 Pomoc p i dopravních nehodách 209 20,92
 Živelné pohromy - voda, vítr, sníh, .. 240 24,02
 Únik nebezpe né chemické látky a ropných produkt   79 07,91
 Technická a technologická pomoc 248 24,82
 Ostatní mimo ádné události 00 00,00
 Planý poplach   34 03,41

3.5 Grafické znázorn ní úniku nebezpe ných látek ÚO Jablonec nad Nisou
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Grafické znázorn ní úniku nebezpe ných chemických látek za rok 2007
na území okresu Jablonec nad Nisou

Ropné produkty Únik plynu a aerosol
Kapalina mimo ropných produkt Pevné látky
Ostaní v etn  potraviná ských produkt

4.   Technika a technické prost edky používané p i zásazích ÚO Jablonec
nad Nisou

4.1 I. výjezd  MAN 4x4 - CAS 24/2500/400 - S2Z, PJN 101, posádka 1+5 obr. . 1, 2

    obrázek . 1 obrázek . 2

Vozidlo stojí na podvozku MAN 14.285 LA-LF s možností pohonu 4x4, s kabinou pro
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osádku 1+5. Je ur eno k p eprav  požárního družstva, vybaveno p íslušenstvím pot ebným

k provedení požárního zásahu vodou nebo p nou z vlastních nebo cizích zdroj  hasicích látek.

Nádrž na vodu je vyrobena z kompozitních materiál , pojme 2500 litr  vody a 400 litr

nidla. Pr tok hasiva zajiš uje výkonné požární erpadlo ZIEGLER FP 24/8 s BKT 2400

l/min p i 10 barech a 250 l/min p i 40 barech. erpadlo je vybaveno automatickým nasávacím

systémem. Strojník má ze svého stanovišt  p ehled o všech d ležitých parametrech vodní

soustavy. Vnit ní prostory jsou osv tleny, kabina je vytáp na nezávislým topením,

v sedadlech jsou umíst ny dva nosi e na dýchací techniku. Všechny úložné prostory zakrývají

hliníkové rolety.

4.1.1 Seznam vybavení  MAN - CAS 24/2500/400 - S2Z

Kabina :

1ks krabice s chirurgickými rukavicemi, 2ks n ž na bezpe nostní pásy, 2ks dýchací p ístroj

Dräger, 1ks hydraulický zdvihák k vozidlu,1ks brašna na formulá e, 1ks dalekohled + mapa,

1ks ná adí na vylamování zámk , 4ks signální vesta, 2ks kabát oranžový ochranný,

1ks halogenová svítilna, 1ks detek ní souprava Dräger, 1ks vesta velitele zásahu, 1ks brašna

s ná adím, 1ks explozimetr PACEX  s nabíje em, 1ks souprava na popáleniny, 1ks dozimetr

DC 3B, 2ks stav cí ter , 2ks vyty ovací páska.

Levá p ední roleta:

1ks elektrocentrála HONDA 2kW, 2ks horolezecké lano, 1ks záchytné lano, 1ks prodlužovací

kabel na cívce 50m, 1ks halogenový sv tlomet, 1ks kanystr 10 l, 1ks p etlakový ventilátor

PAPIN, 3ks náhradní lahev k dýchacím p ístroj m, 2ks dýchací p ístroj Dräger, 4ks vyvád cí

dýchací p ístroj

Levá druhá roleta:

1ks p etlakový ventil, 1ks ležatý ejektor, 1ks kulový uzáv r, 1ks proudnice C s uzáv rem,

1ks p echod B-C, 1ks proudnice B, 4ks hadice B, 4ks hadice C, 1ks proudnice mlhová,

1ks batoh s evakua ním trojúhelníkem, 1ks evakua ní nosítka skládací, 1ks p im šova

PYROCOOL, 1ks batoh s lezeckou výstrojí

Levá t etí roleta:

1 ks  hydrantový nástavec, 1ks sekera bourací, 1ks klí  k nadzemnímu hydrantu, 1ks pá idlo,

1ks klí  k podzemnímu hydrantu, 1ks sá ek se sponami, 1ks hadicový p im šova ,

1ks proudnice C Galaxie, 6ks vazáky, 1ks sb ra , 1ks rozd lova , 1ks sada t sn ní v krabi ce,

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


7

2ks klí  na spojky a šroubení, 2ks p echod B – C, 1ks ventilové lanko, 1ks záchytné lanko,

1ks azbestové rukavice, 2ks ochranný oblek SUNIT, 1ks souprava na m ení lahví, 1ks t snící

prášek PLUGN’DIKE.

Pravá p ední roleta :

1ks VRVN, 1ks vidle, 2ks lopata ocelová  srdcovka, 2ks lopata hliníková, 2ks košt ,

1ks sekera, 1ks krumpá , 1ks palice, 1ks p etlakový od v AUER, 2ks ochranné obleky SOO-

CO, 2ks dýchací p ístroj Dräger, 2ks ochranný od v OPCH 90, 1ks kala , 1ks lopatka polní,

2ks náhradní kotou  k pilám, 1ks univerzální lesnická lopatka, 1ks pila kotou ová, 1ks pila

et zová, 1ks ná adí a pom cky k pilám, 1ks  kanystr s olejem do pil 5 l, 1ks  kanystr 10l Mix,

1ks lanová kladka + vázací t men U, 1ks k ísící p ístroj, 1ks brašna s náhradními maskami,

1ks pá idlo PU s etízky, 1ks komínová souprava, 1ks souprava na popáleniny, 1ks pákové

žky

Pravá druhá roleta:

1ks bedna s lékárni kou, 1ks bedna se záme nickým ná adím, 4ks hadice B, 5ks hadice C,

1ks bedna elektro, 1ks vakuové lehátko + pumpa, 1ks vakuová dlaha + noha, 1ks deky

a prost radlo, 1ks bedna s nejisk ícím ná adím, 1ks jednorázová p ikrývka.

Pravá t etí roleta:

2ks ochranný od v OL2, 1ks džberová st íka ka, 2ks PHP CO2, 2ks PHP práškový, 2ks klí

na spojky a šroubení, 1ks rozd lova , 2ks p echod B - C, 1ks proudnice C s uzáv rem

Galaxie, 1ks proudnice C s uzáv rem Turbojet

Spodní vykláp cí box:

1ks klín zakládací, 2ks hadice B 5m, 1ks lano ocelové, 1ks tažný popruh, 2ks t men „U“

St echa nástavby:

1ks proudnice na uhlí, 1ks proudnice SP, 2ks p ejezdový m stek, 1ks proudnice P3,

4ks nastavovací žeb ík, 1ks osv tlovací stožár, 2ks barel se sorbentem, 1ks trhací hák

hliníkový, 1ks pá idlo velké hákové, 1ks nosítka plát ná v obalu, 2ks sv tla na nástavbu,

1ks sací koš, 1ks savice – sada, 1ks trhací hák d ev ný, 1ks záchytný kanystr, 2ks dopravní

kužel malý, pytle se sorbetem.
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4.2 II.výjezd  Tatra 4x4 - CAS 25/2500/400 - S2Z – Speciál, PJN 102, posádka 1+2
obr. . 3, 4

       obrázek . 3 obrázek . 4

Vozidlo je p evážn  ur eno k zásah m na dopravní nehody, technické pomoci,

zvednutí p edm tu za pomocí vysokotlakých vak , odstran ní p ekážek na silnici pomocí

et zových a rozbrušovacích pil, odstran ní roje nebezpe ného hmyzu, vytažení vozidla

z vody. Dále m že být vozidlo použito na menší požáry, osádka vozidla je 1+2.

4.2.1 Seznam vybavení Tatra 4x4 - CAS 25/2500/400 - S2Z - Speciál

Kabina:

1ks plášt nka, 1ks n ž na bezpe nostní pásy, 4ks signální vesta, 8ks chirurgické rukavice,

1ks lanozáchranné 60m, 1ks lano záchranné 25m, 2ks lampa, 1ks klí  na závory, 1ks léka ský

kufr, 1ks sada klí  na plyn, 1ks potáp ský n ž.

Levá p ední roleta:

2ks zakládací klíny, 1ks erpadlo MACXIMUM, 1ks vysava  s p íslušenstvím,

1ks elektrocentrála HONDA 2kW, 1ks kanystr 10 l benzin bez oleje

Levá druhá roleta:

1ks kalové erpadlo 220 V, 1ks džberová st íka ka, 2ks  PHP CO 2, 2ks  PHP práškový,

1ks Hupcuk kompletní, 1ks objímky v sá ku, 1ks ná adí k autu, 1ks kanystr s olejem

k et zovým pilám, 1ks kalové erpadlo 380 V, 1ks hadice D do agresivního prost edí,

1ks vak s el. prodlužováky a  p echody  380V, 1ks prodlužovák 25m na cívce 220V,

1ks kanystr 10 l benzin s olejem, 1ks pákové n žky.

Levá t etí roleta:
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4 ks  náhradní lahev k dýchacím p ístroj m, 1ks  p echod  125 – 110, 1ks  p echod  110 – B,

1ks p etlakový ventil, 1ks kulový uzáv r, 1ks klí  k nadzemnímu hydrantu, 1ks klí

k podzemnímu hydrantu, 1ks sací koš, 1ks hadicový p im šova , 1ks proudnice  C clonová,

1ks hydrantový nástavec, 1ks savi ka k p im šova i, 1ks p nová proudnice P6, 1ks stojatý

ejektor, 1ks ležatý ejektor, 1ks sb ra , 1ks savi ka p nidla z vedlejšího zdroje, 1ks proudnice

C TURBO, 1ks sada t sn ní, 1ks nástavec na p nu UNIFIRE, 1ks p echod C – D, 1ks ventil

pro vaky Holmatro.

Levá tvrtá roleta :

1ks rozd lova , 1ks proudnice B, 1ks hadice B 5m, 2ks  klí  B – C, 6ks  hadice B 20m,

5ks hadice  C  20m , 1ks proudnice  C s uzáv rem, 2ks p echod  B - C, 1ks proudnice

C UNIFIRE.

Pravá p ední roleta :

2ks ochranný oblek OL 2, 1ks ochranný oblek p etlakový AUER, 2ks ochranný oblek SOO-

CO, 1ks k ísící souprava OXY, 2ks košt , 2ks lopata ocelová  srdcovka, 1ks lopata hliníková,

1ks krumpá , 1ks  sekera bourací, 1ks  kala , 1ks  p itloukací palice, 1ks VRVN, 1ks pá idlo

ploché, 1ks  pá idlo PU s etízky, 1 ks hákové pá idlo, 1ks univerzální lesnická lopatka,

1ks pila et zová,  1ks pila kotou ová, 1ks ná adí k pilám, 1ks ochranné pom cky k pilám,

2ks n ž zavírací, 1ks ru ní pumpa LUKAS, 1ks n ž na bezpe nostní pásy, 1ks p ímo arý

rozpínák LUKAS + nástavec, 2ks rozpínací válce LUKAS, 2ks hadice k LUKASU,

1ks vyproš ovací souprava LUKAS, 1ks p íslušenství LUKAS, 1ks náhradní rozbrušovací

kotou , 2ks štíty na ochranu vyproš ovaných, 1ks trn na rozbíjení oken, 1ks ochranný oblek

SUNIT.

Pravá druhá roleta:

1ks p ímo ará pila na autoskla, 2ks prost radlo, 1ks box se zdravotnickým materiálem,

1ks kuf ík s lékárnou a ambuvakem, 1ks sada na popáleniny, 1ks igelitový pytel, 4ks igelitová

plachta, 1ks plast.box s ná adím na otevírání byt , 1ks plast. box  s ru ním ná adím + hasák,

1ks hadice ke zdvihacím vak m.
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4.3 III. výjezd T 815 6x6 - CAS 32/8200/800 - S3Z, PJN 112, posádka 1+1 obr. . 5, 6

      obrázek . 5                 obrázek . 6

Vozidlo je ur eno na hašení požár  vysokoho lavých látek, p izp sobeno na rychlý

zásah i ve m stech s nedostatkem vody. M že se používat všude tam, kde je vysoké riziko

požárního nebezpe í. Výkonové parametry podvozku, velký obsah nádrží s hasícími látkami

a vysoký výkon erpacích za ízení jsou p edpokladem rychlé likvidace nebezpe ných požár

i p i ztížených pov trnostních podmínkách. Objem nádrže na vodu 8 000 l, objem nádrže

na p nu 2 x 400 l. Jmenovitý pr tok vody 3 200 l/min.

4.3.1 Vybavení T 815 6x6 - CAS 32/8200/800 - S3Z

Kabina :

1ks lékárni ka, 1ks n ž na bezpe nostní pásy, 8 ks chirurgické rukavice, 2 ks plášt nka

oranžová.

Levá p ední sk  :

2ks hadice „B“ 20m, 7ks hadice „C“ 20m, 1ks erpadlo MACXIMUM, 1ks rozd lova ,

5ks p echod  B – C, 1ks mezikus „B“ s manometrem1ks, proudnice „B“ bez uzáv ru,

2ks proudnice „C“ s uzáv rem, 2ks proudnice „C“ kombinovaná, 1ks klí  „C“, 1ks kulový

uzáv r.

Levá zadní sk  :

2ks hadice „B“ 5m, 1ks proudnice p nová, 1ks hadice „C“ 20m, 1ks hydrantový nástavec,

1ks klí  k podzemnímu hydrantu, 1ks klí  k nadzemnímu hydrantu, 2ks klí  B – C,

1ks pá idlo, 1ks sá ek se sponami, 1ks t sn ní v krabi ce, 1ks sb ra , 1ks rozd lova ,

2ks redukce 125 – 110, 1ks PHP PG6.

Pravá p ední sk  :
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3ks dýchací p ístroj Dräger, 4ks náhradní láhev, 6ks hadice „B“ 20m, 2ks ochranný od v SO

– CO, 1ks vyproš ovací nástroj, 1ks ru ní k ísící p ístroj, 1ks ná adí k autu, 1ks basa

s ná adím,1ks bourací sekera.

Pravá zadní sk  :

2ks hadice „B“ 5m, 1ks hadice „C“ 20m, 1ks proudnice p nová, 1ks hydrantový nástavec,

1ks klí  k podzemnímu hydrantu, 1ks klí  k nadzemnímu hydrantu, 1ks pá idlo, 2ks p echod

B – C, 1ks klí   B – C, 2ks savice pro p nidlo, 1ks sací koš, 1ks ventilové lanko s vidlicí,

1ks záchytné lanko, 1ks rozd lova , 1ks RHP  CO2.

Zadní sk erpadla a st echa nástavby:

1ks sekera bourací, 1ks klí  B - C, 1ks nastavovací žeb ík – sada, 1ks tažná ty , 1ks trhací hák

dvojdílný, 2ks p ejezdový m stek, 5ks savice, 2ks lopata srdcovka.

4.4 IV. výjezd (AP 42 S1V SCANIA, AZ 30-M1Z  Mercedes, PPLA-1L AVIA  A
31K)

4.4.1 Automobilová plošina  - AP 42 S1V SCANIA, PJN 104, posádka 1+1 obr. . 7, 8

     obrázek . 7                   obrázek . 8

Požární automobilová plošina SIMON s postranním žeb íkem na podvozku SCANIA

slouží pro ÚO Jablonec nad Nisou a ÚO Liberec. Poloautomatická plošina je využívána  pro

zásahy technického charakteru s možností likvidace požár  do výšky 42m. Žeb ík SIMON

AZ  42   slouží  k  záchran  osob  jednak  pomocí  koše  nebo  postranního  žeb íku.  Na  koši

je p ipevn ná proudnice - tzv. deflektor, umož ující p estavbu automobilu na hasící rameno.

Proudnice se ovládá ze zem , prost ednictvím ovládacího za ízení. Vozidlo je vybaveno

sv tlomety, které lze využít k osvícení zásahu. Rameno z  koše dále umož uje slan ní osoby

do libovolné hloubky, záchranu pomocí nosítek, poslouží též jako lávka p es volnou hloubku

pro záchranu osob po žeb íku. Nejvíce je využíváno p i požárech výškových budov.
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4.4.1.1 Vybavení vozidla  AP 42 S1V SCANIA

Kabina idi e:

1ks lékárna, 2ks páka ru ního ovládání, 1ks klí  sk ín  elektro, 1ks kli ka kryt  plošiny,

2ks výstražný trojúhelník, 1ks klí  na kola + nástavec, 1ks hever, 1ks ru ní svítilna, 1ks ru ní

hasící p ístroj, 1ks mapa Liberce.

Levá p ední sk :

2ks dýchací p ístroj Dräger, 2ks opasky, 2ks masky k dýchacím p ístroj m, 2ks podkládací

deska.

Levá zadní sk :

1ks záchranný rukáv složený - délka 45m

Pravá p ední sk :

1ks lano 60 m, 1ks dálkové ovládání lafety, 1ks zakládací klín, 1ks propojovací kabel  220 V,

1ks lano záchytné, 2ks podkládací deska.

Pravá zadní sk :

4ks hadice B, 2ks hadice, 2ks hadice C krátké, 3ks p echod B - C, 1ks rozd lova , 1ks klí

hydrant.nadzemní, 2ks klí  na hadice, 1ks proudnice C, 1ks proudnice kombinovaná,

1ks uzem ovací kolík, 1ks RHP PG6, 1ks lopata hliníková, 1ks krumpá , 1ks vyproš ovací

nástroj VRVN, 1ks lopatka na písek.

4.4.2 Automobilový žeb ík  AZ 30-M1Z  Mercedes, PJN 103, posádka 1+1 obr. . 9, 10

          obrázek . 9       obrázek . 10

Požární automobilový žeb ík je speciální automobil, který je ur en k rychlému zásahu

požárních jednotek ve vyšších podlažích budov a podobných objektech. Slouží pro výstup
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hasi , dopravu hasiva, evakuaci ohrožených nebo zran ných osob. Automobilový žeb ík

AZ 30 byl p vodn  dovážen z bývalé NDR, kde byl ozna en DL 30. AZ 30 tvo í podvozek

IFA W 50 L, šestimístná kabina posádky, ty dílná výsuvná, hydraulicky ovládaná žeb íková

sada, ty i podp ry a ukládací prostor pro p íslušenství. V roce 2006 byla provedena

estavba nástavby na podvozek Mercedes.

Dostupná výška 30 m, podvozek Mercedes – Benz ATEGO 915, výkon motoru 112 kW,

evodovka 6 stup ová,  hmotnostní t ída st ední do 14 t, celková hmotnost 9500 kg,

podvozek silni ní 4x2.

4.4.2.1 Vybavení vozidla AZ 30 M1Z Mercedes:

Kabina:

2ks praporky ervené,  2ks brašna na spisy, 1ks bezpe nostní opasek, 1ks výstražný

trojúhelník, 1ks požární sekera,  1ks lékárni ka, 2ks oranžový kabát.

Pravá sk :

2ks zdvihací gumové pásy dlouhé, 1ks džberovka, 2ks RHP PG 6, 1ks hydrantový nástavec,

2ks zdvihací gumové pásy krátké, 2ks záchranné lano v obalu, 2ks kabel 25m, 4ks hadice C,

1ks klí  k podzemnímu hydrantu, 2ks klí  ABC, 1ks klí  k nadzemnímu hydrantu, 1ks krátký

rý .

Levá sk :

2ks dýchací p ístroj Dräger , 1ks p echod B/C, 1ks vazák, 1ks víceú elová proudnice, 1ks ty

a klika  na ru ní ovládání žeb íku, 1ks hák,  2ks požární sekera malá v pouzdru, 1ks pá idlo,

1ks provazový žeb ík, 1ks násada pro pá idlo a hák, 1ks sada kolových et .
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4.4.3 3/ protiplynový automobil PPLA-1L  AVIA  A 31K,  PJN 116, posádka 1+8,
obr. . 11, 12

    obrázek . 11 obrázek . 12

Dopravní automobil DA 12 Avia 31 je požární automobil, ur ený pro úplné požární

družstvo. Zpravidla je využíván  jednotkami v podnicích, obcích a menších m stech.

Automobil je složen z podvozku Avia A 31 K, kabiny pro t i osoby v etn idi e a samostatné

sk ové karoserie.

V p ední ásti karoserie je kabina pro mužstvo, vytáp ná nezávislým naftovým topením,

vybavena výstražným a rozhlasovým za ízením. V zadní ásti jsou prostory vy len né pro

uložení technických prost edk  a p íslušenství.

Avia je ur ena k celkové p eprav  požárního družstva 1 + 5 s p íslušenstvím pot ebným

k provedení požárního zásahu vodou nebo p nou. Zásah lze také provést pomocí p enosné

motorové st íka ky PS – 12.

4.4.3.1 Vybavení vozidla AVIA A 31K

Kabina idi e:

1ks ná adí k vozidlu, 1ks autolékárni ka

Prostor pro posádku:

4ks ochranná maska s plicním automatem INTERSPIRO, 3ks ochranný od v UNITA,

2ks ochranný od v SOO CO, 3ks od v KEPR – montérky, 1ks igelitové pytle (role),

2ks rybá ské holínky, 1ks k ísící p ístroj, 4ks vzduchový p ístroj VDP 60, 1ks provozní sešit

kompresoru, 1ks hledá ek se stativem, 4ks chirurgické rukavice, 1ks autoinjektory.

Levé p ední dve e:

7ks lano konopné k norným st nám, 1ks nosítka skládací, 1ks záchytné lano, 4ks náhradní
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tlakové lahve 30 MPa, 3ks DP Saturn S-2, 1ks vak s lanem k norným st nám

Levé zadní dve e:

3ks p etlakový oblek AURER, 1ks vyty ovací kolíky – sada, 1ks lopata hliníková, 1ks RHP

PG6

Pravé p ední dve e:

3ks norné st ny 10m, 3ks norné st ny 5m, 1ks hadice ke kalovému erpadlu, 3ks kanálové

ucpávky

Pravé zadní dve e:

1ks tlaková hadice k vak m HOLMATRO, 1ks hadice vodovodní 3m, 1ks taška

s p íslušenstvím k norným st nám, 2ks kalová erpadla - 220V a 380 V, 5ks závaží k norným

st nám, 20ks karabina, 1ks vazák, 4 ks upev ovací kolík

Zadní dve e:

1ks kompresor na pln ní lahví, 3ks vaky HOLMATRO, 1ks dekontamina ní sprcha, 1ks vana

ke sprše.

Protiplynový automobil AVIA A 31K  - PPLA-1L není vybaven dle p ílohy .8 k vyhlášce

. 49/2003 Sb , jedná se o nejnutn jší možné vybavení vozidla technickými prost edky pro

nedostatek místa v nástavb .

Vybavení PPLA dle p ílohy .8 k vyhlášce . 49/2003 Sb.

1ks brašna s kancelá skými pot ebami, dalekohled, 2ks lékárni ka, 1ks n ž na bezpe nostní

pásy, 1ks oxymetr, 2ks svítilna ru ní, 1ks svítilna do nevýbušného prost edí, 30 pár  rukavic

chirurgické,  ks PAT-ex na m ení výbušného prost edí, 1ks detek ní trubi ky s CHP 71,

1ks sada na zjiš ování PH, 10ks vzduchový dýchací p ístroj VDP60, 15ks náhradní tlaková

láhev, 4ks protichemický oblek SOOCO, 4ks p etlakový oblek Auer, 1 ks vyvád cí DP Saturn

S-2, 1ks záchranný kyslíkový p ístroj, 1ks zdravotní nosítka, 4 ks svítilna chemická

1ks dekontamina ní prost edky, 1ks dekontamina ní sprcha, elektrocentrála 4kW 230V,

4ks folie 30x5m, 5ks folie erná 2x2m, 30 ks pytel igelitový velký, 1 ks vyty ovací páska

HASI I 2x500m,  2ks práškový p enosný hasící p ístroj, 10ks gumáky, 10 ks rukavice

na ropné látky, 1ks vysokotlaká vapka, 2 ks dopravní kužel, 1ks kanystr na vodu 20 l,

1ks kartá  na mytí s hadicí, 1ks vyty ovací kolíky dv  sady, 1ks záchytný bazén pod

dekontamina ní sprchu.
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4.5 Záložní  I. výjezd LIAZ - CAS 24/2500/400 - S2Z, PJN 111, posádka 1+5
obr. .13,14

   obrázek . 13             obrázek . 14

Cisternová automobilová st íka ka CAS 24/2500/400 - S2Z je ur ena k p eprav

požárního družstva s p íslušenstvím pot ebným k provedení požárního zásahu vodou nebo

nou z vlastních nebo cizích zdroj  hasicích látek. Rozsáhlé p íslušenství vozidla umož uje

provedení jednoduchých i technicky náro ných zásah  nízkým, p ípadn  i vysokým tlakem

vody nebo p ny. CAS K25 tvo í podvozek LIAZ 101.860 a požární nástavba, která

je rozd lena na kabinu idi e a mužstva, ukládací sk ín , nádrže na vodu a p nidlo,

kombinované požární erpadlo s výv vou.

4.5.1 Vybavení vozidla LIAZ CAS 24/2500/400 - S2Z

Kabina :

5ks dýchací p ístroj Dräger, 2ks kukla v ela ská, 3ks záchranné plovací vesty,

12ks chirurgické rukavice, 1ks ná adí na vylamování zámk , 4ks signální vesta, 1ks kabát

oranžový ochranný, 2ks elektrorukavice, 1ks halogenová svítilna, 1ks dalekohled,

1ks detek ní souprava Dräger, 1ks vesta velitele zásahu, 1ks brašna s ná adím na výtahy,

2ks n ž na bezpe nostní pásy, 4ks svítilny ru ní, 1ks tažný popruh, 1ks špachtle, 1ks brašna

na formulá e, 1ks autoinjektory, 1ks explozimetr s nabíje em.

Levá p ední roleta:

5ks igelitové pytle, 1ks deka, 1ks vakuové lehátko, 1ks vakuová dlaha – noha,

1ks elektrocentrála HONDA 2kW, 1ks prodlužovací kabel na cívce 50m, 2ks halogenový

sv tlomet, 1ks kanystr 10 l, 1ks souprava manometr  na m ení lahví, 1ks t snící prášek

PLUG  N‘ DIKE.
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Levá druhá roleta:

1ks p etlakový ventilátor PAPIN, 2ks ochranné od vy SOO-CO, 1ks k ísící p ístroj,

1ks souprava na popáleniny.

Levá t etí roleta:

5 ks  náhradní lahev k dýchacím p ístroj m, 1ks  p echod  110-150, 1ks  p echod  110 – B,

1ks p etlakový ventil, 1ks kulový uzáv r, 1ks klí  k nadzemnímu hydrantu, 1ks klí

k podzemnímu hydrant, 1ks sá ek se sponami, 1ks hadicový p im šova , 1ks proudnice

s uzáv rem, 1ks hydrantový nástavec, 1ks savi ka k p im šova i, 1ks p nová proudnice P6,

1ks stojatý ejektor, 1ks ležatý ejektor, 1ks sb ra , 1ks savi ka p nidla z vedlejšího zdroje,

1ks proudnice C TURBO, 1ks sada t sn ní v krabi ce, 1ks nástavec na p nu UNIFIRE,

1ks nástavec na p nu pro vysokotlak.

Levá tvrtá roleta :

1ks rozd lova , 1ks proudnice B, 1ks hadice B 5m, 2ks  klí  B – C, 5ks  hadice B 20m,

6ks hadice  C  20m, 1ks proudnice  C UNIFIRE, 2ks p echod  B-C, 1ks proudnice

C GALAXIE.

Pravá p ední roleta :

1ks  vidle, 2ks lopata ocelová  srdcovka, 2ks lopata hliníková, 2ks košt , 1ks sekera,

1ks kala , 2ks náhradní kotou  k pilám, 1ks univerzální lesnická lopatka, 1ks pila kotou ová

1ks pila et zová, 1ks ná adí a pom cky k pilám, 1ks  kanistr s olejem do pil 5 l, 1ks  kanystr

10l Mix, 1ks lanová kladka + vázací t men U, 1ks pila kaprovka.

Pravá druhá roleta:

2ks ochranné od vy SUNIT, 3ks ochranný od v OL2, 1ks holiny, 2ks náhradní masky,

1ks bedna s elektriká ským ná adím, 1ks bedna s zdravotnickým materiálem, 1ks nejisk ící

ná adí sada, 1 bedna s ru ním ná adím.

Pravá t etí roleta:

2ks záchranné lano 25m, 1ks záchranné lano 60m, 2ks záchytné lano, 2ks ventilové lanko,

6ks vazák, 1ks džberová st íka ka, 3ks PHP CO2, 4ks PHP práškový, 1ks pá idlo, 1ks palice,

1ks n žky pákové, 1ks pá idlo PU s et zem, 1ks univerzální vyproš ovací nástroj,

1ks krumpá , 1ks lopatka polní, 2ks sekera bourací.

Pravá tvrtá roleta:
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1ks proudnice C GALAXIE , 1ks rozd lova , 1ks proudnice B, 1ks hadice B  5m, 2ks klí   B

- C, 5ks hadice  B  20m, 6ks hadice  C  20m, 2ks p echod B - C, 1ks proudnice C s uzáv rem.

St echa nástavby :

1ks proudnice na uhlí, 1ks proudnice SP20, 4ks p ejezdový m stek, 4ks nastavovací žeb ík,

1ks tažná ty , 1ks osv tlovací stožár, 1ks p enosné stabilní hasící za ízení, 1ks trhací hák,

2ks pá idlo velké hákové, 1ks nosítka plát ná v obalu, 1ks sací koš, 1ks savice – sada,

2ks barel se sorbentem, 1ks záchytný kanystr.

Pravý spodní úložný prostor :

1ks ná adí k autu, 3ks zakládací klín , 1ks souprava Propan-Butan , 1ks lano tažné,

1ks hydraulický hever, 1ks komínová sestava, 1ks trojúhelník.

4.6 P ív s na ropné havárie

ív s (obr. .15) se používá na v tší množství

úniku ropných látek. P erpávají se pomocí

erpadla na ho lavé kapaliny.

Vybavení: 2ks laminátová nádoba, 1ks 200

litrový sud, 2ks hadice 2m, erpadlo na ho lavé

kapaliny.

obrázek . 15

4.7 P ív s na práci na vodní hladin

ív s (obr. . 16) se používá na záchranu

tonoucích na jakékoli vodní ploše.

Vybavení: 1ks nafukovací lun + motor,

laminátová pramice s možností p ipojení

motoru, 4ks vesla, 6ks záchranná vesta.

obrázek . 16
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5.   Dýchací technika
Dýchací p ístroj - ochranný prost edek dýchacích cest, umož ující dýchání v prostorách, kde

je ovzduší nedýchatelné.

Izola ní dýchací p ístroj - p ístroj umož ující jeho uživateli dýchat nezávisle na koncentraci

kyslíku v okolním ovzduší. D lí se na autonomní a neautonomní, mezi které pat í hadicové

dýchací p ístroje.

Autonomní dýchací p ístroj - dýchací p ístroj, u n hož ídí uživatel zásobování dýchací sm sí.

lí se na autonomní dýchací p ístroje na stla ený vzduch s otev eným okruhem a autonomní

dýchací kyslíkové p ístroje s uzav eným okruhem.

Autonomní dýchací p ístroj na stla ený vzduch s otev eným okruhem – autonomní dýchací

ístroj, který má p enosný zásobník stla eného vzduchu a je nezávislý na okolním ovzduší,

vydechovaný vzduch odchází bez recirkulace do okolního ovzduší.

Autonomní dýchací kyslíkový p ístroj s uzav eným okruhem je autonomní dýchací p ístroj,

který zachycuje oxid uhli itý z vydechovaného vzduchu a dodává kyslík. Tuto sm s uživatel

op t vdechuje, je nezávislý na okolním ovzduší.

Filtra ní dýchací p ístroj - filtruje vdechovaný vzduch. Za ízení je s nuceným, nebo

bez nuceného p ívodu vzduchu. Filtra ní prost edek s pomocnou ventilací je filtra ní za ízení,

jež dodává vzduch do dýchacích cest pomocí ventilátoru, v tšinou neseným uživatelem. Filtr

je možné p ipojit krátkou ohebnou hadicí.

Obli ejová maska - lícnicová ást zakrývající o i, nos, ústa a bradu.

5.1 Používání  izola ních dýchacích p ístroj

Izola ní dýchací p ístroje smí používat pouze uživatel dýchací techniky, jehož poslední

zdravotní prohlídka není starší než 12 m síc . Prokázal odborné znalosti a praktické

dovednosti pro jejich používání, absolvoval p edepsaná školení a praktický výcvik.

Izola ní dýchací p ístroje nesmí používat uživatel dýchací techniky, který se subjektivn

necítí dob e, úprava jeho zevn jšku není z hlediska použití prost edku bezpe ná, požil

alkoholický nápoj nebo psychotropní látku, dále t hotná p íslušnice a p íslušnice do konce

devátého m síce po porodu.

Izola ní dýchací p ístroje mohou použít pod dohledem uživatele dýchací techniky i osoby, které

nejsou uživateli dýchací techniky, pokud hrozí  nebezpe í z prodlení p i záchranných pracích.

Uživatel dýchací techniky musí:

znát svou pr rnou spot ebu dýchacího média v dýchacím p ístroji, který jednotka

PO používá
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um t vypo ítat, po jakou dobu mu vydrží momentální zásoba vzduchu v TL p i

pr rné spot eb , která závisí na momentální situaci a druhu zát že

i zásahu sledovat erpání zásoby dýchacího média

innosti na míst  zásahu je nutné ukon it v as tak, aby zásoba dýchacího média byla

dostate ná pro zpáte ní cestu i pro provedení p ípadné dekontaminace. Zásoba dýchacího

média pro zpáte ní cestu se musí rovnat dvojnásobku objemu dýchacího média

spot ebovaného k cest  na místo nasazení.

Celková doba použití izola ního dýchacího p ístroje je krom  kapacity tohoto p ístroje

omezena individuálními dispozicemi každého uživatele dýchací techniky, p emž celková

doba použití autonomního dýchacího kyslíkového p ístroje s uzav eným okruhem nesmí

ekro it 4 hodiny v rozmezí 24 hodin.

O použití izola ních dýchacích p ístroj  rozhoduje velitel jednotky u zásahu. Uživatel

rozhoduje o použití izola ního dýchacího p ístroje bez v domí velitele jednotky v p ípad , je-

li jeho nasazení neprodlen  nutné z hlediska ohrožení zdraví nebo života. Pracovní innosti

i používání izola ních dýchacích p ístroj  vykonávají v nebezpe né zón  minimáln  dva

navzájem jišt ní hasi i. Uživatel dýchací techniky po použití izola ního dýchacího p ístroje

nesmí vypoušt t zbytkové tlakové médium z TL (zbytkový p etlak brání vniknutí hygienicky

závadného vzduchu do TL a korozi kovové TL). Jednou ro  je doporu eno absolvování

výcviku s DP v polygonu, nebo v prostorách simulující reálné podmínky zásahu.

Druhý vývod st edního tlaku  m že uživatel dýchací techniky využít p i ešení nouzové

situace, p emž neprodlen  opustí nebezpe ný prostor a o použití napojení informuje velitele

jednotky u zásahu.

Odbornou p ípravu v izola ním dýchacím p ístroji je nutné provád t v podmínkách, imitující

skute ný zásah. Hasi  musí být vybaven ochranným od vem, zásahovou obuví, p ilbou

a zásahovými rukavicemi. Doba pobytu v dýchacím p ístroji p i odborné p íprav  musí být

až do spušt ní varovného signálu.

U nepoužívaných napln ných TL ur ených pro dýchací p ístroje musí být provedena vým na

vzduchu nejmén  jednou za 12 m síc , je povolený min. tlak  90 % maximálního plnicího

tlaku TL.

5.2 P ehled použitých DP ÚO Jablonec nad Nisou v roce 2007

U ÚO Jablonec nad Nisou se používá p i zásahu dýchací technika typu:
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a) Dräger PA 94 Plus   39 ks

b) VDP PLUTO            4 ks

c) SATURN S 2             10 ks

ehled použitých dýchacích p ístroj  v roce 2007 je uveden v grafu .1.

Doba použitelnosti vyjád ena v minutách, uvedena v grafu .2. Z  p ehledu vyplývá, že se

výhradn  používají  p etlakové vzduchové dýchací p ístroje Dräger  PA 94.
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doba použití v minutách

5.3 P etlakový dýchací p ístroj Dräger PA 94 Plus (obr. . 17)

PA 94 Plus s dvoustup ovou dechovou ochranou se stla eným vzduchem zajiš uje ochranu

i dýchání p i práci v kontaminované atmosfé e nebo v atmosfé e s nedostatkem kyslíku.

Doba použití p ístroje závisí na kapacit  (objemu) zvolené tlakové lahve a na dýchání

uživatele.
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Složení p ístroje :

nosi  p ístroje - z kompozit

upínací popruhy - ramenní a bederní, nastavitelné, rychloupínací

reduk ní ventil - pístový, 1.stupe  regulace se skládá z pojistného ventilu 1 – 1,3 MPa

vysokotlaké vedení k manometru,  st edotlaké k plicní automatice (dále PA), tzv.

2.stupe

regulace plicní automatiky -  PA 94 s nástr kou do ochranné masky – 2. stupe

regulace

varovný signál - v t le píš aly je reduk ní ventil s manometrem

tlaková láhev - závit G 5/8 s p ipojením na jednu nebo dv  tlakové  láhve

ochranná maska - Panorama - Nova

Základní technická data:

plnící tlak vzduchu - 30 MPa

vodní obsah láhve - 6 nebo 6,8  litr

zásoba stla eného vzduchu - 1800 nebo 2040 l

doba ochrany uživatele max. 60 min

varovný signál p i poklesu tlaku  - 5,5 MPa

pohotovostní hmotnost - 7,3 kg
obrázek . 17

5.4 Vzduchový dýchací p ístroj VDP 60-94 Pluto obr. . 18

Vzduchový dýchací p ístroj VDP 60-90 je lehký vzduchový dýchací p ístroj ur ený pro práce

v nedýchatelném prost edí. Hmotnost p ístroje s kompozitním zásobníkem 6,8 l/30 Mpa

nep esahuje 7,3 kg. P ístroj je standardn  vybaven druhým st edotlakým vývodem.

Složení p ístroje :

Nosi  s popruhy  -  tvo en anatomicky tvarovaným trubkovým rámem, opat eným ramenními

a bederními popruhy Galapor (polstrované, nastavitelné s rychlouzáv ry). Materiál -

75% Nomex, 23%  Kevlar, 2% C. Je antistatický, výborn  odvádí teplo ze zádové ásti.

Reduk ní ventil - membránového typu (1. stupe  regulace tlaku). Redukuje vysoký tlak

30 MPa na st ední tlak  (1.stupe  regulace) 0,6 – 1 MPa. Na t lese reduk ního ventilu je

umístn n pojistný ventil, membránový.

Manometr - vodot sný s net íštivým sklem, fosforeskující rozsah 0 – 40 MPa, p esnost 1 %.

Tlaková hadice manometru má na vstupu omezující trysku pr toku.
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Varovný signál je umístn n u manometru, spíná p i tlaku 5 – 6 MPa, má spot ebu 4 – 5 l

vzduchu.

Vysokotlaká hadice je p ipojena k reduk nímu ventilu závitem G 1/8 ".

St edotlaká hadice je p ipojena k reduk nímu ventilu závitem M 12 x 1, ukon ena

rychlospojkou 9 mm.

Pojistný ventil je p išroubován k reduk nímu ventilu závitem M 12 x 1, se ízen  na hodnotu

1,1 - 1,3 MPa.

Tlaková láhev  -  kovová 2 x 3 l (dvoumontáž) 30 MPa, 1 800 l vzduchu, kompozitní  6,8 l,

2040 l vzduchu, závit M 18 x 1,5.

Plicní automatika - Interspiro (p vodn  potáp ská) typ 3032 .

Maska  - Interspiro zorník  - Triplex lepené sklo, polykarbonátové. V ochranné masce je

stabilizátor proti UV zá ení.

Základní technická data:

plnící tlak vzduchu - 30 MPa

pohotovostní hmotnost - 5kg

vodní obsah láhve – kovová 2x3litry, kompozitní 6,8 litr  litry

zásoba stla eného vzduchu - 1800 nebo 2040 litr

doba ochrany uživatele od 18 do 35 minut obrázek .18

5.5 Dýchací p ístroj Saturn S2 obr. . 19

Pohotovostní vzduchový dýchací p ístroj Saturn S2 je ur en p edevším k evakuaci osob

s ochranou dobou do 13 minut, podtlakový autonomní p ístroj s otev eným dýchacím

okruhem, hmotnost 6,5 kg.

Složení:

závit G 5/8

tlaková láhev - objem 2 l, pln na na tlak 20 MPa

plicní automatika

vrapová hadice

ochranná maska - CM 4, CM 5

polyamidový nosný popruh

manometr (až od roku 1994)
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Základní technická data:

plnící tlak vzduchu - 20 MPa

vodní obsah láhve - 2 litry

zásoba stla eného vzduchu - 400 l

max. doba ochrany uživatele 13 min

varovný signál p i poklesu tlaku – 10 +1 MPa

pohotovostní hmotnost - 6,5kg obrázek . 19

5.6 Lahve používané u ÚO Jablonec nad Nisou

5.6.1 Ocelové lahve

Ocelový zásobník úplný je tvo en ocelovou tlakovou lahví 6 l/30 MPa, 6 l/30 MPa

(ultralehkou), nebo 3 l/30.

MPa a lahvovým ventilem dle SN EN 144-1 p ípadn  ocelovou tlakovou lahví 2 l/20 MPa,

5 l/20 MPa nebo,7 l/20 MPa a lahvovým ventilem. Závit bo ní p ípojky lahvového ventilu

u tlakových zásobník  s provozním tlakem 30 MPa je G 5/8" a u tlakových zásobník

s provozním tlakem 20 MPa je G 5/8". Životnost ocelových tlakových lahví je stanovena

výrobcem lahví, p evážn  40 let od data výroby, kdy veškeré údaje jsou vyzna eny na lahvi.

Pro dýchací p ístroj je dále možné použít jakýkoli schválený typ odpovídající národním

edpis m a p edpis m výrobce p ístroje.

5.6.2 Kompozitní tlakové láhve

Hledání zp sobu odleh ení hmotnosti tlakových nádob pro dýchací p ístroje vedlo k vývoji

nových technologií výroby. Výsledkem byla tzv. kompozitní tlaková láhev (skládaná láhev).

Kompozitní materiály vznikají zapušt ním silných vláken do plast , které jsou velmi pevné,

lehké a lehce tvarovatelné. Na jejich výrobu se používají vlákna: sklen ná, kevlarová (pevný

plast, aromatický polyamid), uhlíková. Na výrobu tlakových lahví se používají paroabinová

vlákna, vyráb ná za tepla, mající schopnost se smrš ovat, a tím p sobit p epjat . Vlákno

je složeno cca ze 4 - 6 vláken.   Na liner jsou navinována radiáln  - podéln  a p .

Kompozitní tlaková láhev je složena z:

Liner - duše (která zabezpe uje t snost)  hliník - tvrdne,

plast - tlak narušuje strukturu molekul

obal z vláken, který zabezpe uje pevnost tlakové lahve
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uzavírací ventil tlakové lahve

Výhody:

nízká hmotnost tlakové lahve (nižší asi o 60 %)

vysoká pevnost tlakové lahve, (destrukce až okolo 100 MPa)

i otev ení obalu, tlak pouze postupn  unikne

kevlar, aromatický polyamid, absorbuje vlhkost

Nevýhody:

omezené zkušenosti (výroba asi od roku 1980),

interlaminární vlastnost vláken, tj., p i uvoln ní vlákna od r, schopnost se odmotávat,

hliníková duše má rozlišnou schopnost rozpínání materiálu než vlákna obalu (efekty

praskání),

plastová duše je molekulárn  narušována molekulami vysokého tlaku plynu v tlakové

lahvi.

Kompozitní zásobník úplný je tvo en kompozitní tlakovou lahví 9 l/30 MPa, 6,9 l/30 MPa,

6,8 l/30 Mpa,  4,7 l/30 MPa, 3 l/30 MPa nebo 2 l/30 MPa a lahvovým ventilem se závitem

epu M 18x1,5 dle SN EN 144-1. Závit bo ní p ípojky lahvového ventilu je G 5/8" 30 MPa.

Pro dvojmontáž lahví 2 x 6,8 l/30 Mpa,  2 x 6,9 l/30 MPa je nutno použít T-kus. Životnost

kompozitních tlakových lahví je stanovena výrobcem lahve (15 nebo 20 let) a je vyzna ena

na štítku lahve.

6.   Fyziologie dýchání

6.1 Složení ovzduší:

Vzduch zemské atmosféry je složen z plyn :

78 % dusíku

21 % kyslíku

1 % vodní páry, oxid uhli itý, vzácné plyny

Tíha plynné atmosféry p sobí svou hmotností na zemský povrch a p edm ty (asi 1 bar – 0,1

MPa). Tíha ovzduší je p inou atmosférického tlaku. Vrstvy atmosféry p i povrchu Zem

mají r znou hustotu. Se stoupající nadmo skou výškou atmosféra ídne, to znamená,

že na zemském povrchu p i hladin  mo e bude hustota vzduchu vyšší než na zemském
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povrchu na Mont Everestu (více než 8 000 m nad mo em).

6.2 Tabulka spot eby plyn  p i dýchání

Sledovaná hodnota Klid zát ž St ední zát ž žká zát ž Špi ková
zát ž

Plícní ventilace l/min 06,00 25,00 50,00 70,00

Dechová frekvence x/min 15,00 20,00 25,00 30,00

Spot eba kyslíku l/min 00,23 01,14 02,22 03,16

Vydechovaný  CO2 l/min 00,20 01,00 02,00 03,00

Energetický výdej kJ / min 04,69 23,24 45,85 65,73

6.3 Spot eba vzduchu p i zát žích v dýchací technice

Klid 8 - 10 l/min

Ch ze 15 - 20 l/min

Zrychlený pohyb 20 - 30 l/min

St edn  t žká práce 30 - 40 l/min

žká práce 40 - 50 l/min

Špi kový výkon 60 - 120 l/min

Zát žová dechová frekvence se zvýší asi na 20 - 24 x za minutu.

Nádech : 4 litry       24 x 4 - 96 l/min.            (100 l/min)

V prvních 5 min. je nár st spot eby pozvolný, poté následuje prudký nár st spot eby vzduchu.

Spot ebu ovliv uje fyzická a psychická zát ž .

6.4 Dýchání lov ka

Dýchání lov ka je nezávislé na jeho v domí. ídicím orgánem dýchání je centrum dýchání

v prodloužené míše, které podle koncentrace kyslíku a oxidu uhli itého v krvi reguluje

frekvenci dýchání. Nadechování a vydechování umož uje pohyblivý hrudní koš

s mezižeberními svaly a bránicí.

Plíce jsou párový orgán. Pravá plíce má t i laloky, levá má dva a místo pro srdce. Plocha plic

je asi 80 m2. Plíce zabezpe ují vým nu plyn . To znamená, že umož ují vazbu kyslíku

na hemoglobin ( ervené barvivo) a vylou ení oxidu uhli itého jako kone ného produktu
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látkové p em ny. Za jeden den se v plicích vym ní 10 000 až 12 000 l vzduchu.

Vdechovaný vzduch jde p es dutinu nosní a dutinu ústní p es hrtan do pr dušnice (trachea),

pr dušky (broncha), pr dušinek (bronchioly), až do plicních sklípk  (alveoly). Zde se kyslík

z nadechnutého vzduchu váže na ervené krevní barvivo (hemoglobin) a uvoln ný oxid

uhli itý jde výdechem dýchacími cestami ven do okolního ovzduší.

Vnit ní dýchání je rozvod kyslíku získaného ze vzduchu z plicních sklípk  krevním ob hem

k jednotlivým bu kám všech tkání v lidském organismu.

V plicních sklípcích, které jsou obetkány velkým množstvím cév, se kyslík váže na ervené

krevní barvivo, hemoglobin. Tlakem plyn  ze vdechovaného vzduchu se malé množství

kyslíku (4%) rozpustí v krevní plazm . Kyslíkem nasycené krvinky pronikají do všech tkání

a orgán  v t le, kde se v kapilárách (úzký prostor pro pr chod pouze jedné krvinky

0,03 mm) dostávají do kontaktu s jednotlivými bu kami všech tkání v lidském t le. Zde

nastává látková vým na. Kyslík se dostává z krve do tkání a oxid uhli itý ze tkání do krve.

i tom se uvol uje teplo (t lesná teplota 36,5 oC).

C + O2 = CO2   (uvol uje se teplo)

ervené krvinky odnášejí oxid uhli itý zp t do plic, kde nastává vým na plyn  znovu tak,

že oxid uhli itý je plícemi vydechován a na hemoglobin se naváže kyslík z nadechnutého

vzduchu.

Tento kolob h  se stále opakuje.

Rychlost proud ní vzduchu:

 - nádech 70 - 80 km/hod.

 - kašel 300 km/hod.

1000 l vzduchu váží 1,29 kg                            1000 l kyslíku váží 1,31 kg

Z objemu plic nelze vypudit asi 1,5 l vzduchu, tento objem z stává p i nuceném výdechu

v plicích – tzv. mrtvý prostor. Dýchací krize je zp sobována podílem mrtvého prostoru

na objemu jednoho nadechnutí. Dýchací krizi se bráníme rytmickým a hlubokým dýcháním.

Dýchání k ží je asi 1 % celkového dýchání.

Dýchání v nízké koncentraci kyslíku:

Zp sobuje nedostate né okysli ování bun k, což má za následek nevolnost, poruchy myšlení,

omezení schopnosti pohybu, dušení.

Dýchání ve vysoké koncentraci kyslíku:
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Zp sobuje drážd ní nervového systému, útlum reflexit, nekoordinovanost, úbytek ervených

krvinek. P i reakci (spalování) kyslíku b hem metabolismu se ve všech bu kách neustále

uvol uje teplo, které je krevním proudem odnášeno na povrch t la. Zde je vylu ováno

do okolí. T lesná teplota je 36,5 st. Celsia. Bez nebezpe í poškození bun k se m že t lesná

teplota zvýšit asi o 2 st. C. P i zvýšené námaze dochází ke zvýšení spot eby kyslíku a ke zvý-

šení uvol ovaného tepla. T lo reaguje p i nadm rném zah átí t la vylu ováním tekutiny

(potu) na povrch pokožky. Pot má za úkol odebírat povrchovou t lesnou teplotu a tím

snižovat ochlazování. Pot odebírá  teplotu na povrchu t la a odpa uje se. Tepelnou energii t lo

z 10 - 30 % zužitkuje. Jeden litr spot ebovaného kyslíku v lidském t le uvolní p i reakci

s uhlíkem asi 20 kJ tepla.

lov k za den spot ebuje : 20 000 l vzduchu, 2 l vody; 0,7 kg potravin

lo se skládá :

z 50 až 60 % vody

i ztrát  5 % vody nastávají halucinace

i ztrát  15 % vody nastává smrt

Chemická reakce spalování kyslíku v t le:

02 + C = C02     (vzniká teplo)

lov k p i nádechu spot ebovává z daného objemu plynu asi 4 % kyslíku.

21 % 02   -   4 % 02       =      výdech              asi 17  %  02 a  4  %  C02

Vydechovaný vzduch má toto složení:

78 % dusíku

17 % kyslíku

4 % oxidu uhli itého

1 % vodních par a vzácných plyn

7.   Cvi ný trenažér chemické služby

7.1 Odborná p íprava v DP Dräger PA 94 Plus

Odborná p íprava v izola ním dýchacím p ístroji se musí provád t v podmínkách imitujících

skute ný  zásah. Hasi  musí být vybaven ochranným od vem, kuklou, p ilbou, svítilnou (není

podmínkou) a zásahovými rukavicemi. Doba pobytu v dýchacím p ístroji p i odborné

íprav  (v polygonu) musí být až do vy erpání kapacity tlakové lahve.  Zásahoví hasi i ÚO

Jablonec nad Nisou musí absolvovat výcvik v polygonu pravideln .
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Polygon se skládá z drát ných kójí o t ech patrech (obr. . 20 - vstup do polygonu, 21 - kóje

polygonu), jejichž základní sou ástí jsou nejr zn jší p ekážky, pr lezy a propady, slepé

uli ky. Aby nemohlo dojít k zapamatování si pr hu cesty, uspo ádání kójí  se ty ikrát

za rok p estavuje.

ÚO Jablonec nad Nisou provádí výcvik v polygonu s dýchacím p ístrojem Dräger PA 94 plus,

nebo vzduchovým dýchacím p ístrojem Saturn S 71. P ed zapo etím výcviku si každý nosi

dýchací techniky provede kontrolu p ístroje. Nasazení p ístroje se provádí v prostoru p ed

polygonem. Výcvik se provádí ve dvojici pop ípad  ve trojici, pod dozorem vedoucího

cvi ení.

 obrázek . 20 obrázek . 21

Sou ástí je také napodobení bytového jádra v etn  spot ebi , p ívodu plynu a elektrického

proudu (obr. . 22 - vypnutí hlavního p ívodu elektrické energie  ). Hasi i si mohou nacvi it

asné vypnutí hlavních p ívod  energií. K nácviku vyhledání a vytažení osoby je používána

figurína (obr. . 23 - figurína, která se hledá v bytovém  jádru.) o skute né hmotnosti

dosp lého lov ka. Zám rem odborné p ípravy  je simulace skute ného zásahu. Celý výcvik

probíhá potm , do místnosti je poušt n dým, hluk z reproduktor  a záblesky blikajících sv tel.

     obrázek . 22 obrázek . 23

Samotnému výcviku v polygonu p edchází fyzické zatížení provád né v dýchacím p ístroji
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a v kompletním zásahovém od vu.

Hasi  nejprve absolvuje 4 km na rotopedu, trvající p ibližn  5 – 8 minut. Následn  provede

80 zdvih  v posilovn  na kladkovém stroji, poté dostává zadání úkolu pro výcvik v polygonu.

Hasi i cvi í  vždy ve dvou, což je  minimálním po et pr zkumné skupiny.

Technik CHS zapisuje asy jednotlivých úkon , kontroluje na monitoru s infrakamerou

provád ní zadaného úkolu, hodnotí  rychlost. Délka výcviku hasi  je limitována p edevším

hospoda ením s množstvím vzduchu v dýchacím p ístroji, který p i této zát ži vydrží

ibližn  25 minut.

7.2 Varianty výcviku

1./ P etlakový dýchací p ístroj Dräger PA 94 Plus, nebo obdobné.

Rotoped ujetí 4 km zát ž: 8

Zvedání b emen 80 zdvih zát ž 9kg

Polygon:

Varianta I:

Pr lez polygonem do bytového jádra. Vypnutí hlavního uzáv ru plynu, elektrorozvad e nebo

uzav ení p ívodu vody, topení. Dle pokynu vedoucího výcviku, vyprošt ní figuríny

pronesením celým polygonem do nástupní místnosti.

Varianta II:

Tvo ení úto ného proudu od vstupu do polygonu, proudnice + 2 C hadice. Vypnutí hlavního

uzáv ru plynu, elektrorozvad e nebo uzav ení p ívodu vody, topení. Dle pokynu vedoucího

výcviku.

2./ Vzduchový dýchací p ístroj Saturn S 71 nebo obdobné.

Rotoped ujetí 2,5 km zát ž: 8

Zvedání b emen 60 zdvih zát ž 9kg

Polygon :

Varianta I:

Pr lez polygonem do bytového jádra. Vypnutí hlavního uzáv ru plynu, elektrorozvad e nebo

uzav ení p ívodu vody, topení. Dle pokynu vedoucího výcviku ,vyprošt ní figuríny pronesení

celým polygonem do nástupní místnosti.
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Varianta II:

Tvo ení úto ného proudu od vstupu do polygonu, proudnice + 2 C hadice. Vypnutí hlavního

uzáv ru plynu, elektrorozvad e nebo uzav ení p ívodu vody, topení. Dle pokynu vedoucího

výcviku.

Ukon ení výcviku:

Uvedení p ístroje do pohotovostního stavu, demontáž tlakové láhve, o ista a dezinfekce

ístroje, kompletace a provedení funk ní zkoušky p ístroje. Záznam o testu provádí technik

CHS.

7.3 Návod k použití ídícího pracovišt  cvi ební komory – protiplynového polygonu.

- ídící pracovišt  polygonu – Velín obr. . 24

Spušt ní ídícího pracovišt .

zapnout hlavní vypína  ovládacího pultu

velínu.

nastavit po áte ní stav:

rolety zataženy

všechny ostatní ovládací prvky v poloze

vypnuto obrázek . 24

zapnuto ovládaní záznamového za ízení

zapnuto ovládání kamer

zapnut oh ev za ízení na tvorbu dýmu

íprava podmínek pro cvi ení:

nastavit  výši osvitu

provést zadýmení

uložit cvi nou  figurínu

nastavit jisti e a ventily

Pr h cvi ení

Vedoucí cvi ení sleduje na monitoru pr h cvi ení. V p ípad  pot eby dává cvi enc m

íkazy pomocí radiostanice nebo jiného audio za ízení. Pro stav nouze lze použít  tla ítko
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umíst né vlevo na mixážním pultu, které zajistí odv trání, rozsvícení a vypnutí nepot ebných

za ízení.

Ukon ení cvi ení skupiny.

Vedoucí cvi ení vyhodnotí skupinu ihned po skon ení po  jednotlivých cvi encích podle:

- asu pr chodu skupiny( as je hodnocen od vstupu prvního po východ posledního cvi ence)

- osobní kriteria použití nápomoci, nejistota v chování, nedostate né provedení úkol

a podobn .

Ukon ení práce ve cvi ební komo e.

provést vyv trání prostoru polygonu

vypnout jednotlivé ovládací prvky

uzamknout polygon

7.4 Vlastní návrh pro cvi ení v polygonu

Navržená zát ž pro jednotlivá cvi ební za ízení instalovaná v polygonu:

7.4.1 Rozd lení cvi enc  dle v ku:

Cvi ence bych rozd lil do ty  v kových skupin a to:

A/ k 18 ÷ 29 rok

B/ k 30 ÷ 39 rok

C/ k 40 ÷ 49 rok

D/ k 50 ÷ 60 a více rok

7.4.2 1/Cvi ný trenažér

I./ Šlapací kolo (rotoped):

návrh podle kategorie pro šlapací kolo

Pro kategorie A ÷ B stejná zát ž íslo 8 – ujetí bu  5km vzduchový dýchací p ístroj Dräger

PA 94 Plus a obdobné, nebo 3km vzduchový dýchací p ístroj Saturn S 71 a obdobné.

Pro kategorie C ÷ D stejná zát ž íslo 6 – ujetí bu  3km vzduchový dýchací p ístroj Dräger

PA 94 Plus a obdobné, nebo 1,5km vzduchový dýchací p ístroj Saturn S 71 a obdobné.

Dle mého názoru by bylo vhodné zakoupit místo rotopedu nekone ný pás. Po izovací náklady

jsou vyšší, ovšem ch ze je p i zásahu reáln jší než ježd ní na šlapacím kole. Vybavenost
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tréninkových prostor by mohla být rozší ena též o nekone ný žeb ík simulující výstup

po žeb íku v dýchacím p ístroji.

II./ Nekone ný pás:

návrh podle kategorie pro nekone ný pás

A/ kategorie sklon 9 % rychlost 8 km/hod dráha 250 m

B/ kategorie sklon 7 % rychlost 7 km/hod dráha 200 m

C/ kategorie sklon 5 % rychlost 5 km/hod dráha 100 m

D/ kategorie sklon 3 % rychlost 4 km/hod dráha   50 m

(Doporu uje firma Dräger pro nekone ný pás)

Pro všechny kategorie A ÷ D/ stejná zát ž

1. minuta sklon   5 %, rychlost 4,5 km/hod

2. minuta sklon 10 %, rychlost 4,0 km/hod

(Práce celková je 1 kJ)

III./ Nekone ný žeb ík:

návrh podle kategorie pro nekone ný žeb ík

A/ kategorie 30 m rychlost 75 % z maxima (Max. 0,5 m/sec)

B/ kategorie 20 m rychlost 75 % z maxima

C/ kategorie 15 m rychlost 75 % z maxima

D/ kategorie   5 m rychlost 75 % z maxima

(Doporu uje firma Dräger pro nekone ný žeb ík)

A/ kategorie 30 m rychlost 75 % z maxima (Max. 0,5 m/sec)

B/ kategorie 25 m rychlost 75 % z maxima

C/ kategorie 20 m rychlost 75 % z maxima

D/ kategorie 10 m rychlost 75 % z maxima

7.4.3 2/ Posilovna:

závaží 9 kg, dráha 1 m

návrh podle kategorie pro posilovnu

A/ kategorie 80 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

B/ kategorie 70 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku
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C/ kategorie 60 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

D/ kategorie 50 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

(Doporu uje firma Dräger pro kladivo, hmotnost zát že 27 kg, dráha 1,3 m )

A/ kategorie 50 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

B/ kategorie 33 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

C/ kategorie 25 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

D/ kategorie 17 zdvih  (…..kJ) svižn , p im en  rychle, bez odpo inku

7.4.4 3/ Polygon:

varianta I:

Pr lez polygonem do bytového jádra. Vypnutí hlavního uzáv ru plynu, elektrorozvad e nebo

uzav ení p ívodu vody, topení. Vyprošt ní figuríny, pronesení celým polygonem do nástupní

místnosti.

varianta II:

Tvo ení úto ného proudu od vstupu do polygonu, proudnice + 2 C hadice. Vypnutí hlavního

uzáv ru plynu, elektrorozvad e nebo uzav ení p ívodu vody, topení.

7.5 Zadání úkolu v polygonu:

Vybavení: ochranný oblek Fireman, rukavice, zásahové boty, kukla, ochranná p ilba Galet

s lampi kou, p etlakový dýchací p ístroj  PA 94 Dräger.

I.    rotoped ujetí vzdálenosti 4 km, zát ž rotopedu 8

II.  zvedání b emena 80 zdvih , váha závaží 9kg,

III. polygon pr lez polygonem do bytového jádra. Vypnutí hlavního uzáv ru

plynu, elektrorozvad e, uzav ení p ívodu vody, topení.

Vyprošt ní figuríny z bytového jádra, pronesení do nástupní

místnosti.

Dvojice hasi  za íná provád t výcvik (obrázek . 25). Nejprve

musí absolvovat jízdu na šlapacím kole, ujet vzdálenost 4km.

Rychlejší hasi eká na pomalejšího. Nam ené asy jsou

zapsány do tabulky.

obrázek . 25
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V posilovn  hasi i zvedají závaží vážící 9 kg (obr. .26).

Dráha závaží se zvedá do výšky jednoho metru. idla hlídají

správnou výšku a sou asn  po ítají správné zdvihy. Ukon ení

hlídá po íta , oznamující hasi i spln ní úkolu v posilovn .

Rychlejší hasi eká na pomalejšího.

obrázek . 26

Po posilovn  následuje  polygon - blikají výstražná sv tla napodobující plameny p i požáru,

celý prostor vypl uje dým. Z reproduktor  vychází zvuk

volajícího dít te a praskání ohn . Hasi i prolézají v  dvojici

zn  poskládanými  drát nými kójemi, cílem je bytové

jádro. Je nutné uzav ít plyn, vypnout elektrický proud,

vniknou do bytového jádra a vyhledat figurínu. Nelze

slyšet volání o pomoc, výcvik je veden tak,

že zachra ovaná osoba již ztratila v domí. Na obrázku .27

prolézá hasi  trubkou, kterou se dostane do bytového jádra. obrázek . 27

Po nalezení  figuríny (obr. . 28) musí hasi i na  zpáte ní cest   prolézt trubku i s figurínou,

ekonat p ekážky v podob  zam ených dve í, lanové

nástrahy, úzké prostory, výškové rozdíly. Polygon je ukon en

vynesením figuríny ze cvi ných prostor a p edáním

vedoucímu cvi ení. Následuje hlášení, zda se ješt  n kdo

nalézá v bytovém jádru. Vedoucí cvi ení oznámí spln ní

i nespln ní zadaného úkolu. Po ode tu z manometru  p ístroje

oznámí každému pr rnou  spot ebu vzduchu.
obrázek . 28

7.6 Vyhodnocení cvi ného polygonu po sm nách

Požární stanice ÚO Jablonec nad Nisou je za azena dle vyhlášky .247/2001 Sb. jako stanice

typu C1. Je  umíst na v obci s po tem obyvatel do 50 tisíc, kde jednotka hasi ského

záchranného sboru kraje zabezpe uje výjezd dvou družstev. Po etní stav ve t ech sm nách

je 39 p íslušník , stav  jedné sm ny je 13 a minimální stav jedné sm ny je 8 p íslušník .
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Cvi ným polygonem procházejí  pravideln , a to jednou za t i m síce. Výsledky jsou zapsány

po jednotlivých sm nách do tabulky .3, .4, .5. Skupina se skládá minimáln  ze dvou

hasi .

Výpo et celkové ochranné doby dýchacího p ístroje:

Výpo et :

Qobjem vzduchu /l/ = vodní objem TL /l/ x  tlak /bar/

                           Q /l/
     tochr.  =  -----------------  = /min/

spot . /l/min

Každý p íslušník musí znát svou skute nou spot ebu dýchacího média. Celková ochranná

doba je sou et as  od nasazení dýchacího p ístroje až po jeho odložení po ukon ení

veškerých inností. Spot eba se zvyšuje fyzickou i psychickou zát ží, zm nou polohy  t la,

mikroklimatickými podmínkami apod.

7.6.1 Sm na A
tabulka .3

íjmení Jméno Dýchací
ístroj

Po áte ný
stav Kone ný as Kolo

km/ as
Posilovna
zdvih/ as

Polygon –
celkový as

Pr rná
spot eba

hasi .skupiny Typ Dräger (MPa) (MPa) (km/min) (po et/min) (min) litry/min

hasi  1/1 PA 94 30 6 4/6,50 80/2,30 22,50 64,00

hasi  2/1 PA 94 30 4 4/5,25 80/2,10 22,50 69,33

hasi  1/2 PA 94 30 10 4/5,40 80/2,50 22,10 54,29

hasi  2/2 PA 94 30 8 4/6,00 80/2,49 22,10 59,72

hasi  1/3 PA 94 30 7 4/6,55 80/2,30 24,25 56,90

hasi  2/3 PA 94 30 6 4/6,40 80/2,25 24,25 59,38

hasi  1/4 PA 94 30 10 4/6,10 80/2,30 23,10 51,94

hasi  2/4 PA 94 30 6 4/6,50 80/2,40 23,10 62,33

hasi  1/5 PA 94 30 0 4/6,49 80/2,50 25,10 71,71

hasi  2/5 PA 94 30 4 4/5,40 80/2,40 25,10 62,15

hasi  1/6 PA 94 30 7 4/6,50 80/2,35 25,15 54,87

hasi  2/6 PA 94 30 1 4/6,35 80/2,50 25,15 69,18

hasi  3/6 PA 94 30 7 4/5,48 80/2,10 25,15 54,87
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7.6.2 Sm na B
tabulka .4

íjmení Jméno Dýchací
ístroj

Po áte ný
stav Kone ný as Kolo

km/ as
Posilovna
zdvih/ as

Polygon –
celkový as

Pr rná
spot eba

hasi .skupiny Typ Dräger (MPa) (MPa) (km/min) (po et/min) (min) litry/min

hasi  1/1 PA 94 30 5 4/7,50 80/2,15 22,50 66,66
hasi  2/1 PA 94 30 0 4/7,35 80/2,15 22,50 80,00

hasi  1/2 PA 94 30 2 4/7,05 80/2,10 25,35 66,27

hasi  2/2 PA 94 30 1 4/7,10 80/2,30 25,35 68,63

hasi  1/3 PA 94 30 8 4/5,55 80/2,30 21,05 62,70

hasi  2/3 PA 94 30 4 4/7,40 80/2,10 21,05 74,10

hasi  1/4 PA 94 30 7 4/8,15 80/2,40 26,15 52,77

hasi  2/4 PA 94 30 6 4/6,25 80/2,10 26,15 55,06

hasi  1/5 PA 94 30 5 4/5,35 80/2,15 21,25 70,58

hasi  2/5 PA 94 30 2 4/6,20 80/2,45 21,25 79,05

hasi  1/6 PA 94 30 1 4/7,20 80/2,55 26,05 66,79

hasi  2/6 PA 94 30 3 4/8,08 80/2,50 26,05 62,18

hasi  3/6 PA 94 30 7 4/7,10 80/2,40 26,05 52,97

7.6.3 Sm na C
tabulka . 5

íjmení Jméno Dýchací
ístroj

Po áte ný
stav Kone ný as Kolo

km/ as
Posilovna
zdvih/ as

Polygon –
celkový as

Pr rná
spot eba

hasi .skupiny Typ Dräger (MPa) (MPa) (km/min) (po et/min) (min) litry/min

hasi  1/1 PA 94 30 6 4/6,45 80/2,35 21,10 68,24

hasi  2/1 PA 94 30 8 4/7,10 80/2,05 21,10 62,55

hasi  1/2 PA 94 30 8 4/6,50 80/2,50 24,25 54,43

hasi  2/2 PA 94 30 1 4/6,15 80/2,20 24,25 71,75

hasi  1/3 PA 94 30 7 4/7,10 80/2,45 23,50 58,72

hasi  2/3 PA 94 30 1 4/6,45 80/2,55 23,50 74,04

hasi  1/4 PA 94 30 2 4/5,20 80/1,50 19,50 86,15

hasi  2/4 PA 94 30 1 4/6,25 80/2,15 19,50 89,23

hasi  1/5 PA 94 30 9 4/6,05 80/2,45 24,50 51,42

hasi  2/5 PA 94 30 5 4/7,15 80/2,25 24,50 61,22

hasi  1/6 PA 94 30 2 4/5,35 80/2,05 19,05 88,18

hasi  2/6 PA 94 30 0 4/5,20 80/2,10 19,05 94,48

hasi  3/6 PA 94 30 6 4/5,25 80/1,55 19,05 75,59
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7.7 Pr rná spot eba vzduchu hasi  ÚO Jablonec nad Nisou
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55 60 65 70 75 80 85 90 95

spot eba do (litry/min)
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 Pr rná spot eba vzduchu hasi  se pohybovala v rozmezí 50 – 65 litr /min. Nejvíce

hasi  (8) m lo spot ebu do 55 litr /min. Nejv tší pr rnou spot ebu do  95 litr /min m l

pouze jeden.

8.   Výcvik na požárním polygonu HZS SPOLANA a.s. Neratovice

V HZS SPOLANA a.s.  Neratovice  probíhalo instruk  metodické zam stnání p íslušník

HZS Libereckého kraje realizované formou výcviku na protipožárním polygonu. Cílem

tohoto zam stnání bylo získat praktickou zkušenost s hašením reálného požáru kapalných

uhlovodík , ov it vlastnosti zásahové výstroje p i požáru s extrémním vývinem sálavého

tepla, taktické postupy a chování p notvorných hasiv v praxi.

8.1 Požární polygon

Požární polygon byl vybudován pro nácvik hašení lineárních alfaolefin  ( istých

uhlovodíkových frakcí), které podnik SPOLANA a.s. donedávna vyráb l. Probíhaly zde

zkoušky hasiv a p nidel renomovaných firem. Polygon se nachází mimo prostor výrobních

technologií. Jedná se o vybetonovaný bazén, podložený plastovou fólií o ploše cca 100 m2,

napln ný vodou.

8.2  Pr h výcviku

První skupina hasi  m la k dispozici pouze t žký topný olej (TTO). Tato látka se vzhledem

k bodu tuhnutí 40 stup  Celsia a velmi malému odparu chovala velmi bezpe .
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Díky nízké vrstv  TTO na vodní hladin  polygonu bylo možno plameny úsp šn  chladit

a následn  uhasit t íšt ným vodním proudem s p ím sí smá edla. Druhá skupina m la

k dispozici vyšší uhlovodíkové frakce (ho laviny na bázi benzínu). Následn  došlo

ke smíchání poskytnuté ho laviny s TTO a tato sm s již vodou uhasit nešla. K výcviku bylo

celkem použito 4 m3 kapalných uhlovodík . Jako iniciátor posloužil práškový hydrid sodný,

který p i styku s vodou prudce exotermn  reaguje.

Pro samotné hašení byly vždy p ipraveny t i t lenné skupiny – první na hašení vodou a další

dv  na hašení t žkou a st ední p nou. Po zapálení a rozho ení  nastoupila skupina s proudnicí

JET a pokusila se uhasit cvi ný požár t íšt ným vodním proudem obr. 29.

Po cca 20 sekundách boje s plameny uvolnili zasahující prostor skupin  s proudnicí na t žkou

nu. Tito hasi i pokryli zhruba t etinu nádrže t žkou p nou obr. 30 a umožnili tak p iblížit

se poslední skupin  s proudnicí na st ední p nu p ímo na kraj cvi né nádrže, odizolovat

ho lavou kapalinu od vzdušného kyslíku a zamezit dalšímu odparu ho laviny.

obrázek . 29 obrázek . 30

Zasahující hasi i byli vybaveni kompletní zásahovou výstrojí – p evlekovými zásahovými

od vy, kuklami, zásahovou obuví, p ilbami a rukavicemi, v etn  vzduchových dýchacích

ístroj . Cvi ící skupiny hasi  se jistily navzájem. Skupina, která provád la hašení vodním

proudem, byla krom  jišt ní hasi  na p nových proudech p ipravena hasit i okolní prostor,

pokud by došlo k p enesení požáru vn  polygonu.

9.   Požární polygon Zittau N mecko
Cvi ný polygon se skládá z n kolika etap, které hasi  musí zvládnout.

I. etapa nekone ný pás

II. etapa nekone ný žeb ík

III. etapa šlapání na kole, tzv. cykloergometr
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IV. etapa vým na ventilu na potrubí v zakou eném prostoru

V. etapa prolézání boxu s p ekážkami

VI. etapa vyhledání figuríny ve cvi ném polygonu

Cvi enci jsou rozd leni do n kolika v kových kategorií tak, aby výcvik probíhal za azením

hasi  do stejné kategorie. Pokud se nepoda í sestavit stejné kategorie,  rychlejší hasi

vždy eká na pomalejšího.

9.1. Rozd lení podle v ku do kategorií

A/ v k 18 ÷ 30 rok

B/ v k 31 ÷ 40 rok

C/ v k 41 ÷ 50 rok

D/ v k 51 ÷ 60 a více rok  (u kategorie D jsou zát že pouze doporu eny)

9.2 Etapy výcviku

I. etapa: nekone ný pás, obr. .31

Hodnoty mají od firmy Dräger

Pro všechny kategorie A ÷ D/ stejná zát ž

1. minuta sklon   5 %, rychlost 4,5 km/hod

2. minuta sklon 10 %, rychlost 4,0 km/hod

i výcviku se m že hasi  držet  zábradlí,

lepší je d lat dlouhý krok.

        obrázek . 31
II. etapa: nekone ný žeb ík, obr. . 33

Hodnoty mají od firmy Dräger

Maximální rychlost žeb íku je 0,5 m/sec.

A/ kategorie    30 m rychlost 75 % z maxima

B/ kategorie  25 m rychlost 75 % z maxima

C/ kategorie  20 m rychlost 75 % z maxima

D/ kategorie  10 m rychlost 75 % z maxima

        obrázek . 32
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III. etapa: šlapání na kole, tzv. cykloergometr, obr.  33

Cykloergometr:

Hodnoty nastaveny firmou Dräger.

Pro všechny kategorie A ÷ D/ stejná zát ž

1.minuta – za átek na 99 W, konec zát že 165 W,

nár st 11 W za 10 sekund.

obrázek . 33

IV. etapa: vým na ventilu na potrubí v zakou eném

prostoru obr. . 34

Úkolem je vým na špatného ventilu za nový. Její provád ní

probíhá v zakou eném prostoru.

asová dotace samotné vým ny je p ímo závislá na zru nosti

jednotlivých hasi . Pohybuje se v rozmezí 3 – 10 min.

ležitý  je styl práce, manipulace a odkládání v cí - šrouby,

matice, podložky, klí e. obrázek . 34

V. etapa: prolézání boxu s p ekážkami, obr. . 35

Tato disciplína vypadá na první pohled velmi jednoduše,

skute nost je ovšem zcela jiná. Hasi i vlezou ve dvojici

do tzv. tanku, kde je vedoucí uzav e. Musí sundat dýchací

ístroj a sunout jej p ed sebou. Na horní ásti tzv. tanku

otev ou víko, nejd íve protáhnou dýchací p ístroj, poté

vylézají sami.

i pohnutí masky zde dochází k nejv tšímu úniku vzduchu. obrázek . 35

VI. etapa: vyhledání figuríny ve cvi ném polygonu,

      obr. . 36

Polygon se skládá z drát ných kójí o dvou patrech, kde

se nacházejí nejr zn jší p ekážky, pr lezy, propady a slepé

uli ky. Ve spodním pat e leze hasi  po  ty ech,  vrchní patro

 lze projit ve stoje až na pr lez trubkou. Trubka, viz obr. 36,

hasi   prolézá s  dýchacím  p ístrojem. Siln jší  postavy  musí obrázek . 36
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dýchací p ístroj sundat a sunout jej p ed sebou.

Vedoucí cvi ení  uzav e dvojici ve vedlejší místnosti,  ukryje

figurínu (obr. . 37, hmotnost 70 kg) ,  hasi i prolézají

zakou eným trenažérem, nacházejí  figurínu , zjiš ují d ležité

životní funkce, vyprostí z polygonu a p edají vedoucímu

cvi ení.
obrázek . 37

10. Organiza ní pravidla pro výcvik v polygonu
Na základ   vyhl.  MV R .247/2001 § 37 Sb., o organizaci a innosti jednotek požární

ochrany, zajiš uje HZS LK výcvik v protiplynovém polygonu. Za ízení je umíst no na

ÚO Jablonec nad Nisou, stanice .1, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec nad Nisou.

Výcviku se zú ast ují všichni p íslušníci HZS LK, disponující v rámci opera ního ízení

dýchací technikou.

Po odborné stránce výcvik vede  technik  CHS z  ÚO Jablonec nad Nisou s odbornou

zp sobilostí CHS ( dále jen vedoucí cvi ení). Technické vybavení a funk nost veškerého

za ízení zajiš uje ÚO Jablonec nad Nisou - protiplynový polygon, 3 ks rotoped ,  posilovna

pro zát žovou p ípravu. Ostatní prost edky, kterými jsou: dýchací technika, pln ní TL

a OOPP, ÚO Jablonec nad Nisou nezajiš uje.

Maximální po et osob  pro jeden výcvik je 10 až 12, zpravidla je požíván sudý po et –

cvi ení probíhá ve dvojicích. Každá skupina má svého velitele. Výcviku se ú astní technik

CHS z  územního odboru, jehož p íslušníci výcvik absolvují. Spolupracuje p i koordinaci

výcviku s vedoucím cvi ení, zodpovídá za  dýchací techniku.

Výcvik se provádí dle m sí ního rozpisu pro jednotlivé územní odbory, probíhá od úterý

do tvrtka, zpravidla od 8,00 hod. Konkrétní termíny se ur ují po dohod  vedoucích technik

CHS ÚO nebo jejich nad ízených.

íslušníci se ídí pokyny vedoucího cvi ení. K dispozici je trenažér, posilovna s p ilehlými

chodbami a sociální za ízení.  Volný pohyb budov  ÚO Jablonec nad Nisou je zakázán.

Vedoucí výcviku  provede instruktáž k aktuálnímu stavu výcvikového prostoru a p ilehlých

místností, seznámí s  b žným režimem p íslušník  územního odboru Jablonec nad Nisou

v celém objektu stanice. Pokud nebylo provedeno školení bezpe nosti práce v pr hu

výcvikového roku nebo není sou ástí odborné p ípravy, následuje.

O každém výcviku zpracovává vedoucí  ve spolupráci s p ítomným technikem CHS cvi ícího
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ÚO záznam. Originál  záznamu podepsaný vedoucím cvi ení a  technikem CHS za cvi ící

ÚO obdrží technik, kopie se ukládá u vedoucího technika CHS ÚO Jablonec nad Nisou.

11.   Bezpe nost práce p i výcviku v protiplynovém polygonu
Sou ástí odborné p ípravy podle § 72 zákona 133/85 Sb., o požární ochran  je i praktický

výcvik.  Z hlediska posilování a získávání odborných znalostí jsou p íslušníci, lenové JSDH

obcí, podnik  a ostatní hasi i (dále  jen cvi enci)  ur ení k používání  dýchacích p ístroj

povinni provád t  pravidelný výcvik. Je realizován ve spolupráci s ÚO Jablonec nad Nisou

v protiplynovém polygonu. Simulací jev , provázející skute ný zásah jednotek p i likvidaci

požáru nabývají nové poznatky a zkušenosti. Jedná se o  nácvik inností v prost edí

se zvýšeným rizikem ohrožení zdraví. Ú elem není snižovat rizika odstran ním zdroj

a p in , ale  p edvídatelné zdroje a p iny rizik u požáru  um le vyvolat  a p ipravit

zasahujícího hasi e na innosti v prost edí se zvýšeným rizikem a tím snížit míru ohrožení

jeho zdraví a života p i skute ném zásahu.

Protiplynový polygon se skládá z posilovny, p ilehlé chodby s rotopedy, místnosti

pro ídícího cvi ení, vstupní p edsín  a cvi ební komory. Výcvik se provádí za p ímého

dohledu vedoucího cvi ení, s využitím monitorovacího za ízení s výstupem na ovládací  pult

v místnosti pro ídícího cvi ení. Vstup do polygonu je povolen pouze na pokyn vedoucího

cvi ení.

Vedoucím  cvi ení m že být pouze p íslušník s odbornou zp sobilostí hasi  – technik

chemické služby  (dále jen CHS) se znalostí obsluhy protiplynového polygonu.

Znalost obsluhy mají všichni technici CHS , kte í jsou p íslušníky HZS LK ÚO Jablonec nad

Nisou.

Výcviku se m že zú astnit cvi enec, který je zdravotn  a fyzický zp sobilý. Zdravotní

zp sobilost cvi enc  (vyhl. 324/2001 Sb., Na ízení vlády . 352/2003 Sb.) prokazuje

vysílající organizace  písemným dokladem (potvrzení léka e) a p edkládá jej vedoucímu

cvi ení. U p íslušník  HZS LK se zdravotní zp sobilost neprokazuje. Za  zdravotn

zp sobilého je považován každý s platnou preventivní prohlídkou ve smyslu vyhl. 324/2001

Sb.

Cvi enec, který  se necítí být zdravotn  nebo fyzicky zp sobilý, je povinen tuto skute nost

oznámit vedoucímu cvi eni,  výcviku se nesmí zú astnit.

V pr hu výcviku vznikají tato rizika:

nebezpe í fyzického vy erpání
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nebezpe í p eh átí

nebezpe í udušení

nebezpe í ztráty orientace

nebezpe í pádu p i ztrát  orientace

Výcvik se provádí ve dvojicích, úkol je vždy spole ný. Musí být použity osobní ochranné

prost edky ur ené pro výkon služby (práce) na míst  zásahu. K výcviku lze použít DP

s platnou kontrolou prost edk  CHS dle p íslušných norem a p edpis . Každý cvi enec

je povinen p ed zahájením výcviku provést laickou kontrolu DP,  nahlásit vedoucímu tlak

v lahvi  dle manometru.

Vedoucí cvi ení je oprávn n stanovit použití OOPP, vydávat pokyny s výcvikem spojené.

Pokud vedoucí cvi ení zjistí, že cvi enec svým chováním opakovan  a p es upozorn ní

navyšuje  rizika výcviku a  tím ohrožuje bezpe nost nejenom svoji, ale i ostatních, je povinen

výcvik okamžit  p erušit a cvi ence vykázat.

Pokud cvi enec zjistí v pr hu výcviku jakoukoliv závadu zvyšující riziko p i pln ní úkolu,

a to na výstroji, výzbroji i samotném trenažéru nebo není schopen dále ve výcviku

pokra ovat aniž by ohrozil své zdraví, je povinen výcvik okamžit  p erušit a dát znamení

o jeho p ed asném ukon ení. Znamení podává vedoucímu ve smyslu stavu nouze, vedoucí

provede  veškeré innosti stanovené pro p ípad nouze.

Znamení je možno u init n kolika zp soby: pomocí radiostanice, p erušením innosti

vzty enou paží, boucháním do konstrukce cvi né komory.

Po skon ení výcviku je cvi enec  povinen nahlásit z statkový tlak v lahvi DP dle manometru.

Vedoucí cvi ení sd lí pr rnou spot ebu vzduch p i výcviku, informuje o spln ní úkolu.

i kladném výsledku získává odbornou zp sobilost pro používání DP pro další období.

O provedeném výcviku a jeho výsledcích po izuje vedoucí cvi ení záznam, který je uložen

po dobu 5 ti let.

S bezpe ností práce v protiplynovém polygonu musí být prokazateln  seznámen každý

cvi enec p ed zahájením výcviku, minimáln  však  1 x ro . U p íslušník   za azených

do výjezdových jednotek HZS LK ÚO Jablonec nad Nisou je bezpe nost práce p i výcviku

v protiplynovém polygonu  trvalou sou ástí ro ní odborné p ípravy.
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11.1. Záznam o  provedeném školení BOZP

Organizace
Místo školení Stanice . 1 - Palackého 4680/91, Jablonec nad Nisou
Datum školení

edm t školení Bezpe nost práce p i výcviku v protiplynovém polygonu
Rozsah školení Viz. Bezpe nost práce p i výcviku v protiplynovém polygonu
Školení provedl

Jméno a p íjmení Funkce podpis

Níže uvedení a podepsaní  p íslušníci potvrzují svým podpisem, že byli seznámeni

v plném rozsahu se zásadami bezpe né práce p i výcviku v protiplynovém polygonu, jsou

si v domi rizik spojených tímto výcvikem a  problematice rozum li a zásadami bezpe nosti

práce se budou ídit.

PO
. . JMÉNO A P IJMENÍ OE ZA AZENÍ PODPIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

    10.
    11.
    12.
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12.   Záv r

Cílem této bakalá ské práce bylo na základ  poznatk  ze zásahové innosti navrhnout

modelové situace a postupy výcviku jednotek PO na cvi ném trenažéru chemické služby

pro výcvik hasi  okresu Jablonec nad Nisou. V sou asné dob  neexistuje zp sob nácviku,

simulující všechny  varianty, které se mohou vyskytnout p i skute ném zásahu hasi . Cvi ný

polygon umož uje p ípravu na r zné situace, samotný zásah je vždy jiný, nep edvídatelný,

s volbou operativních ešení a postup . Vyžaduje od hasi   p edevším fyzickou a psychickou

kondici, technické a odborné znalosti, rychlost a p esnost p i momentálním rozhodování.

Na základ   zkušeností ze zásahové innosti byly  navrženy nové modelové situace

a metodické postupy. Hasi i jsou rozd leni do v kových kategorií, ke každé disciplín  jsem

podle kategorie p adil ur itou zát ž, kterou musí hasi  splnit.  Byly navrženy a zpracovány

tabulky pro rychlé ur ení pr rné spot eby vzduchu jednotlivých hasi , aplikovány

na r zný objem tlakové láhve. Pro p ehled a p ípadné posouzení z hlediska vybavenosti HZS

byly v rámci  problematiky popsány také v cné prost edky a hasi ská technika, které se

u zásahových inností ÚO Jablonec nad Nisou používají.
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Seznam použitých zkratek

HZS LK Hasi ský záchranný sbor Libereckého kraje
ÚO Územní odbor
CAS Cisternová automobilová st íka ka
AP Automobilová plošina
AZ Automobilový žeb ík
PPLA Protiplynový automobil
NCHL Nebezpe ná chemická látka
DP Dýchací p ístroj
VDP Vzduchový dýchací p ístroj
PA Plicní automatika
PO Požární ochrana
VRVN Variabilní ru ní vyproš ovací nástroj
BOZP Bezpe nost ochrana zdraví p i práci
PHP enosný hasící p ístroj
CHP Chemický pr kazník
PJN Volací znak P – hasi i, JN – okres Jablonec nad Nisou
TL Tlaková láhev
CHS Chemická služba
OOPP Osobní ochranné pracovní pom cky
MV R Ministerstvo vnitra eské republiky
JSDH Jednotka sboru dobrovolných hasi
S2Z Podle hmotnosti: S – t žké (p evyšující 14000kg)

Podle konstrukce podvozku:  2 – smíšená
Podle rozsahu požárního p íslušenství: Z – základní

S3Z Podle hmotnosti: S – t žké (p evyšující 14000kg)
Podle konstrukce podvozku:  3 – terénní
Podle rozsahu požárního p íslušenství: Z – základní

M1Z Podle hmotnosti: M – st ední (p evyšující 7 500 kg do 14 000 kg)
Podle konstrukce podvozku:  1 – silni ní
Podle rozsahu požárního p íslušenství: Z – základní

1L Podle hmotnosti: L – lehké (p evyšující 2 000 kg do 7 500 kg)
Podle konstrukce podvozku:  1 – silni ní

24/2500/400 24 - výkon erpadla 2400 litr  za minutu, 2500 - objem nádrže vody (litry),
400 – objem nádrže p ny (litry)
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Seznam p íloh

íloha .1: Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 30 MPa - 6 litr

íloha .2: Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 30 MPa - 6,8 litr

íloha .3: Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 20 MPa - 5 litr

íloha .4: Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 20 MPa - 7 litr
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íloha 1  Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 30 MPa - 6 litr

Spot eba as /min./
Tlak MPa Litry 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 1800 120,0 112,5 105,9 100,0 94,7 90,0 85,7 81,8 78,3 75,0 72,0 69,2 66,7 64,3 62,1 60,0
29 1740 116,0 108,8 102,4 96,7 91,6 87,0 82,9 79,1 75,7 72,5 69,6 66,9 64,4 62,1 60,0 58,0
28 1680 112,0 105,0 98,8 93,3 88,4 84,0 80,0 76,4 73,0 70,0 67,2 64,6 62,2 60,0 57,9 56,0
27 1620 108,0 101,3 95,3 90,0 85,3 81,0 77,1 73,6 70,4 67,5 64,8 62,3 60,0 57,9 55,9 54,0
26 1560 104,0 97,5 91,8 86,7 82,1 78,0 74,3 70,9 67,8 65,0 62,4 60,0 57,8 55,7 53,8 52,0
25 1500 100,0 93,8 88,2 83,3 78,9 75,0 71,4 68,2 65,2 62,5 60,0 57,7 55,6 53,6 51,7 50,0
24 1440 96,0 90,0 84,7 80,0 75,8 72,0 68,6 65,5 62,6 60,0 57,6 55,4 53,3 51,4 49,7 48,0
23 1380 92,0 86,3 81,2 76,7 72,6 69,0 65,7 62,7 60,0 57,5 55,2 53,1 51,1 49,3 47,6 46,0
22 1320 88,0 82,5 77,6 73,3 69,5 66,0 62,9 60,0 57,4 55,0 52,8 50,8 48,9 47,1 45,5 44,0
21 1260 84,0 78,8 74,1 70,0 66,3 63,0 60,0 57,3 54,8 52,5 50,4 48,5 46,7 45,0 43,4 42,0
20 1200 80,0 75,0 70,6 66,7 63,2 60,0 57,1 54,5 52,2 50,0 48,0 46,2 44,4 42,9 41,4 40,0
19 1140 76,0 71,3 67,1 63,3 60,0 57,0 54,3 51,8 49,6 47,5 45,6 43,8 42,2 40,7 39,3 38,0
18 1080 72,0 67,5 63,5 60,0 56,8 54,0 51,4 49,1 47,0 45,0 43,2 41,5 40,0 38,6 37,2 36,0
17 1020 68,0 63,8 60,0 56,7 53,7 51,0 48,6 46,4 44,3 42,5 40,8 39,2 37,8 36,4 35,2 34,0
16 960 64,0 60,0 56,5 53,3 50,5 48,0 45,7 43,6 41,7 40,0 38,4 36,9 35,6 34,3 33,1 32,0
15 900 60,0 56,3 52,9 50,0 47,4 45,0 42,9 40,9 39,1 37,5 36,0 34,6 33,3 32,1 31,0 30,0
14 840 56,0 52,5 49,4 46,7 44,2 42,0 40,0 38,2 36,5 35,0 33,6 32,3 31,1 30,0 29,0 28,0
13 780 52,0 48,8 45,9 43,3 41,1 39,0 37,1 35,5 33,9 32,5 31,2 30,0 28,9 27,9 26,9 26,0
12 720 48,0 45,0 42,4 40,0 37,9 36,0 34,3 32,7 31,3 30,0 28,8 27,7 26,7 25,7 24,8 24,0
11 660 44,0 41,3 38,8 36,7 34,7 33,0 31,4 30,0 28,7 27,5 26,4 25,4 24,4 23,6 22,8 22,0
10 600 40,0 37,5 35,3 33,3 31,6 30,0 28,6 27,3 26,1 25,0 24,0 23,1 22,2 21,4 20,7 20,0
9 540 36,0 33,8 31,8 30,0 28,4 27,0 25,7 24,5 23,5 22,5 21,6 20,8 20,0 19,3 18,6 18,0
8 480 32,0 30,0 28,2 26,7 25,3 24,0 22,9 21,8 20,9 20,0 19,2 18,5 17,8 17,1 16,6 16,0
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íloha 2                                                         Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 30 MPa - 6,8 litr

Spot eba as /min./
Tlak MPa Litry 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

30 2040 136,0 127,5 120,0 113,3 107,4 102,0 97,1 92,7 88,7 85,0 81,6 78,5 75,6 72,9 70,3 68,0
29 1972 131,5 123,3 116,0 109,6 103,8 98,6 93,9 89,6 85,7 82,2 78,9 75,8 73,0 70,4 68,0 65,7
28 1904 126,9 119,0 112,0 105,8 100,2 95,2 90,7 86,5 82,8 79,3 76,2 73,2 70,5 68,0 65,7 63,5
27 1836 122,4 114,8 108,0 102,0 96,6 91,8 87,4 83,5 79,8 76,5 73,4 70,6 68,0 65,6 63,3 61,2
26 1768 117,9 110,5 104,0 98,2 93,1 88,4 84,2 80,4 76,9 73,7 70,7 68,0 65,5 63,1 61,0 58,9
25 1700 113,3 106,3 100,0 94,4 89,5 85,0 81,0 77,3 73,9 70,8 68,0 65,4 63,0 60,7 58,6 56,7
24 1632 108,8 102,0 96,0 90,7 85,9 81,6 77,7 74,2 71,0 68,0 65,3 62,8 60,4 58,3 56,3 54,4
23 1564 104,3 97,8 92,0 86,9 82,3 78,2 74,5 71,1 68,0 65,2 62,6 60,2 57,9 55,9 53,9 52,1
22 1496 99,7 93,5 88,0 83,1 78,7 74,8 71,2 68,0 65,0 62,3 59,8 57,5 55,4 53,4 51,6 49,9
21 1428 95,2 89,3 84,0 79,3 75,2 71,4 68,0 64,9 62,1 59,5 57,1 54,9 52,9 51,0 49,2 47,6
20 1360 90,7 85,0 80,0 75,6 71,6 68,0 64,8 61,8 59,1 56,7 54,4 52,3 50,4 48,6 46,9 45,3
19 1292 86,1 80,8 76,0 71,8 68,0 64,6 61,5 58,7 56,2 53,8 51,7 49,7 47,9 46,1 44,6 43,1
18 1224 81,6 76,5 72,0 68,0 64,4 61,2 58,3 55,6 53,2 51,0 49,0 47,1 45,3 43,7 42,2 40,8
17 1156 77,1 72,3 68,0 64,2 60,8 57,8 55,0 52,5 50,3 48,2 46,2 44,5 42,8 41,3 39,9 38,5
16 1088 72,5 68,0 64,0 60,4 57,3 54,4 51,8 49,5 47,3 45,3 43,5 41,8 40,3 38,9 37,5 36,3
15 1020 68,0 63,8 60,0 56,7 53,7 51,0 48,6 46,4 44,3 42,5 40,8 39,2 37,8 36,4 35,2 34,0
14 952 63,5 59,5 56,0 52,9 50,1 47,6 45,3 43,3 41,4 39,7 38,1 36,6 35,3 34,0 32,8 31,7
13 884 58,9 55,3 52,0 49,1 46,5 44,2 42,1 40,2 38,4 36,8 35,4 34,0 32,7 31,6 30,5 29,5
12 816 54,4 51,0 48,0 45,3 42,9 40,8 38,9 37,1 35,5 34,0 32,6 31,4 30,2 29,1 28,1 27,2
11 748 49,9 46,8 44,0 41,6 39,4 37,4 35,6 34,0 32,5 31,2 29,9 28,8 27,7 26,7 25,8 24,9
10 680 45,3 42,5 40,0 37,8 35,8 34,0 32,4 30,9 29,6 28,3 27,2 26,2 25,2 24,3 23,4 22,7
9 612 40,8 38,3 36,0 34,0 32,2 30,6 29,1 27,8 26,6 25,5 24,5 23,5 22,7 21,9 21,1 20,4
8 544 36,3 34,0 32,0 30,2 28,6 27,2 25,9 24,7 23,7 22,7 21,8 20,9 20,1 19,4 18,8 18,1
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íloha 3                                                       Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 20 MPa - 5 litr

Spot eba as /min./

Tlak MPa Litry 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20 1000 100,0 90,9 83,3 76,9 71,4 66,7 62,5 58,8 55,6 52,6 50,0 47,6

19 950 95,0 86,4 79,2 73,1 67,9 63,3 59,4 55,9 52,8 50,0 47,5 45,2

18 900 90,0 81,8 75,0 69,2 64,3 60,0 56,3 52,9 50,0 47,4 45,0 42,9

17 850 85,0 77,3 70,8 65,4 60,7 56,7 53,1 50,0 47,2 44,7 42,5 40,5

16 800 80,0 72,7 66,7 61,5 57,1 53,3 50,0 47,1 44,4 42,1 40,0 38,1

15 750 75,0 68,2 62,5 57,7 53,6 50,0 46,9 44,1 41,7 39,5 37,5 35,7

14 700 70,0 63,6 58,3 53,8 50,0 46,7 43,8 41,2 38,9 36,8 35,0 33,3

13 650 65,0 59,1 54,2 50,0 46,4 43,3 40,6 38,2 36,1 34,2 32,5 31,0

12 600 60,0 54,5 50,0 46,2 42,9 40,0 37,5 35,3 33,3 31,6 30,0 28,6

11 550 55,0 50,0 45,8 42,3 39,3 36,7 34,4 32,4 30,6 28,9 27,5 26,2

10 500 50,0 45,5 41,7 38,5 35,7 33,3 31,3 29,4 27,8 26,3 25,0 23,8

9 450 45,0 40,9 37,5 34,6 32,1 30,0 28,1 26,5 25,0 23,7 22,5 21,4

8 400 40,0 36,4 33,3 30,8 28,6 26,7 25,0 23,5 22,2 21,1 20,0 19,0

7 350 35,0 31,8 29,2 26,9 25,0 23,3 21,9 20,6 19,4 18,4 17,5 16,7

6 300 30,0 27,3 25,0 23,1 21,4 20,0 18,8 17,6 16,7 15,8 15,0 14,3

5 250 25,0 22,7 20,8 19,2 17,9 16,7 15,6 14,7 13,9 13,2 12,5 11,9

4 200 20,0 18,2 16,7 15,4 14,3 13,3 12,5 11,8 11,1 10,5 10,0 9,5

3 150 15,0 13,6 12,5 11,5 10,7 10,0 9,4 8,8 8,3 7,9 7,5 7,1

2 100 10,0 9,1 8,3 7,7 7,1 6,7 6,3 5,9 5,6 5,3 5,0 4,8

1 50 5,0 4,5 4,2 3,8 3,6 3,3 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4
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íloha 4                                                     Pr rná spot eba vzduchu - tlaková láhev 20 MPa - 7 litr

Spot eba as /min./

Tlak MPa Litry 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

20 1400 140,0 127,3 116,7 107,7 100,0 93,3 87,5 82,4 77,8 73,7 70,0 66,7

19 1330 133,0 120,9 110,8 102,3 95,0 88,7 83,1 78,2 73,9 70,0 66,5 63,3

18 1260 126,0 114,5 105,0 96,9 90,0 84,0 78,8 74,1 70,0 66,3 63,0 60,0

17 1190 119,0 108,2 99,2 91,5 85,0 79,3 74,4 70,0 66,1 62,6 59,5 56,7

16 1120 112,0 101,8 93,3 86,2 80,0 74,7 70,0 65,9 62,2 58,9 56,0 53,3

15 1050 105,0 95,5 87,5 80,8 75,0 70,0 65,6 61,8 58,3 55,3 52,5 50,0

14 980 98,0 89,1 81,7 75,4 70,0 65,3 61,3 57,6 54,4 51,6 49,0 46,7

13 910 91,0 82,7 75,8 70,0 65,0 60,7 56,9 53,5 50,6 47,9 45,5 43,3

12 840 84,0 76,4 70,0 64,6 60,0 56,0 52,5 49,4 46,7 44,2 42,0 40,0

11 770 77,0 70,0 64,2 59,2 55,0 51,3 48,1 45,3 42,8 40,5 38,5 36,7

10 700 70,0 63,6 58,3 53,8 50,0 46,7 43,8 41,2 38,9 36,8 35,0 33,3

9 630 63,0 57,3 52,5 48,5 45,0 42,0 39,4 37,1 35,0 33,2 31,5 30,0

8 560 56,0 50,9 46,7 43,1 40,0 37,3 35,0 32,9 31,1 29,5 28,0 26,7

7 490 49,0 44,5 40,8 37,7 35,0 32,7 30,6 28,8 27,2 25,8 24,5 23,3

6 420 42,0 38,2 35,0 32,3 30,0 28,0 26,3 24,7 23,3 22,1 21,0 20,0

5 350 35,0 31,8 29,2 26,9 25,0 23,3 21,9 20,6 19,4 18,4 17,5 16,7

4 280 28,0 25,5 23,3 21,5 20,0 18,7 17,5 16,5 15,6 14,7 14,0 13,3

3 210 21,0 19,1 17,5 16,2 15,0 14,0 13,1 12,4 11,7 11,1 10,5 10,0

2 140 14,0 12,7 11,7 10,8 10,0 9,3 8,8 8,2 7,8 7,4 7,0 6,7

1 70 7,0 6,4 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3
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