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2008, 45 s.

Diplomová práce se zabývá přípravou metodiky a provedení fyzikálního experimentu 

tykajícího se měření trajektorie kompaktního vodního paprsku v reálném ovzduší. První a 

druhá kapitola se věnuje teoretické a praktické přípravě fyzikálního experimentu. Jsou zde 

uvedena všechna teoretická východiska, kterých bylo k práci použito. Třetí kapitola uvádí 

popis měření trajektorie vodního proudu v ovzduší fotografickou metodou. Ve čtvrté kapitole 

je provedeno vyhodnocení naměřených dat. V závěru je provedeno zhodnocení celého 
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naměřených dat.
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Úvod 

Voda je nejčastěji používaným hasivem při zdolávání požáru a to vzhledem k její 

snadné dostupnosti a ceně ve srovnání s moderními hasivy. Dále je pro hasební účely 

používána z důvodu širokého výskytu v přírodě, poměrně snadné dopravitelnosti na místo 

požáru a různorodosti hasebního efektu. Vodu lze pro hasební účely používat samostatně 

nebo ve směsi s dalšími chemickými látkami, které zlepšují její hasební vlastnosti. Pro 

rychlou likvidaci požáru je nutné zajistit nepřetržitou a rychlou dodávku vody na místo 

požáru.

V dnešní době již existuje mnoho způsobů, jak zajistit nepřetržitou dodávku vody na 

ohnisko požáru. A však mohou nastat situace, při nichž se zasahující hasiči nemohou dostat 

do blízkosti požáru, a to z důvodu možnosti přímého ohrožení jejich života a zdraví. U těchto

zásahů je proto potřeba provádět hasební práce z určité vzdálenosti. K těmto účelům slouží 

několik druhů technických prostředků.

Tato diplomová práce si klade několik cílů. Hlavním cílem je proměření trajektorie 

vodního paprsku v předem zvolených bodech prostoru a určení maximální horizontální i 

vertikálního dosahu vodního paprsku v závislosti na úhlu výstřiku. Dílčím cílem této 

diplomové práce je získání pak dat k verifikaci „teorie pohybu vodního paprsku v ovzduší“.

Diplomová práce je složena ze čtyř částí. První část diplomové práce je věnována 

rozboru teorie vztahující se ke klasifikaci vodního proudu a jeho pohybu. Druhá část je 

zaměřena na praktickou přípravu experimentálního měření trajektorie vodního proudu. Třetí

část se zaobírá popisem provedení daného experimentu. Čtvrtá část obsahuje vyhodnocení a 

interpretaci naměřených dat. V závěru je provedeno zhodnocení celého experimentu a jsou 

definována doporučení pro budoucí práci na dané téma.

Hlavním přínosem práce je vytvoření metodiky pro realizaci takovéhoto fyzikálního 

experimentu a jejího praktického ověření formou fyzikálního experimentu pro možné budoucí

porovnání získaných dat s obecnými teoriemi z oblasti mechaniky tekutin o pohybu vodního 

proudu v ovzduší.
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Rešerše

Z dostupných informačních zdrojů nebyla nalezena žádná literatura, která by se přímo 

zabývala metodikou měření trajektorie vodního proudu v ovzduší. Proto níže uvedené zdroje 

sloužily pouze v oblasti přípravy teoretických východisek pro vytvoření budoucího 

metodického postupu, nikoliv jako přímá inspirace pro metodiku samotnou. Byla použita níže 

uvedená literatura:

Základy hydromechaniky a zásobování hasivy – tištěná monografie [1]

Publikace se zabývá aplikovanou hydromechanikou určenou pro hasiče. V publikaci 

jsou uvedeny teorie z oblasti základů mechaniky tekutin, potrubních sítí, čerpadel, stabilních 

hasících zařízení, atd. Pro účely této práce byly použity uvedené teorie pohybu vodního 

proudu („Parabolická teorie vodního proudu“ a „Teorie vodního proudu v ovzduší“). 

V dalším byly též použity výpočetní vztahy z oblasti „Teorie trysek“ pro určení výtokových 

množství vody z proudnice.

Technické prostředky požární ochrany I. – tištěná monografie [2]

Publikace popisuje osobní výstroj a přenosné technické prostředky pro hašení vodou a 

pěnou. Nejobsáhlejší část publikace je věnována dopravě vody. Jsou zde podrobně popsány 

technické prostředky používané u jednotek PO, které jsou zároveň doplněny jednoduchými 

schématy a obrázky, případně diagramy.

Technické prostředky požární ochrany II. – tištěná monografie [3]

Publikace je věnována popisu požárních automobilů. V první části se autor věnuje 

teorii jízdy automobilu, další část je věnovaná popisu technických prostředků požární 

ochrany, především činnosti vodního proudového čerpadla. Závěrečná část je věnovaná 

popisu základních typů zásahových automobilů a jejím parametrům.
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1. Příprava fyzikálního experimentu – teoretická

Před započetím praktických příprav na fyzikální experiment je vždy třeba shromáždit 

dostatečný teoretický základ. Nejprve je třeba se seznámit s fyzikálně chemickými 

vlastnostmi zúčastněných médií a uvědomit si jejich odlišnosti. Lze pak lépe pochopit 

zákonitosti rozpadu vodního proudu v ovzduší. Přesné definice jednotlivých typů vodních 

proudů pomohou se lépe zorientovat v odborné literatuře a také lépe popsat vlastní práci. 

Teorie vodního proudu citované z použitých literárních zdrojů mohou být užitečné při 

plánování prostorového rozložení technických prostředků při experimentu, především pokud 

jde o předpokládaný dostřik vodního proudu.

1.1. Fyzikálně - chemické vlastnosti vody a vzduchu

Vzduch je směsí plynů, kde dominují složky N2 (78%), O2 (21%) a H2O.  Jeho 

hustota (měrná hmotnost) se s rostoucí teplotou se snižuje a při teplotě 0 [°C] (273,15 [K]) a 

tlaku 101,325 [kPa] nabývá hodnoty 1,295 [kg.m-3]. Kinematická viskozita vzduchu s rostoucí 

teplotou narůstá a při 0 [°C] a tlaku 101,325 [kPa] je 1,33.10-5 [m2.s-1].

Voda je bezbarvá kapalina bez zápachu (silnější vrstvy mají namodralou barvu). Bod 

tuhnutí / bod tání nastává při teplotě 0 [°C] (273,15 [K]) a při tlaku 101,325 [kPa]. Bod varu / 

bod kondenzace nastává při teplotě 100 [°C] (373,15 [K]) a při tlaku 101,325 [kPa]. Při 

přechodu ze skupenství kapalného do skupenství pevného zvětšuje voda svůj objem o 1/11

původního objemu. Při přechodu ze skupenství kapalného do skupenství plynného zvětšuje 

voda svůj objem 1700-krát. Hustota (měrná hmotnost) vody se mění s teplotou, při teplotě + 4

[°C] (277,15 [K]) nabývá hodnoty 1000 [kg.m-3] → největší hustota. Kinematická viskozita

vody s rostoucí teplotou klesá a při 0 [°C] a tlaku 101,325 [kPa] je 1,787.10-6 [m2.s-1].

Povrchové napětí vody s rostoucí teplotou klesá a nabývá hodnoty 0,07375 [N.m-1].

1.2. Definice vodního proudu a jeho typů

Definice dle teorie „Mechaniky tekutin“ [4]:

Vodní proud – soubor částic tekutiny, který se vůči svému okolí pohybuje nenulovou 

rychlostí.
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Plný proud – jehož povrch je po výstupu z výtokové armatury tvořen jednotlivou (kompaktní) 

plochou v důsledku existence povrchového napětí vody (viz Obr.  1).

Sprchový proud – vodní proud, který je tvořen souborem ligamentů nebo kapek nebo obou 

současně a nemá kompaktní podobu (viz Obr.  2).

Vodní mlha – vodní proud, který je tvořen souborem kapek, malé velikosti; názory na hraniční 

velikost se mohou různit (viz Obr.  3).

Definice dle normy ČSN ISO 8421-8 [6]:

Proud (hasební proud) – hasivo, obvykle voda, vycházející z hubice jako plný proud, 

sprchový proud nebo vodní mlha (viz bod 8.1.2.16 normy).

Podle tvaru výstřikové hubice může být proud: plný, sprchový, vodní mlha.

Plný proud – proud s téměř rovnoběžnými okraji užívaný pro dosažení co největšího dostřiku 

či síly (viz bod 8.1.2.17 normy).

Sprchový proud – voda vycházející z hubice v rozptýleném stavu tak, aby se dosáhlo co 

největšího rozptýlení hasiva (viz bod 8.1.2.28 normy).

Vodní mlha – voda vycházející z hubice při vysokém tlaku v jemně rozptýleném stavu, 

užívaná pro rychlé pohlcení tepla, srážení kouře a minimalizování škod způsobené vodou (viz

bod 8.1.2.25 normy).

Obr.  1   Plný proud Obr.  2   Sprchový proud Obr.  3   Vodní mlha
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1.3. Definice dalších souvisejících pojmů

Průtok – objemové nebo hmotnostní průtokové množství udávané v jednotkách [m3.s-1] nebo 

[kg.s-1]; udává objem nebo hmotnost tekutiny protékající daným průtočným průřezem za 

časovou jednotku; je daný „součinitelem průtočné plochy“ a „střední průřezové rychlosti“ [1].

Délka dostřiku – vodorovný dosah hasebního proudu; určuje plochu hašení, protože hasebním

proudem musí být možno až do stanovené vzdálenosti zasáhnout všechny plošné elementy a 

oheň na této ploše uhasit; závisí na tlaku před proudnicí (tryskou), na jejím světlém průměru a 

úhlu sklonu proudnice [1]. 

Výška dostřiku – kolmá vzdálenost od země do nejvyššího bodu (vrcholu oblouku či křivky) 

trajektorie vodního proudu.

Náměr – úhel ve stupních [°], který svírá podélná osa proudnice s vodorovnou rovinou

podstavy.

Proudnice – je definována jako zařízení na výtokovém konci hadice, zmenšující její průměr a 

tím zvyšující rychlost vody hubici (dle normy ČSN ISO 8421 – 8, bod 8.3.6.1) [6].

Hubice – zařízení na výtokovém konci hadice nebo proudnice, které zmenšuje její průměr a

tím zvyšuje rychlost vody (dle normy ČSN ISO 8421 – 8, bod 8.3.6.10) [6].

1.4. Parabolická teorie vodního proudu

Smysl a význam teorie:

 Výchozí teorie pohybu vodního paprsku sestavená pro idealizované podmínky vakua.

Výchozí předpoklady: 

 Vodní paprsek se pohybuje ve vakuu nebo v jiném prostředí bez přítomnosti třecích 

sil;

 Paprsek je po celé dráze svého letu předpokládán jako kompaktní (plný proud);

 Trajektorie paprsku je předpokládána jako PARABOLA (pro úhel výstřiku 0º < α < 

90º).
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Náplň teorie:

 matematickými úpravami lze ze složek výtokové rychlosti kapaliny z „proudnice“ 

(výtokové armatury) odvodit rovnici trajektorie vodního paprsku ve vakuu;

 dalšími úpravami této rovnice lze získat vztahy pro:

            - maximální vzdálenost dopadu paprsku (xmax);

            - maximální výškovou souřadnici dosahu paprsku (ymax);

            - souřadnice nejvýše položeného bodu paraboly při konstantním úhlu výstřiku (α);

            - dobu, za kterou částice proletí celou dráhu paprsku (T);

            - rovnici obalové křivky soustavy parabol vzniklých změnou úhlu α při konstantní

               rychlosti výstřiku, atd.;

 Podle této teorie lze matematicky odvodit, že maximálního dostřiku vodního paprsku 

lze dosáhnout při úhlu výstřiku paprsku z proudnice α = 45º [1].

1.5. Teorie vodního proudu v ovzduší

Smysl a význam teorie:

 Teorie pohybu vodního paprsku sestavená pro reálné prostřední vzdušné atmosféry.

Výchozí předpoklady:

 Vodní paprsek se pohybuje v prostředí reálné atmosféry, kde působí odporové síly;

 Paprsek není po celé dráze svého letu kompaktní (kompaktnost paprsku se projevuje 

pouze do určitého místa trajektorie);

 Trajektorie paprsku je uvažována jako BALISTICKÁ KŘIVKA (pro úhel výstřiku 0º

< α < 90º).

Náplň teorie:

 Definování rovnice BALISTICKÉ KŘIVKY by pro účely praktického využití v 

oblasti požární ochrany bylo problematické, používá se proto empirický určených 

vztahů pro definici „průvodiče obalové křivky“ a hodnoty „délky kompaktní části 

vodního paprsku“.
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 Konstrukcí OBALOVÉ KŘIVKY (skutečné) lze získat představu o skutečném dosahu 

vodního proudu při nastavení „úhlu výstupu vodního paprsku z proudnice“ (α) v 

rozmezí 0º< α < 90º;

 Proměnné a konstanty, které se výpočtu účastní, byly:

           - určeny experimentálně;

           - převzaty z „Parabolické teorie vodního proudu“;

           - odvozeny z „Teorie hydraulických odporů (ztrát) v potrubí“ [1].

Obr.  4   Trajektorie vodního proudu podle 
„Parabolická teorie vodního proudu“

Obr.  5   Trajektorie vodního proudu podle „Teorie 
vodního proudu v ovzduší“

Podrobnější informace včetně výpočetních vztahů lze najít v literatuře [1] a [4].
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2. Příprava fyzikálního experimentu – praktická

Praktická příprava experimentu obnášela několik bodů, bez kterých by se realizace 

experimentu nezdařila. V první části jsou uvedeny výhody a nevýhody použití plného 

(kompaktního) vodního proudu. V dalších částech je uveden výběr místa a času konání 

experimentu a výběr technických prostředků. Pro provedení experimentu bylo potřeba zajistit 

odpovídající počet osob. Tyto osoby byly obeznámeny s cílem měření a individuálními úkoly. 

Proškolení proběhlo před měřením a bylo doplňováno v průběhu cvičných měření (střiků).

.

2.1. Výběr typu vodního proudu

Výhody plného proudu:

 Lze překonat velké vzdálenosti a lze jím dosáhnout na větší vzdálenost;

 Lze prorazit i velké zóny plamenů a je možno jej použít i proti silnému větru;

 Je možno v případě potřeby dopravit do určitého místa velké množství vody;

 Lze využít i mechanické účinky plného proudu, tzn. rozmetání ohniska požáru, 

poražení těch částí konstrukce hrozící zřícením.

Nevýhody plného proudu:

 Na požářiště se dopravuje více vody než je potřeba a může se odpařit (neodpařená 

voda pak již nehasí, způsobuje hmotné škody a při nedostatku vody chybí na jiném 

místě);

 Obsluha proudnice musí překonávat různě silný zpětný ráz;

 Plný proud nechrání obsluhu proudnice proti sálavému teplu;

 Plný proud je lepší elektrickým vodičem než sprchový proud.

Pro experiment by s ohledem na výše uvedený přehled zvolen PLNÝ VODNÍ 

PROUD.

2.2. Volba místa

Požadavky na místo experimentu by se daly shrnout do těchto bodů:

 Musí být zaručena potřebná délka a šířka prostranství k měření trajektorie 

vodního proudu a k ustavení potřebných technických prostředků;
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 Povrch místa musí být vodorovný a zpevněný;

 Je potřeba, aby existovala možnost umístění výškové stupnice k pořízení 

fotodokumentace a videozáznamu z měření.

V úvahu přicházelo mnoho možností, ale jako nejlépe vyhovující místo k realizaci 

bylo vytipováno nádvoří na hasičské stanici HS 1 v Ostravě-Zábřehu (viz Obr.  6 a Obr.  7). 

Byly zde splněny všechny uvedené požadavky. Na konzultaci s velitelem stanice Ing. 

Kuchařem bylo přislíbeno, že bude možno zde experiment realizovat a také bude možno si

zapůjčit některé nezbytné technické prostředky.

Obr.  6   Letecký snímek hasičské stanice HS 1 v Ostravě 
- Zábřehu (Centrální stanice HZS MSK ČR)

Obr.  7   Nádvoří hasičské stanice HS 1 v Ostravě -
Zábřehu (místo konání experimentu)

2.3. Volba času

Při rozhodování o vhodném čase konání experimentu bylo potřeba zohlednit rovněž

několik bodů:

 Před samotným začátkem měření je nutné mít zajištěny aspoň tři hodiny na 

přípravu prostoru a technických prostředků;

 Na danou dobu musí být zajištěn odpovídající počet spolupracovníků;

 Na místě měření by měl být co nejmenší pohyb výjezdové techniky;

 Musí být zajištěny co nejlepší světelné podmínky pro pořízení fotodokumentace;

 Měly by být zaručeny co nejideálnější klimatické podmínky (především stabilní 

teplota vzduchu, minimální síla větru, atd.).
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Jako termín provedení experimentu byl s ohledem na výše zmíněné podmínky vybrán 

den 16. únor 2008 v 10:00 dopoledne.

2.4. Výběr technických prostředků  

Technické prostředky potřebné k provedení experimentu lze rozdělit podle použití do 

následujících skupin:

Prostředky k dopravě vody:

 Přenosná lafetová proudnice (typ – 8734.0);

 CAS 32 T 815;

 Hadice B 75 (o délce 5 metrů);

 Tlakový hadicový přechod 75/52 (na přenosném lafetovém monitoru je primárně 

namontován sběrač, který se však při cvičném měření neprokázal jako dostatečně těsný, 

proto byl použit hadicový přechod).

Fotografická a kamerová techniku pro záznam dat:

 5 x digitální fotoaparát (pro zachycení kompaktního vodního paprsku);

 1 x digitální videokamera (pro zachycení kompaktního vodního paprsku);

 Staviv (pro uchycení fotoaparátu).

Technické prostředky pro zaměření trajektorie vodního proudu:

 2 kusy dřevěné lišty (pro zaměření minimální a maximální vzdálenosti dostřiku vodního 

kompaktního vodního paprsku);

 Křída (pro zakreslení vzdálenostních úseků);

 Nůžky (na nastříhání vytyčovací pásky);

 Lepící páska (pro uchycení vytyčovací pásky na stěnu);

 Laserový zaměřovač (pro změření vzdálenosti při experimentu);

 Žebřík nastavovací (pro uchycení pásky na stěnu);

 Přenosné pásmo (pro měření vzdálenosti a výškových bodů);

 Výstražná páska (pro vytvoření výškové stupnice);

 Výstražné kužely (pro vytyčení vzdálenostních úseků);

 Úhloměr (pro zaměření úhlu při nastavení přenosné lafetové proudnice);
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 kapesní metr (pro zaměření malých vzdáleností).

Ostatní technické prostředky:

 Kapesní kompas (určení světových stran);

 Vodováha (určení rovnosti zpevněného podkladu);

 Tlakoměr (pro změření atmosférického tlaku);

 Anemometr (pro měření síly větru při experimentu);

 3 kusy „protokolu z měření“ (pro průběžný zápis naměřených hodnot);

 Lihový popisovač (pro zaznamenání uhlu na lafetovou proudnici);

 2 kusy teploměru (první pro změření teploty okolního vzduchu, druhý pro změření 

teploty vody).

2.5. Stručný popis a charakteristika vybraných technických prostředků

Pro fyzikální experiment byly vybrány následující technické prostředky:

Přenosná lafetová proudnice typ – 8734.0

Lafetová proudnice přenosná je speciální druh proudnice používaný pro dodávku 

velkého množství hasiva, v místech kde není možno použít proudnici na vozidle.

Obr.  8   Přenosná lafetová proudnice typ – 8734.0

Proudnice je otočná v horizontální i vertikální rovině. Pohyb je zajištěn pomocí 

ovládacích rukojetí s držadly. Proudnici tvoří podstavec s čtyřmi sklopnými opěrami, které 

jsou při manipulaci zajištěny kolíky. Uprostřed podstavce je průtokové koleno, které je na 

vstupu opatřeno hrdlem s metrickým závitem a připojeným přechodem 110/75. Na otočném 
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výstupu je pevná spojka 75 pro připojení proudnice 75 s namontovanou hubicí 21. Na trnech 

umístěných po stranách podstavce proudnice jsou nasunuty výměnné hubice 26 a 30.

Tab.  1   Základní technické údaje přenosné lafetové proudnice typ – 8734.0

Jmenovitý průtok (tolerance průtoku ± 5%)

hubice 21 800 l.min-1

hubice 26 1200 l.min-1

hubice 30 1600 l.min-1

Jmenovitý tlak 0,8 MPa

Dostřik při jmenovitém průtoku a tlaku (při úhlu zdvihu 30°)

hubice 21 50 m

hubice 26 55 m

hubice 30 60 m

Mobilita proudnice

Pohyb ve vertikální rovině (dolů) 40°

Pohyb ve vertikální rovině (nahoru) 90°

Pohyb v horizontální rovině 360°

Rozměry v přepravní poloze

Hmotnost 32 kg

Délka x Šířka x Výška (425 x 440 x 640) ± 15 mm

Obr.  9   Boční pohled na přenosnou lafetovou proudnici (kresba s popisem)
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Legenda k obrázku:

1 ……… Objímka 1 ks 17 ……… Čep 4 ks
2 ……… Výtok 1 ks 18 ……… Vodítko 1 ks
3 ……… Obtok 2 ks 19 ……… Rukojet‘ pravá 1 ks
4 ……… Vtok 1 ks 20 ……… Rukojet‘ levá 1 ks
5 ……… Vodítko 1 ks 21 ……… Matice 1 ks
6 ……… Čep 2 ks 22 ……… Přechod 110/75 1 ks
7 ……… Trn 2 ks 23 ……… Proudnice 75 1 ks
8 ……… Pouzdro 4 ks 24 ……… Podstavec 1 ks
9 ……… Podložka 1 ks 25 ……… O-kroužek 73 x 63 2 ks
10 ……… Podložka 1 ks 26 ……… O-kroužek 8ř x 75 1 ks
11 ……… Zátka 4 ks 27 ……… Těsnění 1 ks
12 ……… Šroub s okem 1 ks 28 ……… Řetěz uzlovaný 4 ks
13 ……… Šroub s okem 1 ks 29 ……… Šroub M 10 x 25 1 ks
14 ……… Kroužek řetízku 8 ks 30 ……… Matice M 10 (pro napínače) 1 ks
15 ……… Opěra 2 ks 31 ……… Závlačka 3,2 x 18 2 ks
16 ……… Opěra 2 ks 32 ……… Pevná spojka tlaková 1 ks

Obr.  10   Prostorový pohled na přenosnou lafetovou proudnici (kresba s popisem)

Stručný návod k obsluze proudnice (viz Obr.  9 a Obr.  10):

Před použitím postavte proudnici na vhodné místo a pomocí opěr (15, 16) řádně 

zajistěte. Na výstupní část (32) připojte proudnici 75 s namontovanou hubicí zvolených 

parametrů. Kromě standardně dodávané proudnice je možné připojit jinou např. pěnotvornou 

proudnici. Vstupní část proudnice (22) připojte k hadicovému vedení. Přechod 110/75 lze 
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nahradit sběračem 110 s možností připojení dvou hadicových vedení 75. V případě potřeby je 

možné vstupní hrdla, popř. výstupní část proudnice zredukovat přechodem.

Proudnici nasměrujte do požadovaného místa a zahajte stříkání. Proudnici je možné, 

pomocí ovládacích rukojetí (19,20), pohybovat v horizontální a vertikální rovině popř. 

nastavenou vertikální polohu zajistit šroubem (29).

Při používání proudnice nepřekračujte jmenovitý tlak. Při odpojování proudnice od 

hadicového vedení postupujte opatrně a zajistěte úplné snížení tlaku. Po ukončení práce 

zkontrolujte dotažení pevných spojek a hrdel, jejich čistotu a neporušenost těsnění [7].

CAS 32 – T 815

Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 – T 815 (viz Obr.  11 a Obr.  12) navazuje 

na typ CAS 32 – T 148, a svou koncepcí se řadí mezi těžké klasické cisterny pro zásah vodou 

a pěnou. Vozidlo je určené k hašení požáru vysoce hořlavých látek, přizpůsobené k rychlému 

zásahu i v místech s nedostatkem vody. Lze jej s úspěchem použít všude tam, kde je vysoké 

riziko vzniku požáru. Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 – T 815 se skládá ze 

strojového spodku a nástavby.

Obr.  11   CAS 32 T – 815 (foto) Obr.  12   CAS 32 T – 815 (nákres)

Strojový spodek:

Základem strojového spodku je centrální nosná roura, tvořící páteř vozidla. Na 

příčných nosnících roury je rám s kabinou řidiče, motorem, spojkou, držákem náhradního 

kola, palivovou nádrží a čističem vzduchu. V rouře je veden rozvod hnacího momentu k 

nápravám, obsahující mezinápravové a nápravové diferenciály s uzávěrami. Řazení 

rychlostních stupňů je opatřeno pneumatickým posilovačem.
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Čerpací zařízení:

Odstředivé vodní čerpadlo je uloženo v zadním prostoru karoserie a je vyhřívané

odpadním teplem výfuku motoru. Odstředivé čerpadlo jednostupňové, vyrobeno z mosazi. 

Pohání jej motor vozidla přes pomocný pohon a hřídelem spojené křížovými klouby. 

K vytvoření podtlaku ve skříni čerpadla slouží plynová vývěva. Pracovním mediem jsou 

spálené plyny z motoru, usměrňované klapkou z výfuku do vývěvy. Je-li vývěva v činnosti 

pneumatické systém ovládající klapkou zároveň otevírá ventil potrubí propojujícího čerpadla 

s vývěvou. Po vypnutí vývěvy se ventil samočinně uzavře. Ovládání otáček čerpadla je 

provedeno hydraulickým systémem prostřednictvím ovládání otáček motoru.

Tab.  2   Technické údaje CAS 32 T – 815

Technické údaje: 

Značka, typ vozidla T 815 CAS 32 6 x 6

Pohotovostní hmotnost 12 950 kg

Užitečná hmotnost 9 550 kg

Celková hmotnost vozidla 22 500 kg 

Typ motoru T 3-930-30

Počet válců 12

Vrtání x zdvih 120 x 140 mm

Chlazení motoru vzduchem

Zdvihový objem motoru 19 000 cm3

Největší výkon motoru 235/2 200 kW/min-1

Základní spotřeba paliva 40 l/100 km

Maximální rychlost 100 km/hod

Brzdový systém 4 na sobě nezávislé systémy 

Nástavba (ocelový rám, oplechovaný pozinkovaným plechem)

- objem nádrže na vodu 8 000 l 

- objem nádrže na pěnu 2 x 400 l

Jmenovitý průtok vody 3 200 l/min

Délka x šířka x výška 8 670 x 2 500 x 3 250 mm 

Potrubí:

Slouží k vzájemnému propojení jednotlivých systémů pro sání, výtlak, dopravu pěny, 

ohřívání, případně i chlazení kapalin a ostatního zařízení. Sací potrubí spojuje sací stranu 

čerpadla s nádrží vozidla a prostřednictvím přívodního příslušenství s ostatními zdroji vody. 
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Současně sací potrubí slouží k plnění vlastní nádrže vozidla, a to jak vlastním čerpadlem, 

propojením výtlaku se sacím potrubím přes kohout, tak i z jiných vnějších tlakových zdrojů. 

Vnější zdroje se naplní na dvouvětvový sběrač opatřený sítky a zpětnou klapkou.

Výtlačné potrubí napojené na výtlak čerpadla umožňuje další funkce stříkačky tím, že 

je vedeno na boky vozidla a k lafetové proudnici. Jeho prostřednictvím je umožněna činnost 

přiměšovače a také funkce proplachu po skončení stříkání pěnou. K činnosti přiměšovače je 

dále nutné potrubí pro vedení pěnidla. Z výtlaku čerpadla je vedena voda do šnekového 

chladiče oleje převodovky a k chlazení pomocného pohonu.

Hadice B 75

Tato hadice (viz Obr.  13) se řadí mezi tzv. „tlakové hadice izolované“ (ve smyslu 

literatury [2]). Tlaková hadice je definovaná jako hadice pro dopravu tlakové vody. Tato 

definice není zcela přesná, protože je možno samozřejmě používat tlakové hadice i k dopravě 

jiných látek – kapalin (pěnotvorný roztok) nebo také pevných (hasící prášky), apod. Obecně 

lze také tlakové hadice charakterizovat jako ohebné tlakové potrubí tkané z technických 

vláken přírodních nebo syntetických opatřené na koncích spojovacími armaturami (obvykle 

tlakovými hadicovými spojkami), vyráběné v určitých normalizovaných průměrech a délkách. 

Přesné označení je „hadice B 75 x 20“ dle normy ČSN 808711 (Tlakové požární hadice).

Obr.  13   Hadice B 75

Charakteristika dle výrobce:

Polyesterová požární hadice moderní konstrukce s tenkostěnnou pryžovou vložkou 

EPDM [8]. Hadice je značena třemi proužky v pořadí černá – červená – černá. Na koncích je 

hadice opatřena tlakovými hadicovými spojkami, které jsou vyrobeny ze slitiny hliníku.
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Hadice tohoto typu jsou zásahové a jsou určeny především pro profesionální a dobrovolné 

hasičské sbory. Provozní teploty: - 30 [°C] až + 50 [°C], krátkodobě až do + 80 [°C].

Laserový dálkoměr LEICA TM DISTO

Dálkoměr DISTO TM (viz Obr.  14) svým ergonomickým tvarem s multifunkční 

koncovkou a pogumováním z obou stran padne do ruky. S jedinečným systémem měření, 

širokou paletou dodatečných funkcí, integrovaným hledáčkem je plně připraveno změřit

téměř cokoliv. Nejběžnější výpočetní funkce jsou rychle a jednoduše přístupné pomocí 

odpovídajících tlačítkových zkratek.

Charakteristika dle výrobce:

DISTO TM má přesnost měření 1.5 [mm], rozsah měření od 5 [cm] až do 100 [m], s 

odrazným terčem až 200 [m]. Obsahuje vnitřní paměť pro posledních 20 měření, poslední 4 

hodnoty se zobrazují přímo na podsvíceném displeji. Samozřejmostí u této třídy je 

zabudovaný hledáček s dvojnásobným zvětšením, vhodný zejména za slunečného počasí nebo 

cílení na velké vzdálenosti. Dalším přínosem jsou v přístroji zabudované aplikační programy.

Speciálními funkcemi lze také určit maximální (do kouta) nebo minimální (kolmice ke stěně) 

vzdálenost. Navíc hodnotu nejčastěji používanou ve výpočtech lze zadat jako konstantu.

Dálkoměr  je velice dobře chráněn proti prachu a vlhkosti. Obsluhu usnadňuje velký a 

přehledný grafický displej, který lze podsvícen. Při nečinnosti přístroje nejdříve po 180 

vteřinách laserový paprsek, po dalších 180 vteřinách se pak vypne celý přístroj. DISTO A5 je 

dodáván v černém odolném pogumovaném nylonovém pouzdře.

Stručný návod obsluhy zaměřovače:

Zapnutí přístroje – zmáčkneme 1x tlačítko ON-DIST, objeví se tři čárky;

Měření pevné hodnoty – zmáčkneme 1x tlačítko ON-DIST, objeví se DIST= naměřená 

vzdálenost; 

Nové měření – 2x zmáčkneme tlačítko ON-DIST;

Vypnutí přístroje – zmáčkneme tlačítko C a poté součastně tlačítka „+“ a „-“.
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Obr.  14   Laserový dálkoměr LEICA TM DISTO

2.6. Výběr týmu spolupracovníků

Počet nezbytných spolupracovníků se odvíjí od počtu dílčích úkolů, které je nutné při 

měření provádět. Počet musí být dostatečný pro manipulaci a rozmístění detekční techniky a 

ostatních technických prostředků. Po zvážení všech okolností vznikla potřeba minimálně osmi 

osob účastnící se měření. Určitá část spolupracovníků byla přislíbena velitelem směny B na 

stanici HS 1 v Ostravě-Zábřehu, ppor. Jarek Včelným, a zbývající počet byl zajištěn 

nezávisle.

2.7. Organizační zajištění experimentu

Organizační zajištění experimentu zabralo několik týdnů práce. Tato část obnášela 

několik konzultací ohledně volby vhodných typů technických prostředků, vybrání 

adekvátního místa měření a zajištění potřebného počtu spolupracovníků.

Nejdůležitější však bylo, aby se před samotným měřením sešel tým spolupracovníků

ve své kompletní podobě. Při tomto setkání byl každému účastníkovi měření předložen nákres 

situace při měření a vysvětlen postup celé akce. Na tomto nákresu bylo vyznačeno stanoviště, 

kde bude stát spolupracovník a jaké úkoly bude plnit při měření. Bylo potřeba se také 

domluvit na vizuálních komunikačních signálech, kterými se tým bude dorozumívat při

vlastním měření, neboť slovní komunikace by při činnosti čerpadla byla nemožná. Hluk je 

příliš vysoký. Po provedení cvičných střiků byli všichni účastníci svoláni na krátkou schůzku, 

při které byly dodatečně vyjasněny některé vzniklé nedostatky. Samotné měření pak již bylo 

díky tomu bez obtíží.
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2.8. Cvičné střiky

Před samotným provedení experimentu bylo zapotřebí provést několik cvičných 

střiků, které měly prověřit, zda jsou technické prostředky rozmístněny vhodným způsobem 

tak, aby došlo k co nejlepšímu zachycení trajektorie vodního paprsku na předpřipravených 

výškových stupnicích, a zda odpovídající úhly nastavení proudnice splňují taktéž tyto 

požadavky.

2.9. Příprava protokolu k měření 

Při přípravě protokolu bylo potřeba vzít v úvahu všechny fyzikální parametry, které by 

na pohyb a rozptyl vodního proudu mohly mít vliv. Také bylo potřeba přesně zachytit 

prostorové uspořádání technických prostředků a čas měření. Protokol je zcela klíčovým 

materiálem sloužícím pro záznam měření. Výsledná podoba protokolu je uvedena v oddílu 3.5

této práce.
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3. Provedení fyzikálního experimentu

Fyzikální experiment byl proveden v domluveném termínu dne 16. 2. 2008 v 10.00

dopoledne. Na rozdíl od předpokladu však byly klimatické podmínky velmi nepříznivé (silný 

nárazový vítr a teplota pod bodem mrazu). Proto příprava místa experimentu původně 

odhadovaná na 2 až 3 hodiny trvala i s provedením vlastního experimentu necelých šest 

hodin. Samotný experiment byl proveden za necelou 1 hodinu.

3.1. Příprava místa experimentu

Samotná příprava místa experimentu byla v den konání ztížena špatnými

meteorologickými podmínkami. Dala by se rozdělit do dvou fází.

V první fázi bylo potřeba rozmístit výškové stupnice na vykachlíkované příčky mezi 

výjezdovými vraty z garáží (viz Obr.  15, Obr.  16 a Obr.  17). Nejprve bylo provedeno

pomocí křídy vyznačení bodů, kde přesně se mají výškové stupnice nacházet. Uchycení 

stupnice se provádělo ze dvou sad nastavovacího žebříku z CAS 32 T – 815. Připevnění bylo 

zajištěno pomocí průhledné lepící pásky.

V druhé fázi bylo provedeno odpovídající rozmístění spolupracovníků tak, aby mohla 

být pořízena co nejlépe fotodokumentace. Pro lepší orientaci byla tato místa při měření

označena výstražnými kužely. Tato činnost trvala přibližně tři hodiny.

Obr.  15   Rozmístění výškové stupnice
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Obr.  16   Situační plánek znázorňující rozmístění jednotlivých spolupracovníků při MĚŘENÍ č. 1 a č. 2

Obr.  17   Situační plánek znázorňující rozmístění jednotlivých spolupracovníků při MĚŘENÍ č. 3
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3.2. Příprava technických prostředků

Příprava technických prostředků obnášela následující kroky:

 Nastříhání vytyčovací pásky pro vytvoření výškové stupnice (viz Obr.  18);

 Rozmístění technických prostředků v místě konání experimentu a následné zaměření 

vzdáleností laserovým dálkoměrem LEICA TM DISTO (viz oddíl 2.4);

 Zapojení výtlačného vedení (připojení proudnice k hadici B 75 a k CAS 32 T – 815);

 Nastavení odpovídajícího tlaku vody na manometru čerpadla na CAS 32 T – 815;

 Nastavení úhlu proudnice pro realizaci experimentu v daných podmínkách;

 Změření potřebných fyzikálních veličin (teplota vody, teplota vzduchu, směr a 

rychlost větru, atmosférický tlak – viz oddíl 3.5);

 Nastavení digitálních fotoaparátů – režim „sport“ (režim pro snímání předmětů v 

pohybu);

Obr.  18   Příprava výškové stupnice

3.3. Instruktáž týmu spolupracovníků před měřením

Před samotným „ostrým“ měřením byla uskutečněna instruktáž, během které byli 

spolupracovníci obeznámeni s postupem vlastního měření a individuálními úkoly. Tato 

instruktáž může být shrnuta v následujících bodech:

 Seznámení spolupracovníku se smyslem měření;

 Poučení o plnění individuálních úkolů během měření;

 Rozmístění spolupracovníku na jejich místa;
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 Dohoda o komunikačních signálech, které označovaly začátek a konec měření;

 Poučení o správném nastavení fotoaparátu (kontrola stavu baterií, nastavení režimu

„sport“, styl snímání).

Po rozmístění orientačních pomůcek (signalizačních kuželů) a spolupracovníků na 

jejich pozice bylo zahájeno vlastní měření následujícím způsobem. Strojník spustil vodní 

čerpadlo a usměrňoval tlak ve vedení až na hodnotu 0,2 MPa. Poté, co byl tlak ve vedení 

podle úvahy strojníka stabilní, vydal strojník zamáváním pokyn zbylým členům týmu i ti 

zahájili focení vodního proudu na svých stanovištích.

Pro lepší orientaci v pořízené fotodokumentaci vždy každý spolupracovník před 

měřením vyfotografoval svůj obličej a prsty ruky, které signalizovaly pořadové číslo daného 

měření. Každý střik byl dokumentován třemi fotografiemi pořízenými v průběhu několika 

desítek vteřin.

3.4. Zajištění aktuálních meteorologických dat 

Meteorologická data byla poskytnuta z meteorologické stanice, která je umístěna 

v těsné blízkosti stanoviště vrtulníku (heliportu). Tento heliport slouží účelům Zdravotnické 

záchranné služby, která je taktéž součástí stanice HS 1. Heliport je využíván jako technické 

zázemí vrtulníku EC-135 T2. Pro účely experimentu byla zapsána meteorologická data

z přímého informačního systému o meteorologické situaci fungující přímo v heliportu (viz 

Obr.  19 a Obr.  20). Data byla pořízena a zapsána do protokolu o měření před začátkem a po 

ukončení měření. Pro jejich nejlepší objektivnost byly srovnány také s daty, které uváděl 

Český meteorologický ústav [9] na svých webových stránkách v období konání experimentu.

Obr.  19   Meteorologický stanice Obr.  20   Obrazovka s meteorologickými daty
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3.5. Realizace měření – příprava „Protokolu k měření“

Protokol k měření byl sestaven tak, aby obsahoval veškeré údaje nezbytné pro zpětnou 

kontrolu naměřených dat a také pro možnost věrohodného opakování a srovnání podobných 

experimentů v budoucnu.

PROTOKOL K MĚŘENÍ
(trajektorie vodního paprsku)

CÍLE MĚŘENÍ:

1. Proměření trajektorie vodního paprsku v předem zvolených bodech prostoru a specifikování tvaru 

trajektorie tohoto vodního paprsku;

2. Určení maximální horizontální dosah vodního paprsku v závislosti na úhlu výstřiku a tlaku ve 

výtlačném vedení;

3. Určení maximální vertikální dosah vodního paprsku v závislosti na úhlu výstřiku a tlaku ve výtlačném 

vedení;

4. Získání dat k verifikaci „teorie pohybu vodního paprsku v ovzduší“ (viz Mechanika tekutin).

POČET OSOB A JEJICH FUNKCE:

Počet osob nezbytných k realizaci experimentu: 8

Jména jednotlivých zúčastněných osob při 
experimentu:

Funkce jednotlivých zúčastněných osob při 
experimentu:

nstržm. Lubomír Mach hasič číslo 1 - fotograf

nstržm. Radek Šimeček hasič číslo 2 - fotograf

nstržm. Pavel Hlobil hasič číslo 3 - fotograf

nstržm. Jan Štorkan hasič číslo 4 – vytyčení min. dostřiku

Martin Šeděnka hasič číslo 5 – vytyčení max. dostřiku

nstržm. Martin Müller strojník – obsluha čerpadla 

prap. Ing. Magdalena Říhová fotograf – celkový pohled 

Ing. Ondřej Zavila, Ph.D. kameraman

MÍSTO A ČAS:

Místo konání experimentu: HZS MSK ČR, Ostrava - Zábřeh

Specifikace polohy dle GPS: 49° 48´8. 819´´N, 18°13´50. 009´´E

Začátek konání experimentu: 15:00 hod.

Konec konání experimentu: 15:45 hod.

Datum: 16. 2. 2008
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3.5.1. Protokol k MĚŘENÍ č. 1 – největší úhel nastavení proudnice

METEOROLOGICKÁ SITUACE:

Atmosférický tlak: 1042 hPa

Teplota vzduchu: - 3 °C

Rychlost větru: 4 m.s-1

Směr větru (dle větrné růžice): 50 °

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY:

Teplota vody: 13 °C

Hustota (dle tabulek): 999 kg.m-3

Kinematická viskozita (dle tabulek): 0,000001787 m2.s-1

POUŽITÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY, JEJICH POUŽITÍ A SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 2.4

Průměr vtokového otvoru: 75 mm

Průměr výtokového otvoru (výstup. otvor hubice): 21 mm

NASTAVENÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO MĚŘENÍ:

Tlak ve výtlačném vedení: 0,2 MPa

Rychlost výtoku vody z hubice: 20 m.s-1

Úhel výstřiku vodního paprsku: 17,86 °

Směr výstřiku vody z proudnice (dle větrné růžice): 105 º

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

Počet provedených měření: 3

Minimální horizontální dostřik: 26,17 m

Maximální horizontální dostřik:
33,70 m

Minimální vertikální dostřik: 0 m

Maximální vertikální dostřik: 4,21 m
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3.5.2. Protokol k MĚŘENÍ č. 2 – střední úhel nastavení proudnice

METEOROLOGICKÁ SITUACE:

Atmosférický tlak: 1042 hPa

Teplota vzduchu: - 3 °C

Rychlost větru: 5,8 m.s-1

Směr větru (dle větrné růžice): 50 °

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY:

Teplota vody: 13 °C

Hustota (dle tabulek): 999 kg.m-3

Kinematická viskozita (dle tabulek): 0,000001787 m2.s-1

POUŽITÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY, JEJICH POUŽITÍ A SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 2.4

Průměr vtokového otvoru: 75 mm

Průměr výtokového otvoru (výstup. otvor hubice): 21 mm

NASTAVENÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO MĚŘENÍ:

Tlak ve výtlačném vedení: 0,2 MPa

Rychlost výtoku vody z hubice: 20 m.s-1

Úhel výstřiku vodního paprsku: 12,70 °

Směr výstřiku vody z proudnice (dle větrné růžice): 105 º

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

Počet provedených měření: 3

Minimální horizontální dostřik: 21,4 m

Maximální horizontální dostřik: 28,16 m

Minimální vertikální dostřik: 0 m

Maximální vertikální dostřik: 2,38 m
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3.5.3. Protokol k MĚŘENÍ č. 3 – nejmenší úhel nastavení proudnice

METEOROLOGICKÁ SITUACE:

Atmosférický tlak: 1042 hPa

Teplota vzduchu: - 3 °C

Rychlost větru: 4,7 m.s-1

Směr větru (dle větrné růžice): 50 °

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY:

Teplota vody: 13 °C

Hustota (dle tabulek): 999 kg.m-3

Kinematická viskozita (dle tabulek): 0,000001787 m2.s-1

POUŽITÉ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY, JEJICH POUŽITÍ A SCHÉMA ZAPOJENÍ:

Typy použitých technických prostředků: viz oddíl 2.4

Průměr vtokového otvoru: 75 mm

Průměr výtokového otvoru (výstup. otvor hubice): 21 mm

NASTAVENÍ TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ PRO MĚŘENÍ:

Tlak ve výtlačném vedení: 0,2 MPa

Rychlost výtoku vody z hubice: 20 m.s-1

Úhel výstřiku vodního paprsku: 8,82 °

Směr výstřiku vody z proudnice (dle větrné růžice): 105 º

VÝSLEDKY MĚŘENÍ:

Počet provedených měření: 3

Minimální horizontální dostřik: 14,85 m

Maximální horizontální dostřik: 23,24 m

Minimální vertikální dostřik: 0 m

Maximální vertikální dostřik: 1,49 m
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3.6. Úklid místa experimentu

Po ukončení experimentu bylo potřeba uvést vše do původního stavu, což obnášelo:

 Úklid všech technických prostředků zapůjčených od HZS MSK Ostrava – Zábřeh;

 Prosolení plochy nádvoří – při měření se vytvořila na jeho povrchu asi centimetrová 

vrstva ledu;

 Opatrné odstranění výškových stupnic ze stěn budovy HS 1.

Nejprve byl proveden úklid technických prostředků, které byly součástí vybavení 

automobilu CAS 32 T-815, tj. navrácení nastavovacího žebříku a přenosného lafetové 

proudnice, které jsou uloženy na kapotě vozidla, a přinesení suché hadice B 75, která je 

uložena v zadních dveřích vozidla. 

Po zaměření a zapsání hodnot laserovým dálkoměrem LEICA TM DISTO (viz oddíl 

2.4) byl tento dálkoměr vrácen do výbavy na automobilovém žebříku. Veškeré technické 

prostředky bylo nutné vrátit v co nejkratším čase, protože patřily k výbavě vozidel, které 

mohly být v případě potřeby nasazeny k výjezdu a toto vybavení by mohly postrádat.
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4. Vyhodnocení fyzikálního experimentu

K vyhodnocení experimentu byla potřeba pořízená fotodokumentace. Tato 

dokumentace však nesloužila k přímému vyhodnocení, protože pohled pozorovatele spočíval 

buď níže než procházející paprsek nebo naopak výše. Docházelo tudíž ke skreslení výsledků 

na fotodokumentaci v důsledku nevhodného pohledu pozorovatele, který bylo nutné 

kompenzovat dodatečných výpočtem (viz oddíl 4.3).

4.1. Výpočet rychlosti výtoku vody z hubice

Rychlost výtoku vody z hubice byla vypočtena podle vzorce pro rychlost výtoku 

z trysky podle literatury [1]:


)(2 0pp

v t 


Legenda použitých symbolů:

v – výtoková rychlost z hubice [m.s-1]

pt – tlak před tryskou (přetlak před tryskou vůči atmosférickému tlaku) [Pa];

p0 – atmosférický tlak [Pa]

ρ – hustota [kg.m-3]

Tato hodnota může sloužit pro budoucí porovnání naměřených dat s vypočtenými daty 

podle teorií uvedených v oddílech 1.4 a 1.5.

4.2. Výpočet úhlu nastavení proudnice

Výpočet úhlu nastavení proudnice (viz Obr.  21) byl proveden s využitím 

goniometrických funkcí. V následující části je proveden výpočet pro jeden ze tří měřených 

úhlů (u ostatních úhlů je postup výpočtu stejný).

Výchozí veličiny pro výpočet (dle Obr.  21):

y1 – vzdálenost pohyblivého kloubu proudnice od země [m];

y2 – vzdálenost výtokového hrdla hubice od země [m];

z – vzdálenost mezi pohyblivým kloubem proudnice a výtokovým hrdlem hubice [m];
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Obr.  21   Nákres výpočtu úhlu nastavení proudnice

Postup výpočtu:

12 yyy 

2967,0
5,77

23
sin 

z

y

 86,17

Přehled výsledků pro ostatní úhly nastavení proudnice je v následující tabulce (viz Tab.  3).

Tab.  3   Tabulka spočítaných úhlů nastavení proudnice pro jednotlivá měření

Číslo měření Velikost úhlu

1. měření α 1 = 17,86º
2. měření α 2 = 12,7º
3. měření α 3 = 8,82º

4.3.  Vyhodnocení fotodokumentace – výpočty

Pro určení skutečné hodnoty vertikálního dosahu vodního proudu podle 

fotodokumentace bylo zapotřebí provést přepočet hodnot. Pozorovatelův pohled zpravidla 

směřoval na vodní paprsek zespodu, popř. svrchu, a tudíž byl vnímán a zachycován 

fotoaparátem na stěnové orientační stupnici jinak, než tomu bylo ve skutečnosti. Bylo proto 

nutné provést adekvátní přepočet hodnot zachycených na fotodokumentaci na hodnoty 

skutečné.

Přepočet měl dvojí podobu. První varianta přepočtu vychází z předpokladu, že 

pozorovatelův pohled směřuje kolmo ke stěně, naproti které stojí (pohled přímý – viz Obr.  

35). Druhá varianta pak vychází z předpokladu, že pozorovatel snímá paprsek šikmo ke stěně, 

naproti které stojí (pohled šikmý – viz Obr.  21 a Obr.  35). Stalo se tak v případě „Fotografa 

Hadice B75

Proudnice

Vodní
proud

x
y1

y2

α

Hubice

z
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č. 1“, který při prvním měření zabíral svým pohledem „Pravítko č. 1“ i „Pravítko č. 2“. 

Pohled na „Pravítko č. 2“ byl tedy šikmý. Pro příklad uvádím několik vybraných fotografií, 

které situaci dokumentují (viz Obr.  22 až Obr.  30).

Obr.  22   Měření č. 1 – pravítko č. 
1 a 2

Obr.  23   Měření č. 1 – pravítko č. 
3

Obr.  24   Měření č. 1 – pravítko č. 
3 a 4

Obr.  25   Měření č. 2 – pravítko č. 
1 a 2

Obr.  26   Měření č. 2 – pravítko č. 
3

Obr.  27   Měření č. 2 – pravítko č. 
3 a 4

Obr.  28   Měření č. 3 – pravítko č. 
1 a 2

Obr.  29   Měření č. 3 – pravítko č. 
3

Obr.  30   Měření č. 3 – pravítko č. 
3 a 4

Byly pořízeny rovněž fotografie celkové trajektorie vodního paprsku při všech třech 

měřeních (při všech třech nastavených úhlech – viz následující Obr.  31 až Obr.  33).

Obr.  31   Měření č. 1 – trajektorie Obr.  32   Měření č. 2 – trajektorie Obr.  33   Měření č. 3 – trajektorie
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První varianta přepočtu (pohled přímý):

Vodní paprsek procházel kolmo na směr pohledu pozorovatele. Princip znázorňují 

Obr.  35 a Obr.  34. Níže je uveden ilustrační výpočet pro jedno konkrétní měření (v ostatních 

případech byl použit stejný princip). Hledanou veličinou je v4.

Obr.  34   Nákres situace pro přímý a šikmý pohled (pohled se shora)

Obr.  35   Nákres situace pro výpočet korekce přímého pohledu

Legenda použitých symbolů:

h1     – pohled přímý (vzdálenost vodního proudu od stěny) [m];

h2     – pohled přímý (vzdálenost hasiče od vodního proudu) [m];

h1u    – pohled šikmý (vzdálenost vodního proudu od stěny) [m];
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h2u    – pohled šikmý (vzdálenost hasiče od vodního proudu) [m];

hP12 – vzdálenost umístění „Pravítka č. 1“ a „Pravítka č. 2“ [m];

v1      – výška pozorovatele (výška, ve které má pozorovatel oči nebo fotoaparát) [m];

v2     – vzdálenost vodního proudu od očí pozorovatele [m];

v3   – rozdíl vzdáleností mezi skresleným vertikálním dosahem vodního proudu a tím 

skutečným [m];

v4    – skutečný vertikální dosah vodního paprsku [m];

v5   – skreslený vertikální dosah vodního paprsku [m];

β    – úhel, pod kterým pozorovatel sleduje vodní proud [º];

γ    – úhel mezi přímým a šikmým pohledem pozorovatele na Pravítka č. 1 a č. 2 [º].

Výchozí veličiny pro výpočet (viz Obr.  35):

h1     – pohled přímý (vzdálenost vodního proudu od stěny) [m];

h2     – pohled přímý (vzdálenost hasiče od vodního proudu) [m];

v1      – výška pozorovatele (výška, ve které má pozorovatel oči nebo fotoaparát) [m];

v5   – skreslený vertikální dosah vodního paprsku [m];

Výpočet – 1. část (určení úhlu β):

h1 = 2,5 m

h2 = 13,5 - h1 = 13,5 – 2,5 = 11 m

v5 =  4,25 m

v1 =  1,8 m

v2  + v3 = v5  - v1 = 4,25 – 1,8 = 2,45 m

tg β = 2 3

1 2

(v )

( )

v

h h




 =
2,45

13,5
= 0,18

β = 10,286 °

Výpočet – 2. část (určení v2)

tg β = 2

2

v

h
=>      v2 = tg β . h2  = 0.18 . 11 = 1,98 m

Výpočet – 3. část (určení v4)

v4  = v1  + v2  = 1,8 + 1, 98 = 3,78 m
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Tímto způsobem bylo provedeno vyhodnocení experimentu pro všechny hasiče 

(fotografy), avšak u „hasiče č. 1“ bylo možno využít i pohled šikmý, a to díky jeho dobrému 

postavení při experimentu a velmi dobré kvalitě fotografií. Jeho fotodokumentace totiž 

zachycovala dvě výškové stupnice.

Druhá varianta přepočtu (pohled šikmý):

Vodní paprsek procházel šikmo na směr pohledu pozorovatele. Princip znázorňuje 

Obr.  36. Níže je uveden ilustrační výpočet pro jedno konkrétní měření (v ostatních případech 

byl použit stejný princip). Hledanou veličinou je opět jako v předešlém případě v4.

Obr.  36   Nákres situace pro výpočet korekce šikmého pohledu

Výchozí veličiny pro výpočet (viz Obr.  36):

h1u    – pohled šikmý (vzdálenost vodního proudu od stěny) [m];

h2u    – pohled šikmý (vzdálenost hasiče od vodního proudu) [m];

hP12 – vzdálenost umístění „Pravítka č. 1“ a „Pravítka č. 2“ [m] (viz Obr.  34);

v5   – skreslený vertikální dosah vodního paprsku [m];

Výpočet – 1. část (určení úhlu γ):

h1 + h2 = 13,5 m

hp12 = 5,9 m
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tg γ =
11

0,9
12

1 2

ph

h h
= 

5,9

13,5
=  0,43

γ = 23,6 °

Výpočet – 2. část (určení vzdálenosti pozorovatele od „Pravítka č. 2“ → h1u + h2u ):

sin γ = 12

1 2

p

U U

h

h h
=>      h1U+h2U  = 12

sin
ph


=

5,9

sin 23,6
=

5,9

0,4
= 14,75 m

Výpočet – 3. část (určení vzdálenosti pozorovatele od vodního proudu → h2u ):

cos γ = 2

2U

h

h
=>      h2U = 2

cos 23,6

h


=

11

cos 23,6
=

11

0,9
= 12 m

Výpočet – 4. část (určení šikmé vzdálenosti pozorovatele od vodního proudu → h1u ):

h1U =14,75-h2U= 2,75 m

Pro výpočet skutečné hodnoty vertikálního dosahu vodního proudu pod šikmým 

pohledem se postupuje již dle výše uvedeného postupu (První varianty přepočtu), avšak nesmí 

se zapomenout, že za hodnoty h1 a h2 dosazujeme hodnoty h1U  respektive h2U.

4.4. Statistické zpracování dat

Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny z fotodokumentace pro každé měření zvlášť. 

Jako maximální vertikální dosah paprsku byla vzata horní hranice vodního proudu. Fotografie 

byly analyzovány a odečtené číselné hodnoty vertikálního dosahu byly zaznamenány do 

tabulky v Microsoft Office Excel 2003 (viz Tab.  4). V témže programu byl proveden i 

přepočet skreslených hodnot vertikálního dosahu vodního proudu na hodnoty reálné. Opět 

byly tyto výsledky zapsány do tabulky (viz Tab.  5). Poté bylo provedeno statistické 

zpracování naměřených dat formou určení „střední hodnoty“, „rozptylu“ a „směrodatné 

odchylky“. Získaná data mají sloužit pro vytvoření grafu znázorňujícímu trajektorii vodního 

proudu u všech 3 měření (viz dále oddíl 4.5).



36

Tab.  4   Kompletní seznam zaznamenaných hodnot při všech měřeních
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Tab.  5   Hodnoty reálného vertikálního dosahu vodního proudu a statistické zpracování
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4.5. Grafické vyhodnocení trajektorií vodního proudu

Po provedení analýzy fotografií, přepočtech veličin vertikálního dosahu a statistickém 

zpracování (viz oddíl 4.4) byly naměřené hodnoty vyneseny do grafu (viz Obr.  37). V grafu 

je znázorněn horizontální dosah (maximální dostřik) i vertikální dosah vodního proudu. Jsou 

zde pro srozumitelnost také uvedeny úhly nastavení proudnice a jednotlivé výškové stupnice

(Pravítka č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4). 

Tab.  6   Výchozí hodnoty pro sestavení grafu (viz Obr.  37)

Veškerá vyhodnocení by mohla sloužit k dalšímu prorvání s výpočty dle teorií 

mechaniky tekutin (viz oddíly 1.4 a 1.5).

Obr.  37   Grafické znázornění výsledků měření
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Závěr

Cílem této diplomové práce bylo připravit a posléze provést experiment týkající se 

měření trajektorie vodního paprsku. Nejnáročnější, po stránce časové, bylo vytipování 

odpovídajících technických prostředků pro uskutečnění experimentu a zvolení správného 

termínu měření z důvodu dobrých meteorologických podmínek a také dostatku času na 

zpracování naměřených dat. Diplomovou práci jsem se snažil zpracovat tak, aby v případě 

opakování uvedeného experimentu mohla sloužit i jako přímý návod.

První část diplomové práce je věnována rozboru teoretického základu. V této části 

jsem čerpal z dostupné odborné literatury a technických norem. Uvedl jsem jen základní 

definice související s problematikou, protože si myslím, že problematika pohybu vodního 

proudu je natolik obsáhlá a náročná, že by podrobný rozbor byl na úkor věcnosti a přiměřené 

stručnosti této diplomové práce. 

Druhá hlavní část práce je zaměřena na praktickou přípravu experimentu. Technické 

prostředky jsem popisoval jen v rozsahu, jež mají podle mého názoru přinos pro tuto práci. 

Dalším úkolem praktické přípravy bylo zvolení vhodného místa provedení experimentu a 

určení nezbytného zúčastněných počtu osob (většinou z řad profesionálních hasičů). Pro 

měření jsem zvolil stanici HS 1 v Ostravě – Zábřehu (HZS MSK ČR), kde mi vyšli vstříc a 

bylo přislíbeno, že v domluveném termínu budou k dispozici i požadované technické 

prostředky.

Třetí část se zaobírá popisem provedení daného experimentu. V této části popisuji 

veškeré činnosti spojené s provedením samotného měření, s proškolením spolupracovníků i 

záznamem dat. Výstupní údaje byly zpracovány pro přehlednost do předem připraveného 

protokolu.

Čtvrtá část je věnována vyhodnocení získaných dat formou tabulky i grafu 

vyhotoveného v Microsoft Office Excel 2003. Pro dané vyhodnocení byla použita 

fotodokumentace a videozáznam pořízený v průběhu měření.

Hlavním přínosem práce je vytvoření metodiky přípravy takovéhoto fyzikálního 

experimentu a jejího praktického ověření pro budoucí porovnání získaných dat s obecnými 
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teoriemi z oblasti mechaniky tekutin o pohybu vodního proudu v ovzduší. Veškeré hlavní i 

dílčí vytýčené cíle ve smyslu zadání této práce byly splněny.
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Seznam zkratek

JPO Jednotka požární ochrany

HZS Hasičský záchranný sbor

MSK Moravskoslezský kraj

ČR Česká republika

HS Hasičská stanice

Hadice B 75 Požární hadice se světlým průměrem 75 [mm]

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

FBI Fakulta bezpečnostního inženýrství (v rámci VŠB-TUO)

CAS 32 Cisternová automobilová stříkačka s výkonem čerpadla 
3200 [litru/min] vody

T 815 Automobil značky Tatra – sériové označení 815 
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