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Anotace 

 

BILÍK, M. Přenosné hasicí přístroje a jejich použití při výcviku hašení požáru. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009 

 

Klíčová slova: hasební látka, hasicí přístroj, výcvik, hašení, trenažér, struktura výcviku. 

 

 Tato bakalářská práce se zabývá přístrojem pro výcvik hašení a strukturou výcviku, 

které budou s tímto přístrojem prováděny. V úvodní části se autor zabývá rozdělením hasicích 

přístrojů, jejich typů, hasebními látkami a jejich vlastnostmi a účinky. Dále je popsána 

konstrukce přístroje pro výcvik hašení a technické vybavení potřebné k provádění výcviku. V 

závěrečné části autor navrhuje postupy výcviku hašení s trenažéry a doplňování přístrojů 

pomocí technického vybavení během výcviku. 

 

 

Annotation of thesis 

 

 

BILÍK, M. Portable Fire Extinguishers and Their Use in Firefighting Training. Bachelor 

Thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009 

 

Key words: extinguishing agent, fire extinguisher, training, firefighting, trainer, structure of 

training. 

 

 This bachelor thesis deals with the apparatus for a firefighting training and structure of 

training, which will practise with this apparatus. In the first part author refers dividing of the 

fire extinguishers, their types, extinguishing agents and their characteristics and effects. In the 

next part is described construction of apparatus for firefighting and necessarily technical 

equipment for practise training. In the finale part author designs training of firefighting 

scheme with trainers and refilling of apparatus by the help of technical equipment during the 

training.  
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1.0 Úvod 

Hasicí přístroje nás obklopují stále víc a víc. Vývojem společnosti a legislativ 

jednotlivých zemí se hasicí přístroje objevují už i na místech, kde bychom je v minulosti 

nacházeli spíše jen výjimečně. Jedná se například o rodinné domy nebo osobní automobily. S 

rostoucí poptávkou o tyto přístroje se rozrůstá i sortiment nabízený výrobci, stejně jako 

přibývá výrobců samých. To s sebou přináší i řadu problému týkajících se především 

orientace laiků při výběru správného a hlavně kvalitního hasicího přístroje. 

 

Posláním hasicích přístrojů je funkční hašení požárů malých rozměrů nebo také požárů 

v počátečním stádiu rozvoje, a to pomocí účinné obsluhy člověkem. Slovo účinné bych rád 

zdůraznil. Protože se jedná o činnost, která je prováděna při značném stresu obsluhy, je dobré 

a nutné provádět nácviky těchto úkonů. Zdaleka ne každý je totiž hasič a bez osvojení 

schopnosti hasit pomocí hasicího přístroje jsou teoretické znalosti jen polovičním úspěchem a 

význam instalace hasicích přístrojů k lidem klesá k nule. 

 

Cílem této bakalářské práce je navrhnout podobu přístroje pro nácvik hašení včetně 

sestrojení jeho prototypu a popsání postupů praktických nácviků s tímto přístrojem. 

 

V úvodních kapitolách je rozebíráno s jakými druhy hasicích přístrojů je možné se 

setkat, popisovány jsou hasicí přístroje dle konstrukčního řešení, obsahujících hasicích látek a 

vhodnosti použití. 

 

Dále se práce zabývá přístrojem pro výcvik hašení. Navrhuje konkrétní řešení podoby 

takového přístroje, jeho konstrukce, technické parametry, podmínky a požadavky pro obsluhu 

a v neposlední řadě také jeho další možné obměny a varianty. 

 

V poslední části je rozepsán celý systém průběhu výcviků hašení, příprava na něj, 

požadavky na osoby, které takový výcvik provádí nebo organizují a také na osoby, které 

výcvikem prochází. 
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2.0 Druhy a typy hasicích p řístroj ů 

2.1 Rozdělení hasicích p řístroj ů dle způsobu jejich p řemísťování 

Hasicí přístroje rozdělujeme dle jejich velikosti resp. způsobu, jakým s hasicím 

přístrojem manipulujeme do třech skupin : 

a) přenosné hasicí přístroje (dále také „PHP“) [1,3], 

b) pojízdné hasicí přístroje  [2], 

c) přívěsné hasicí přístroje [2]. 

2.1.1 Přenosné hasicí p řístroje 

 Přenosný hasicí přístroj je charakterizován tím, že je možné jej přemisťovat ručně, jen 

pomoci síly lidského těla. Před zavedením pojmu přenosný se také používalo pojmu ruční 

hasicí přístroj. Součástí PHP je mimo jiné držák, pomocí kterého PHP můžeme ručně 

přemísťovat. V minulosti byly tyto držáky přivařeny přímo k nádobám PHP, jednalo se o tzv. 

„ucha“ (např. typ PG6Hi - práškový 6kg PHP výrobce Neuruppin) [14]. U moderních PHP s 

pákovým ventilem jsou držáky součástí ventilové ovládací části PHP. Dalším rysem PHP je 

jeho velikost, resp. hmotnost. Z důvodu manipulovatelnosti je maximální hmotnost 

provozuschopného přenosného hasicího přístroje stanovena na 20 kg. Výjimkou je pouze 

sněhový hasicí přístroj typu S 6 výrobce KODRETA Štefánov [16], který váží maximálně 25 

kg a je vyroben dle ČSN 38 9100. [1,3]. Vzhledem k tomu, že se tyto PHP vyráběly ještě v 

první polovině 90. let a životnost nádob těchto PHP je vysoká (40 let, pokud projde tlakovou 

zkouškou), lze předpokládat, že se s nimi budeme ještě dlouho v praxi setkávat. PHP 

umísťujeme za úchyt na věšák, který je namontován na svislou konstrukci a to tak, aby 

rukojeť PHP nebyla výše jak 1,5m nad vodorovnou plochou (podlahou) [2]. Další možnosti je 

postavit PHP přímo na podlahu, pokud je k tomu uzpůsoben a zajistit jej proti převržení 

například řetízkem nebo zase věšákem. Na obrázku č.1 níže je ukázka moderního PHP s 

pákovým ventilem.  

 

 

obrázek č.1 

   přenosný hasicí přístroj s pákovým ventilem [15] 

(výrobce TEPOSTOP Přelouč)  
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2.1.2 Pojízdné hasicí p řístroje 

 Jedná se o hasicí přístroje (dále také HP), které díky svým rozměrům, resp. hmotnosti 

již není možné ručně přenášet. Jsou také ovládány lidskou silou, avšak už ne přímo, ale 

pomocí konstrukcí s koly. Buď jsou nádoby připevněné na ručním vozíku nebo jsou tyto kola 

přímo součástí konstrukce přivařené k nádobě HP. Vozíky jsou součástí například systémů S1 

x 30 nebo S2 x 30 výrobce KODRETA Štefánov [16]. Jedná se o ocelové nádoby s obsahem 

30 kg hasiva CO2 (sněhové) upevněné na vozíku. S1 x 30 obsahuje jednu nádobu, S2 x 30 dvě 

tyto nádoby. Dalším příkladem může být pojízdný HP práškový s obsahem hasiva 50 kg s 

typovým označením P50Te výrobce Hastex-Haspr Pardubice [17]. Všechny zmiňované 

pojízdné HP jsou zobrazeny na obrázcích č.2 a 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č.2 - P50Te [17]           obrázek č.3 - S1x30, S2x30 [16]  

 

 

2.1.3 Přívěsné hasicí p řístroje 

 Tato skupina hasicích přístrojů je dnes v praxi spíše okrajovou záležitostí. Jedná se o 

hasicí přístroj, který, díky své hmotnosti, už není možné přemísťovat pomocí lidské síly. Jsou 

to nádoby umístěné na podvozku, který je možné zavěsit za tažné vozidlo. Jako příklad 

uvádím přívěsný hasicí přístroj S4 x 30, který je sestaven ze čtyř nádob s obsahem 30 kg 

hasiva CO2 (viz. část 2.1.2). Celkové množství hasiva je v tomto případě tedy 120 kg. 

Přívěsné hasicí přístroje se mohou vyskytovat v armádě nebo například jako vybavení 

podnikových hasičů. Obrázek č.4 nám ukazuje S4 x 30. 
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obrázek č.4 

př    sněhový přívěsný HP S4x30 [16] 

(výrobce KODRETA Štefánov) 

 

 

 

 

2.2 Rozdělení dle druhu konstruk čního řešení - uvedení v činnost 

 V současnosti je možné se setkat prakticky se dvěma druhy hasicích přístrojů [1,3]: 

- hasicí přístroje pod stálým tlakem, 

- hasicí přístroje s tlakovou patronou. 

 

2.2.1 Hasicí p řístroje pod stálým tlakem 

 Jedná se o HP, jejichž nádoby s hasivem jsou stále pod tlakem výtlačného plynu. 

Výjimku představují HP sněhové s obsahem hasiva oxidu uhličitého, který je pod tlakem 

plněn do nádob HP v kapalném stavu a při otevření ventilu dochází k expanzi této látky do 

okolí. U ostatních hasicích přístrojů pod stálým tlakem je jako výtlačný plyn nejčastěji 

používán dusík (N2 4,6 nebo 5.0 dle [18]), a to především pro jeho netečnost a nízkou 

tepelnou roztažnost. PHP pak splní požadavky dle [1]  pro teplotní funkční rozsah v rozmezí -

20°C až +60°C bez zvláštního dimenzování nádob pro nárůst tlaku, tak jak je tomu u 

sněhových PHP.  

 

Zběžná kontrola tlaku v nádobě je možná pomocí vestavěných manometrů do 

ventilové hlavy, které jsou součásti většiny moderních a kvalitních hasicích přístrojů. Ty 

PHP, které je nemají, bývají opatřeny alespoň vyústkem v hlavě ventilu se zpětným ventilkem 

pro měření pomocí externího zařízení, podobně jako u měření tlaku v pneumatikách, apod. 
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2.2.2 Hasicí p řístroje s tlakovou patronou 

  

 Tato druhá velká skupina hasicích přístrojů se výrazně liší od hasicích přístrojů pod 

stálým tlakem především v tom, že provozuschopnosti těchto hasicích přístrojů je dosaženo 

uvolněním tlaku z tlakové patrony, která je součástí hasicího přístroje. Hnacím plynem, 

nacházejícím se v tlakových patronách, je obvykle oxid uhličitý, a to především z důvodu 

poměrně snadného zkapalnění a inertizačnímu charakteru tohoto plynu. S oxidem uhličitým 

jsou ale také problému, které jsem už uvedl výše, týkající se především tepelnému rozpínání 

tohoto plynu. Tento problém se však týká především skladování plných tlakových patron.  

 

 Tento druh konstrukčního řešení je spíše charakteristický pro hasicí přístroje staršího 

data výroby, dnes se v drtivé většině případu u moderních hasicích přístrojů setkáváme se 

stálotlakým řešením, u kvalitnějších výrobku i s manometrem.  

 

 Je možné uvést několik výhod hasicích přístrojů pod stálým tlakem, které zapříčinily 

postupné vytlačení hasicích přístrojů s tlakovou patronou z trhu. Především se jedná o 

okamžitou akceschopnost hasicího přístroje, resp. okamžité zjištění provozuschopnosti. 

Vestavěný manometr nám totiž, pokud není v poruše, umožňuje okamžitě zjistit, zda je nebo 

není přístroj pod provozním tlakem. Odpadá tedy vyčkávání na natlakování nádoby při 

naražení tlakové patrony přístroje.  S tím souvisí i další fakt, kterým je zjednodušení obsluhy 

hasicího přístroje. U PHP pod stálým tlakem obvykle stačí jen odstranit element, který brání 

zmáčknutí páky PHP, obvykle se jedná o tzv. zajišťovací kolík. U tlakových patron je nutné 

před zahájením hašení narážet silou na spouštěcí armaturu, která provede vylomení 

zajišťovací části tlakové patrony a únik hnacího plynu do prostoru nádoby PHP. Zde hrozí 

další nebezpečí související se systémem tlakových patron, a to sice, že může dojít po naražení 

ke zjištění, že tlaková patrona je prázdná a přístroj je neschopný provozu. Jak již bylo řečeno, 

tato koncepce hasicích přístrojů patří spíše minulosti. Do začátku devadesátých let minulého 

století vyráběla německá firma Neuruppin hasicí přístroje s tlakovou patrnou, z nichž zejména 

s PHP s obsahem 6kg prášku PG 6 Hi a s obsahem 10l vody s potaší typu W 10 Hi jsem se 

mohli v objektech setkávát. Na obrázku č. 5 můžeme vidět ukázku produkce řady práškových 

hasicích přístrojů řady PG x Hi. 
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    obrázek č.5 - řada PGxHi [14] 

2.3 Rozdělení dle použitých hasicích látek 

 Hoření může probíhat jen tehdy, když jsou splněny všechny podmínky pro průběh 

hoření. Pro hoření se musí současně vyskytovat: 

- hořlavá látka (pevná, kapalná a plynná) 

- oxidační prostředek (nejčastěji vzdušný kyslík) 

- iniciační energie (plamen, jiskra, horký povrch) 

 

Úkolem hasicích látek v hasicích přístrojích je odstranit jednu nebo více s uvedených 

podmínek nutných k hoření vlivem různých hasicích účinků jednotlivých hasiv. Hasicí účinky 

popíši dále u jednotlivých druhů hasicích přístrojů. 

 

2.3.1 Práškové hasicí p řístroje 

 Práškové hasicí přístroje jsou vyráběny s obsahem hasiva 1, 2, 4 nebo 6 kg u 

přenosných hasicích přístrojů. Mezi atypické množství patří nádoby s 9 kg prášku. V 

produkcích výrobců jsou i pojízdné hasicí přístroje s obsahem 50 kg hasicího prášku. 

Přenosný hasicí přístroj práškový s obsahem 6 kg hasicího prášku je nejpoužívanějším 

přenosným hasicím přístrojem vůbec.  
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Je to dáno především výborným poměrem mezi pořizovací cenou a užitnou hodnotou. 

Kvalitní hasicí prášky s označením ABC jsou vysoce univerzální hasiva. Jak z jejich označení 

vyplývá, je s nimi možné hasit praktický všechny třídy požáru, tzn. jak pevné, tak kapalné i 

plynné hořlavé látky současně s možností hašení pod napětím elektrického proudu. Třídu D, 

kterou zastupují požáry lehkých (alkalických) kovů jako je sodík, horčík, apod., hasí také 

prášky, ovšem speciálně vyvinuté konkrétně pro tuto třídu požárů.  

 

Mezi příklady kvalitních práškových hasiv patří [6,19]: 

 

Hasicí prášek FUREX ABC 40 

výrobce:  Weinstock a Siebert Düsseldorf - SRN 

charakteristika: Jedná se o hasicí prášek krémové barvy (může být dodáván i v jiných 

barevných odstínech). Hlavní složkou je fosforečnan amonný (cca 40 

%) a síran amonný s hydrofóbní úpravou na bázi silikonů. Prášek je 

netoxický, v suchém prostředí nekorozivní. 

teplotní stabilita: -60 až +85 °C 

výskyt: S náplní tohoto hasicího prášku byly např. provedeny zkoušky a 

následně výroba přenosných hasicích přístrojů výrobce Tepostop 

Přelouč, konkrétně typu PG 1 L, PG 2 L, PG 4 L, PG 6 L a P 6 Pa. 

 

Hasicí prášek CENTRIMAX ABC 40  

výrobce:  Kerr Fire Fighting Chemicals Ltd. - Anglie 

charakteristika: Jedná se o hasicí prášek žluté barvy. Účinnou složkou je směs 

dihydrogenfosforečnanu amonného (cca 38 %) a síranu amonného (cca 

52 % s hydrofóbní úpravou na bázi silikonů. Prášek je netoxický, v 

suchém prostředí nekorozivní. 

teplotní stabilita: -60 až +65 °C 

výskyt: S náplní tohoto hasicího prášku byly např. provedeny zkoušky a 

následně výroba přenosných hasicích přístrojů výrobce Tepostop 

Přelouč, konkrétně typu PG 1 LE, PG 2 LE, PG 4 LE, PG 6 LE. 
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Hasicí prášek ABC FAVORIT 111  

výrobce:  Rühl Feuerlöschmittel GmbH - SRN 

charakteristika: Barva prášku je bíla, popřípadě modrá. Účinnou složkou je směs 

difosforečnanu amonného (cca 40%) a síranu amonného (cca 52%). 

Přídavkem hydrofobilačního prostředku na silikonové bázi bylo 

dosaženo jeho odolnosti vůči vlivům extrémního klimatu. 

teplotní stabilita: -80 až +80 °C 

výskyt: S náplní tohoto hasicího prášku byly např. provedeny zkoušky a 

následně výroba přenosných hasicích přístrojů výrobce Tepostop 

Přelouč, konkrétně PG 6 LE. S tímto práškovým hasivem jsou tyto typy 

vyráběny dosud. Od roku 2006 toto práškové hasivo nahradilo do té 

doby používaný prášek CENTRIMAX ABC 40. 

 

 Co se týká nízkých pořizovacích nákladu, jedná se především o skutečnost, že nároky 

na konstrukci nádob práškových hasicích přístrojů jsou nejméně náročné ze všech běžných 

druhů hasicích přístrojů.  

 

Provozní tlak je u práškových HP v průměru 1,5 MPa (15 bar), zkušební tlak nádob 

těchto HP pak 2,5, resp. 2,8 MPa. Pro srovnání je provozní tlak u sněhových (CO2) HP při 20 

°C přibližně 6 MPa a se zvyšující se teplotou prudce roste. Při 30 °C je tlak v nádobě již 10 

MPa a při 40 °C dokonce 14 MPa, čili 140 bar [7]. Tyto rozdílné hodnoty daných typu HP 

vede k rozdílné náročnosti na konstrukci těchto typů HP. Zkušební tlak sněhových hasicích 

přístrojů je 19, resp. 25 MPa. Jedná se tedy až o desetinásobně větší tlak, kterému musí dané 

nádoby odolat. Základní rozdíl mezi těmito nádobami je v tom, že práškové hasicí přístroje 

představuje švová (svařovaná) nádoba z ocelového plechu, kdežto sněhové hasicí přístroje 

jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ocelí tažením a válcováním za studena, tloušťka jejich stěn 

je výrazně vyšší a díky zvolené technologii nemá slabá místa ve formě švů, resp. svárů. 

Sněhové hasicí přístroje jsou také opatřeny pojistnými ventily, které jsou nastaveny na tlak 

nižší až rovný zkušebnímu tlaku nádoby, což rovněž prodražuje tento hasicí přístroj. Při 

srovnání životnosti nádob obou příkladů docházíme k zajímavému výsledku. Životnost 

práškových HP je 20 let nebo dříve, pokud neprojde tlakovou zkouškou. U sněhových HP je 

tato životnost 40 let nebo dříve, pokud neprojde tlakovou zkouškou. Pořizovací cena 
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sněhového PHP s obsahem 5 kg CO2 je přibližně dvojnásobná než cena práškového PHP s 

obsahem 6 kg hasicího prášku. Životnost sněhových HP je ale rovněž dvojnásobná. Dá se 

tedy říci, že vyšší pořizovací cena je vyrovnána delší životností nádoby.  

 

Dalším ukazatelem malé náročnosti na nádobu práškových HP je srovnání s vodními 

hasicími přístroji. Nádoby vodních PHP jsou konstrukčně shodné s nádobami práškových HP, 

je zde však rozdíl ve vnitřní povrchové úpravě. Nádoby vodních PHP jsou opatřeny vnitřní 

povrchovou úpravou z důvodu agresivity (korozivnosti) použitých hasicích roztoků vody a 

potaše. Tato ochrana bývá někdy ještě zesílená přídavky vhodných inhibitorů do roztoků. 

Všechna tato opatření, které prodražují hasicí přístroj, u práškových PHP odpadají. Jak již 

bylo výše uvedeno, kvalitní hasicí prášky jsou v suché stavu nekorozivní. 

 

I když jsou práškové hasicí přístroje vysoce efektivní a účinné, existují i pár nevýhod 

při užívání těchto HP. V uzavřených prostorách způsobí nasazení prášku značné zaprášení. 

Nedoporučuje se používat prášek při likvidaci požáru jemné výpočetní techniky nebo jiné 

citlivé elektroniky, mezi které patří servery, elektrické rozvodny, telefonní ústředny, 

přístrojové vybavení zdravotnických zařízení, apod. Při požárech v knihovnách, archivech 

nebo např. textilkách, kde je nutné vyhnout se použití vody, způsobí prášek silné zaprášení. 

Lze jej však účinně odstranit pomocí vysavačů prachu. Jako poslední nevýhodu uvádím 

skutečnost, že hasicí prášky nemají chladivý efekt. Proto se můžeme v praxi setkat s případy, 

kdy po prudkém uhašení hořlavé kapaliny s nízkou teplotou vznícení, může dojít ke snadné 

opětovné iniciaci po styku s horkými kovovými povrchy. Při hašení velkých požárů je proto 

výhodné použít kombinaci prášku a pěny při hašení. Pomoci prášku prudce zhasit plameny a 

pěnou, která má chladivý efekt, pak pokrýt ložiska požárů a zabránit tím jejímu 

znovuvznícení. 

 

2.3.2 Vodní hasicí p řístroje 

 Přenosné hasicí přístroje vodní se vyskytují především s množstvím hasiva v nádobě 6 

a 9 litrů. Příkladem těchto hasicích přístrojů mohou být typy V 6 LE a V 9 LE výrobce 

Tepostop Přelouč. Některé typy, vyráběné ještě podle [3], měly nádobu, která obsahovala 8 

litrů vodní směsi. Zůstaneme-li u výrobce Tepostop Přelouč, v jeho produkci byly hasicí 
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přístroje V 8 Pa, které byly s tlakovou patronou a později vyráběný typ V 8 L, což byl PHP 

pod stálým tlakem výtlačného plynu. Standardně byl také osazován manometrem pro kontrolu 

tlaku v nádobě [6,15]. 

 

 Obvyklou představou laické veřejnosti je, že uvnitř vodní hasicích přístrojů je čistá 

voda. Skutečnost je však taková, že se v nich nachází směs vody a uhličitanu draselného jinak 

nazývaného také potaš. Roztok je při styku s kůží poměrně agresivní. Nemělo by tedy při 

používání těchto PHP docházet ke zbytečnému potřísnění osob. Potaš se do těchto PHP 

přidává s důvodu zvětšení rozsahu provozních teplot těchto hasicích přístrojů. Pokud dojde k 

dodržení předepsaných postupů při výrobě směsi vody a K2CO3, splní pak hasicí přístroj s 

takovou směsí požadavek na provozuschopnost až do teploty -20 °C. 

 

 Jelikož, narozdíl od výše uvedených hasicích prášku, voda způsobuje korozi a s 

přídavkem potaše je tato vlastnost ještě umocněna, je nutné, aby byl hasicí přístroj s touto 

směsí chráněn. Pokud jde o požadavek na životnost nádob, není rozdílu mezi práškovým a 

vodní hasicím přístrojem. Oba druhy se totiž vyřazují po dvaceti letech od data výroby. 

Rozdílem tedy je, že hasicí přístroje vodní mají vnitřní povrchovou úpravu, která je před 

korozí chrání. Jako další opatření proti korozi je možné zmínit přidávání vhodných inhibitorů 

do směsí, které mají za úkol zpomalovat rozkladné reakce směsí. 

 

 Využití vodních hasicích přístrojů není široké. Díky významnému chladícímu efektu 

vody jsou především vhodné na hašení třídy A, tedy na pevné látky, které při hoření 

doprovází žhnutí. Jako příklad uvádím látky typu papír, dřevo a látky na jejich bázi. Okrajově 

hasí voda třídu B, a to oleje a jiné uhlovodíky s teplotou varu vyšší než 80 °C [7]. Nevhodné 

je hašení uhlovodíku s nižší hustotou než má voda, a to proto, že kapalina pak plave na 

hladině vody a hašení je neúčinné. Vodní hasicí přístroje se nikdy nesmí použít pro hašení 

zařízení pod napětím elektrického proudu. Disociované směsi ve vodních a pěnových hasicích 

přístrojích vedou elektřinu ještě lépe než čistá voda. Dále se tento druh hasiva nesmí použít na 

hašení lehkých kovů, kde dochází k nebezpečnému rozkladu vody. Asi praktičtější je 

upozornění na zákaz hašení žhnoucího uhlí pomocí vodního hasicího přístroje. Dochází zde 

rovněž k rozkladu vody a vznikají výbušné směsi vodíku se vzduchem a toxický oxid 

uhelnatý. 
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 Do vodní směsi je možné přidat smáčedlo, které sníží povrchové napětí vody a tím 

umožňují mnohem efektivnější hašení látek jako je guma, uhelný prach, dřevěná moučka, 

vlákniny, rašelina, apod. 

 

2.3.3 Pěnové hasicí p řístroje - hasicí p řístroje na bázi vody 

 

 Konstrukčně se tyto přístroje nijak neliší od vodních hasicích přístrojů. Jediný rozdíl 

můžeme shledat v rozdílném vyústění hadice. Zásadnější rozdíl je však v aplikacích. Pěna, 

jako hasivo, je vhodná pro hašení látek třídy A, nejvhodnější a nejpoužívanější je při hašení 

hořlavých látek třídy B, tedy hořlavých kapalin. Chladivý účinek díky obsahu vody je 

rozšířen o efekt dusivý. O tom, který efekt při zásahu převládá, rozhoduje stupeň nebo také 

číslo napěnění hasicí pěny. U lehkých pěn převládá dusivý účinek, u pěn těžkých potom 

účinek chladivý. 

 

 Pro výrobu pěnidel se používají živočišné a rostlinné bílkoviny, saponáty a další 

syntetické látky. Mezi pěnidla na bázi bílkovin patří NEOMERPIN SPR 15 a AFRODON. 

Pěnidla na přírodní bázi se používala spíše v minulosti, a to především z důvodu jejich 

chemické nestability. Většina moderních a kvalitních pěnidel je plně syntetická. Následující 

údaje nám pro příklad představují ukázky moderních pěnidel [6,19]: 

 

Pěnidlo PYROCOOL AR  

výrobce:   PYROCOOL TECHNOLOGIES Inc. - USA 

charakteristika: Jedná se o nažloutlou až nahnědlou viskózní kapalinu 

charakteristického zápachu. Přesné složení je chráněno jako 

know-how společnosti, z dostupných informací je známo, že se 

jedná o směs fluorovaných, inogenních a neionogenních 

povrchově aktivních látek a polysacharidu. 

pH:  6,75 - 7,5  

rozpustnost ve vodě:  100 % 

teplotní rozsah použití: stejný jako u vody 
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Pěnidlo MOUSSOL APS LV 1x1 AFFF/AR 

výrobce:   Fabrik chemischer Präparete von Dr.R.Sthamer GmbH - SRN 

charakteristika: Jedná se o jantarovou viskózní kapalinu charakteristického 

zápachu. Složení je obdobné jako u předchozího pěnidla. 

pH:  6,5 - 8,5  

rozpustnost ve vodě:  100 % 

teplotní rozsah použití: stejný jako u vody 

   

 

2.3.4 Sněhové hasicí p řístroje 

 

   Hasivem v těchto hasicích přístrojích je zkapalněný oxid uhličitý. Sněhovým jsou ty 

přístroje nazývány proto, že při hašení dochází vlivem expanze a změny skupenství z kapaliny 

na plyn ke spotřebě tepla z okolí, ochlazování oxidu uhličitého až pod teplotu -78,9 °C a tím k 

tvorbě pevného oxidu uhličitého, nazývaného také suchým ledem a nebo také ,,sněhem“.  

 

Tyto hasicí přístroje jsou poměrně odlišně od ostatních. Rozdíl je převedším v 

konstrukci nádoby, ve kterých je hasivo uchováno. Protože se v případě sněhových hasicích 

přístrojů pracuje s výrazně vyššími tlaky než u ostatních hasicích přístrojů, je nutné, aby 

nádoba, ve které je oxid uhličitý v kapalné formě, byla pro tuto látku dostatečně dimenzována 

. Jedná se tedy většinou o tlustostěnnou, bezešvou nádobu vyrobenou z kvalitní oceli nebo 

jiného odolného materiálu. Hasicí přístroj sněhový, stejně jako ostatní, které byly vyrobeny 

dle ČSN EN 3, musí splňovat provozuschopnost v daném teplotním rozpětí -20 °C až +60 °C. 

Pokud tedy srovnáme teplotní chování nebo spíše rozpínavost oxidu uhličitého a ostatních 

látek v hasicích přístrojích, dojdeme k tomu, že sněhové hasicí přístroje potřebuji skutečně 

odolné a kvalitní nádoby. Srovnání tlaků v nádobách sněhových a práškových hasicích je 

příkladem, který uvádím v části 2.3.1 kap. 2.0. Dalším důležitým rozdílem je, že sněhové 

hasicí přístroje nejsou opatřeny manometrem. Není to ani potřeba. Výtlačným prostředkem je 

hasivo samo, čili pokud se v nádobě kapalný oxid uhličitý nachází, stačí k výtlaku pouze 

otevřít ventil přístroje. Kontrola provozuschopnosti je pak prováděna kontrolou správné 
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hmotnosti takového hasicího přístroje. Tyto HP jsou však opatřeny pojistným zařízením, pro 

případ nárůstu tlaku nad stanovenou mez. Většinou se jedná pojistnou membránu vyrobenou z 

mědi, která je součástí ventilové hlavy hasicího přístroje. Nezřídka se stává, že dochází k 

vyprázdnění takového HP přes membránu, a to především v letních měsících, kdy se podcení 

potřeba ochrany nádob před přímým slunečním zářením a dojde vlivem vlastností výše 

popsaných k nárůstu tlaku nad mez, kdy dojde k protržení membrány. Toto jsou však případy 

především starších hasicích přístrojů, vyrobených ještě podle [3]. Příkladem mohou být 

sněhové hasicí přístroje S 6 výrobce KODRETA Štefánov, které obsahují 6 kg zkapalněného 

oxidu uhličitého. Moderní sněhové hasicí přístroje již musí splňovat výše uvedeného přísné 

požadavky provozuschopnosti při teplotě až +60°C, při které je v nádobě tlak hrozivých 225 

bar. Dalším problémem je toxicita oxidu uhličitého, což je problém zvláště při hašení v 

uzavřených prostorách. Při objemové koncentraci 4 - 5 % se již vyskytují vážné zdravotní 

potíže a při 6 % už jsou známy smrtelné případy [7]. 

 

S vytěsňováním kyslíku také souvisí hlavní hasební účinek oxidu uhličitého. 

Převažujícím je tedy dusivý účinek, kdy je z prostoru hoření vytěsňován kyslík, a tím je 

znemožněno pokračování hoření. Jelikož je chladivý účinek minimální, dochází u žhnoucích 

látek po likvidací plamenů po chvíli opět k vzplanutí nebo alespoň v pokračování 

bezplamenného hoření. Není tedy vhodný pro hašení požáru třídy A. 

 

Jako hlavní přednost je možné uvést bezzbytkovost tohoto inertu., tzn., že po použití 

dojde k rozplynutí do okolního prostoru. Pevný oxid uhličitý, který se při hašení vytváří, 

sublimuje a je rovněž odvětrán. Je proto s úspěchem používán při hašení jemné elektroniky, 

ve zdravotnictví, v chemických provozech, apod. Další předností je poměrně nízká nákupní 

cena tohoto plynu ve srovnání například s hasicími prášky. Na druhou stranu jsou zase 

kladeny poměrně vysoké technické nároky na subjekty, které plnění nádob oxidem uhličitým 

provádějí. 

 

Mezi nevýhody sněhových hasicích přístrojů určitě patří nevýhodný poměr mezi 

hmotností nádoby a náplně. Je to dáno výše uvedenými požadavky na uchovávání této látky. 

Ve špatných povětrnostních podmínkách bývají tyto hasicí přístroje neúčinné. Proto, aby byl 

dusivý účinek efektní, je nutné dopravit do prostoru hoření asi 30 % obj. oxidu uhličitého. To 
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je za daných podmínek je těžko dosažitelné. V případě použití v uzavřených prostorách je zde 

zase nebezpečí intoxikace osob, které se v prostoru nacházejí. Toxicita oxidu uhličitého už 

byla popsána výše. 

 

2.3.5 Halonové hasicí p řístroje - s obsahem ,, čistých hasiv“ 

 

 Jedná se o zvláštní skupinu hasicích přístrojů. Halonová hasiva jsou vlastně 

halogenové uhlovodíky (sloučeniny uhlíku s vodíkem), u kterých jsou vodíkové atomy 

částečně nebo úplně nahrazeny halogenovými atomy (fluorem, chlorem, bromem, jodem nebo 

astatem). Se složením těchto látek souvisí jejich převážný hasební účinek - antikatalitický 

(inhibiční) efekt. Při teplotách požáru dochází k rozkladu molekul halonů za uvolňování 

radikálů, které vstupují do řetězové reakce hoření, tj. spojují s volnými radikály, které tuto 

řetězovou reakci způsobují. Výsledkem je pak uhašení plamenů [7,11].  Halonová hasiva jsou 

vysoce účinná, s minimální elektrickou vodivostí, podobně jako oxid uhličitý také 

bezzbytková, avšak řada z nich poškozuje životní prostředí, a to především likvidováním 

ozónové vrstvy v atmosféře Země. V minulosti tedy došlo k tomu, že řada těchto hasiv byla 

buď úplně nebo s přechodným obdobím zrušena. Zákon č. 86/1995 Sb. o ochraně ozónové 

vrstvy Země, v platném znění, v návaznosti na Montrealský protokol omezil nebo úplně 

zakázal výrobu, dovoz a vývoz vybraných látek. Mezi zakázané látky, které byly využívány 

jako hasební látky, mimo jiné patří [7, 8]: 

 

Chlorbrommetan  CH2ClBr  HALON-1011* 

Tetrachlormetan  CCl4   HALON-104* 

Tetrafluordibrommetan C2F4Br2  HALON-2402* 

 

* Označení dle zákona č. 86/1995 Sb. 

 

 Tetrachlormetan byl pro svoji vysokou toxicitu stažen z používání, protože se vlivem 

tepla rozkládal na toxické produkty (např. fosgen). 
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Mezi látky, resp. směsi látek, jejichž výroba, dovoz a vývoz je zákonem omezena do 

roku 2015 patří i hasivo HALOTRON I, které je obsahem přenosných hasicích přístrojů HL 2 

a HL 2E výrobce Tepostop Přelouč. Toto hasivo je směsí, která se skládá z kapalného 

dichlortrifluoretanu CF3CHCl2, tetrafluormetanu CF4 a argonu Ar. Lze jej použít k hašení tříd 

požáru B, C a zařízení pod napětím el. proudu do 1000V [7]. 

 

 Na základě zákazů, které vyplynuly z výše uvedeného zákona, dochází k vývoji látek 

v této oblasti. Úkolem bylo vyvinout látku, která bude alespoň částečně tak účinná jako 

zakazované halogenové uhlovodíky a jejich směsi, ale zároveň nebude přispívat ke ztenčování 

vrstvy ozónu, která chrání naši Zemi.  

 

 Na trh se tedy dostávají hasicí přístroje s obsahem tzv. čistých hasiv. Příkladem může 

být řada hasicích přístrojů CA 2 LE, CA 4 LE, CA 6 LE výrobce Tepostop Přelouč, které 

obsahují hasivo s obchodním označením FE 36. Jedná se o elektricky nevodivý zkapalněný 

plyn hexafluorpropan C3H2F6, éterické vůně, který nepřispívá k likvidaci ozónu v atmosféře 

(ODP = 0) [7]. 

 Podobně jako u sněhových hasicích přístrojů nedochází při použití k tvorbě zbytků, 

stejně tak platí i upozornění na toxicitu těchto látek. Proto je nutné zajistit větrání v 

uzavřených prostorách, kde dochází k aplikaci halonů. Další nevýhodou, která tyto typy 

hasicích přístrojů vzdaluje od možnosti masivních aplikací, je vysoká pořizovací cena těchto 

hasebních látek a drahý provoz takových hasicích přístrojů (periodické prohlídky a tlakové 

zkoušky).  

 

3.0 Přístroj pro výcvik hašení 

 S hasicími přístroji se setkáváme dnes a denně. Na pracovištích, ve školách, v 

nemocnicích nebo jiných objektech občanské vybavenosti, ale také například ve veřejných 

hromadných dopravních prostředcích. Dlouhodobý trend a vývoj legislativy ukazuje, že se s 

nimi budeme setkávat stále častěji, a to už nejenom na veřejných místech, ale také kupříkladu 

v rodinných domcích nebo v osobních automobilech. Je proto dobré, aby se s nimi lidé blíže 

seznamovali, a to nejen teoreticky, ale hlavně praktickou zkouškou hašení. Lidé totiž dodnes 

mnohdy ani neví, co je vlastně hasicí přístroj, na co a jak jej lze použít. Lidé v pracovním 
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procesu, především zaměstnanci, procházejí poměrně častými školeními, ve kterých jim jsou 

v dostatečné míře dodávány veškeré informace, které kolikrát ani nepotřebují, ale to hlavní, 

což je praktická část, ve které by si každý vyzkoušel, jak skutečně s hasicím přístrojem 

zacházet a jít s ním proti ohni, mnohdy chybí. 

 

 Absence praktické části při školením je způsobena především tím, že: 

- školitel není vybaven pro praktickou ukázku, 

- organizace, ve které školení probíhá není vybavena pro praktickou ukázku, 

- při větším množství účastníků jsou velké nároky na množství hasicích 

přístrojů - školení se neúměrně prodraží. 

 

Mou snahou tedy bylo najít způsob, jakým bychom byli schopni bezpečně, ve větší 

míře a poměrně levně provádět výcviky hašení s hasicími přístroji. 

 

3.1 Konstruk ční řešení p řístroje 

 Mnou navržený přístroj pro výcvik hašení nebude přenosným hasicí přístrojem ve 

smyslu § 4 a 9 vyhlášky č. 246/2001 Sb. v platném znění. Nebude tedy nutné provádět po 

každém použití kontrolu provozuschopnosti oprávněnou osobou. Tento přístroj nebude ani 

vyhrazeným tlakovým zařízení ve smyslu vyhlášky č. 18/1979 Sb. v platném znění [9]. Bude 

tedy možné jej opakovaně plnit a tlakovat bez zvláštních povolení nebo kvalifikace. 

 

 Základem přístroje bude válcovitá švová nádoba vyrobena z oceli a opatřena proti 

korozi povrchovou úpravou vně i uvnitř. Přístroj bude opatřen pevně zabudovaným pákovým 

ventilem s možnosti přerušení hašení po uvolnění této páky. Tlak uvnitř nádoby bude max. 

1,5 MPa (15 bar). Jako hasivo bude možno použít: 

- vodu, 

- hasicí prášek (např. z vyřazených hasicích přístrojů). 
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3.1.1 Přístroj pro výcvik hašení s obsahem vody 

 Tento přístroj bude základním prostředkem při výcviku. Bude obsahovat prostou vodu 

v objemu 6 litrů. Jako výtlačný prostředek bude z ekonomických důvodu použito vzduchu. 

Tento vzduch bude tlačen do přístroje pomocí kompresoru. Energii pro kompresor bude 

zajištěna buď připojením do rozvodné sítě v organizace, kde probíhá výcvik nebo pomocí 

elektrocentrály, která pomocí benzinového či dieselového motoru zajistí dostatečný příkon 

kompresoru. Další podrobnosti a technické specifikace uvádí tabulka č.1 

 

tabulka č.1 - technické specifikace-PVH vodní 6l 

PVH vodní 6l* Jednotka Údaj či hodnota Poznámka 

Výška mm 590  

Hmotnost kg 9,6 plný a provozuschopný 

Průměr nádoby mm 150  

Hasivo  čistá voda  

Hnací plyn  atmosférický vzduch  

Max. provozní tlak bar 10  

Zkušební tlak nádoby bar 28  

Provozní rozsah teplot °C 0 - 60  

Min. doba činnosti s 30  

      * PVH - přístroj pro výcvik hašení 

 

 Jako alternativní hnací plyn je možné použít místo vzduchu dusík, podobně jako u 

hasicích přístrojů, celý systém se však prodraží a vznikne problém s převážením tlakových 

nádob se stlačeným dusíkem. I když je vzduch narozdíl od dusíku daleko výrazněji teplem 

roztažitelný, tato roztažitelnost není vzhledem k provoznímu rozsahu teplot a zkušebnímu 

tlaku nádoby nijak nebezpečná. Tlak v nádobě bude kontrolovatelný pomocí manometru, 

který bude součástí ventilové hlavy přístroje. 

3.1.2 Varianta s práškovým hasivem 

 

 Konstrukčně se tento přístroj nebude lišit od PVH s obsahem vody. Rozdíl může být 

ve chybějící vnitřní povrchové úpravě, která u práškového PVH není nutná. Prášek je v 
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suchém prostředí nekorozivní. Problematičtější však bude hašení s tímto přístrojem. Jedná se 

zejména o likvidaci použitého prášku (úklid po hašení), plnění pomocí plničky, které je 

zdlouhavější než je plnění vodou, prášení a víření prášku ve zhoršených povětrnostních 

podmínkách, které způsobuje komplikace v průběhu nácviků.  

 

4.0 Požadavky na technické vybavení 

  

 Pro provádění činností výcviku hašení pomocí přístroje pro výcvik hašení dle mého 

návrhu bude potřeba řada zařízení. Musíme totiž řešit vytvoření vhodných podmínek pro 

oheň, který bude cvičená osoba hasit, dále je třeba zajistit rychlé plnění cvičného přístroje, a 

to hasební látkou (voda, prášek) a hnacím plynem (vzduch). Na pohon některých strojů 

budeme potřebovat zdroj elektrické energie. Tento zdroj musí zajišťovat nezávislost na 

rozvodné síti tak, aby bylo možné provádět tento výcvik i mimo zasíťované objekty nebo 

oblasti.  

 

4.1 Trenažér pro výcvik hašení 

 Tímto zařízením budeme řešit první požadavek pro provádění výcviku. Pomocí 

vhodného trenažéru budou vytvořeny vhodné podmínky pro nácvik hašení. V České republice 

se trenažéry zabývá firma ZAHAS s.r.o., která na trh dodává řadu typů od mobilních 

trenažéru typu COMBI PYROS (obr. 6), AEROS II (obr. 7) nebo PYROS II (obr. 8) za 

několik desítek tisíc Kč, přes různé trenažéry pro nácvik hašení skladů, technologií až po 

simulaci požáru v prostoru letadel za několik milionů Kč [10]. 
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           obr. 6 - trenažér COMBI PYROS - centrální jednotka [10] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                                                    obr. 7 - mobilní trenažér AEROS [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 8 - mobilní trenažér PYROS II 
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 K výše uvedeným mobilním trenažérům je možné, kromě typu AEROS II, používat 

příslušenství v podobě modulů. Tyto moduly simulují požár určitých konkrétních zařízení, tj. 

např. modul kontejner, odpadkový koš, hrnec s olejem, exploze nádoby s aerosolem, monitor 

osobního počítače, požár elektromotoru, apod. Některé z uvedených modulů ukazují obrázky 

č. 9, 10 a 11 [10] . 

 

 

  

  

 

 

             obr. 9 - modul kontejner  obr.11 - modul PC monitor 

                                                                   obr. 10 - hrnec s olejem a nádoba pro explozi aerosolu 

 

 

 Pro účely výcviku hašení jsem vybral mobilní trenažér AEROS II. Jedná se o 

zjednodušený model trenažéru PYROS II. Mezi jeho výhody patři především pořizovací cena, 

která je přibližně třetinová od PYROS II. Nelze na něj však použit moduly zařízení, jak to 

umožňuje PYROS II a COMBI PYROS. 

 

 Zařízení AEROS II obsahuje kontejner vyrobený z nerezové oceli s kapacitou 41 litrů 

vody. Zařízení je napájeno 12 V dobíjecí baterií, je tedy autonomní. Trenažér používá jako 

hořlavinu zkapalněný propan či propan - butan, který bude dopravován společně se zařízením 

v tlakových nádobách v množství 11 kg na láhev. Vzhledem k provozním podmínkách a 

legislativě o přepravě nebezpečných látek, doporučuji převážet ve vozidle maximálně tři 

láhve o obsahu 11 kg. Láhve s propanem budou propojeny se zařízením pomocí zesílené 

flexibilní hadice o délce 6 m. Součástí AEROS II je také kabelový dálkový ovladač o délce 6 

m, expanzní ventil plynu s nastavitelným tlakem až do 3 bar a maximálním průtokem 12 kg 

plynu za hodinu. Kontejner má rozměry 100 x 70 x 20 cm a váží 19,5 kg. 
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4.2 Zařízení pro tlakování PVH - kompresor 

 

 Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl, že budu pro přístroje pro výcvik hašení (PVH) 

používat jako hnacího plynu vzduch, je třeba rozhodnout, jakým způsobem budu tímto 

vzduchem vytvářet v PVH tlak až 1,0 MPa. Výše už jsem uvedl, že upustím od přepravy 

tlakových nádob se stlačeným vzduchem a raději zvolím variantu vytváření tlaku pomocí 

kompresoru v místě výcviku.  

 

Na trhu je poměrně velký výběr mobilních kompresorů. Dá se říci, že výkonnostní 

parametry rostou společně s pořizovací cenou kompresoru. Pro účely tlakování při výcviku 

bude rozhodující tlak, jaký je kompresor schopen vytvořit. Musí tedy vybírat takový, který 

vytváří tlak minimálně 1 MPa a vyšší. Určitě bude výhodné, zvolit si kompresor s vyšším 

pracovním tlakem, a to proto, aby nepracoval neustále v maximálních pracovních hodnotách, 

které by zbytečně přetěžovaly stroj a vedly tak k zbytečnému zkrácení životnosti kompresoru. 

Je teda dobré najít určité optimum. Jako optimální se mi jeví kompresor s pracovním tlakem 

1,5 MPa.  

 

Neméně důležitým parametrem je mobilita takového zařízení. Hmotnost kompresoru 

by neměla překročit 25 kg, aby bylo umožněno relativně pohodlné přemísťování tohoto 

zařízení jednou osobou. Vzhledem k vyžadovaným parametrům tento požadavek nebude 

představovat žádný problém.  

 

Dále je důležité, aby kompresor vydával co nejmenší hluk. Dlouhodobé působení 

nadměrného hluku může vést a vede k nevratným změnách na sluchu a tedy vážnému 

poškození zdraví. Za nadměrný hluk můžeme považovat hladinu akustického tlaku rovnou 85 

dB a vyšší za osmihodinovou pracovní dobu a nebo překročení maximální okamžité hladiny 

akustického tlaku 107 dB. Pokud by došlo v průběhu obsluhy tohoto zařízení k překročení 

uvedených expozičních limitů, pak je nutné, aby obsluha kompresoru používala osobní 

ochranné pracovní pomůcky (OOPP), konkrétně ochranu sluchu. V tomto směru je na trhu 

rovněž celá řada vhodného zboží. 
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Po zvážení všech výše uvedených skutečností jsem se vybral z nabídky na trhu 

kompresor SCHNEIDER 85-15-2 W (obrázek č.12) [11]. 

 

 

 

   

 

                                                                                                                  obrázek č. 12 

                                                                                                                               SCHNEIDER 85-15-2 W 

 

 

 

 

 

 Jedná se o přenosný pístový kompresor s pracovním tlakem 15 bar a plnícím výkonem 

49 litrů za minutu. Je tak schopen natlakovat na 10 bar vodní PVH o objemu 6 litrů vody 

přibližně za 1 minutu. Provozní napětí je 230 V. Příkon stroje je 0,55 kW. Dodávka elektrické 

energie bude zajištěna pomocí rozvodné sítě v místě výcviku. Pokud to nebude možné, pak 

jako zdroj elektrické energie bude sloužit mobilní elektrocentrála (viz. kapitola níže). Svou 

hmotností 21 kg je lehce přenosný pomocí jedné nebo dvou osob. Splňuje tedy i požadavek na 

mobilitu. Hlučnost, resp. hladina akustického tlaku je uváděna výrobcem na úrovni 88 dB, 

což je hodnota mírně překračující expoziční limit, který je ovšem stanoven pro obsluhu za 

osmihodinovou pracovní dobu, která se v našem případě nepředpokládá. Nicméně doporučuji 

při obsluze použít ochranu sluchu, např. v podobě jednorázových zátkových pěnových 

chráničů sluchu nebo mušlových chráničů, které tlumí hladinu akustického tlaku v průměru o 

25 - 35 dB. 
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4.3 Mobilní práškový plnicí stroj 

 

Pro plnění práškové varianty PVH bude sloužit stroj, který přemísťuje prášek z jedné 

nádoby do druhé a zároveň jej čistí. Při hašení práškem bude využíván prášek z vyřazených 

hasicích přístrojů. Pro český trh dodává takové plnicí zařízení firma TUSAN s.r.o. Z nabídky  

uvedené firmy jsem vybral model 8701 PSM - MINI plnicí práškový stroj (obrázek č. 13) 

[12].   

 

 

 

  

  

 obrázek č. 13 

 PSM - MINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tento stroj umožňuje současné vysávání nádoby s práškem pomocí hadice s hubicí a 

plnění PVH. Zásobník PSM Mini pojme až 12 kg prášku. Plnicí tlak zařízení je 200 mbar. 

Výška stroje je 1270 mm, která se dá pro transportní účely snížit až na 870 mm. Při plnění 

doporučuji používat ochranu dýchacích cest v podobě masky nebo polomasky proti pevným 

částicím. Napětí 230 V a příkon 0,96 kW bude zajištěn obdobně jako u kompresoru. 
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4.4 Elektrocentrála 

 

 Už jsem zmínil, že jsou prakticky dvě možnosti, jak zásobit spotřebiče elektrickou 

energií při výcviku v terénu. Jedná z možností je připojit se na elektrickou rozvodnou síť, 

kterou poskytuje objekt nebo blízkost objektu, kde bude cvičení probíhat. V druhém případě, 

tedy pokud nebude možné se na rozvodnou síť napojit, být v dodávce této energie soběstačný. 

Zde se ukazují teoreticky dvě další možnosti, ale jen jedna z nich je reálná. Ta méně 

pravděpodobná je zásobení elektrickou energií pomocí akumulátorů. Avšak vzhledem k 

požadovanému napětí a množství proudu je tato varianta vyloučena. Druhou možností 

samostatné výroby elektřiny je pomocí elektrocentrály, což je mobilní zařízení, které pomocí 

spalovacího motoru vytváří elektrickou energii.  

 

 I zde platí, že výkon zařízení je přímo úměrný pořizovací ceně. Vybral jsem si tedy 

takovou elektrocentrálu, která svými parametry bude vyhovovat požadavku pro provoz výše 

uvedených zařízení. Nepočítá se přitom s tím, že by došlo k současnému provozu plnicího 

zařízení prášku a kompresoru. Zařízení, které bude použito jako nezávislý zdroj elektrické 

energie je elektrocentrála HERON DGI 20S (obrázek č. 14) [13]. 

  

  

 

 

    obrázek č. 14 

 HERON DGI 20S  
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Generátor pohání benzínový čtyřtaktní jednoválec o objemu 105,6 ccm. Jako palivo se 

používá benzín Natural 95. Jeho nádrž má objem 3,7 litrů. Tento model je schopen pracovat 

na jednu nádrž až 9 hodin. Maximální výkon je 2 kW, jmenovitý pak 1,6 kW. AC jmenovitý 

proud je roven 7 A při 230 V. Všechny tyto parametry plně vyhovují našim požadavkům. Co 

se týká emisí, toto zařízení splňuje emisní normu EURO 2. Hluk je rovněž přijatelný. V 7m 

od zařízení byla naměřena hodnota hladiny akustického tlaku 54 dB. 

 

4.5 Ostatní nástroje a pomocná za řízení 

 

 Již byly pojmenovány nejzásadnější části vybavení pro výcvik hašení mimo školicí 

středisko. Dále mi ještě schází uvést další, již méně náročné nástroje a zařízení 

 

 Jedna z prvních věcí, kterou bych rád uvedl je upínací zařízení - SVM firmy TUSAN 

s.r.o. . Toto zařízení bude sloužit k pevnému uchycení PVH, a to především práškové verze, 

kde budeme muset po naplnění nádoby práškem plnicím zařízením pro následnou montáž 

ventilové hlavy se stoupací trubicí do těla přístroje včetně jejího dotažení. Toto dotažení bude 

díky uchycení v upínacím zařízení možné provést pomocí lidské síly jednoho člověka. SVM - 

upínací zařízení bude napevno namontováno na pracovní stůl, který bude umístěn ve vozidle a 

bude jej možné vytáhnout a umístit i mimo servisní vozidlo. SVM - upínací zařízení ukazuje 

obrázek č. 15 [12]. 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            obrázek č. 15 - SVM-upínací zařízení 
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Do vozidla se však kromě výše uvedené technického vybavení musí umístit i celá řada 

dalších předmětů a součástí. Patří zde především: 

 

- nářadí a náhradní díly PVH, 

- prodlužovací kabel se zásuvkami, 

- alespoň 5l kanystr s benzínem Natural 95, 

- tlakové nádoby se zkapalněným propanem - 1-3 x 11 kg, 

- nádoby (kanystry) s vodou určenou pro PVH vodní -  5-15 x 10 l, 

- nádoby s vyřazeným práškem pro PVH práškový - 5-10 x 6 kg, 

- nástroje pro úklid (smetáky, lopaty, pytle), 

- OOPP, 

- lékárničku (jednu navíc kromě povinné výbavy vozidla), 

- provozuschopný hasicí přístroj práškový 6kg pro nákladový prostor a 

práškový 2kg do prostoru řidiče.   

 

4.6 Servisní vozidlo 

 

 Po zajištění všeho potřebného technického vybavení bude nutné zajistit efektivní a 

bezpečný převoz všeho vybavení. Pro tyto účely je nutné vybrat vhodné vozidlo. Mezi 

základní požadavky na servisní vozidlo musí patřit: 

- nosnost, 

- vnitřní prostor, 

- bezpečnost, 

- technická vybavenost, apod. 

 

4.6.1 Nosnost vozidla 

 

 Po zvážení potřeb pro převoz jsem došel k závěru, že pro účely dopravy technického 

vybavení a obsluhy do míst konání výcviků bude postačovat nákladní vozidlo s celkovou 

hmotností do 3,5 t, tzn. vhodná dodávka, např. s nosností okolo 1,5 t a s tažným zařízení pro 
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připojení přívěsného vozidla. Pokud by bylo nutné použít přívěs, pak doporučuji přívěs 

nebržděný, o celkové hmotnosti do 750 kg. Pokud totiž budou dodrženy stanovené kategorie 

vozidel, postačí řidiči pro řízení takového vozidla nebo vozidel řidičské oprávnění skupiny B. 

 

4.6.2 Vnit řní prostor 

 

 Vnitřní uspořádání prostoru ve vozidlo, by mělo umožňovat převoz min. třech lidí, z 

nichž jeden je řidič a další dva jsou obsluhou zařízení a školitelé. Samozřejmě je zde více 

variant. Například řidič vozidla může být zároveň i obsluhou, apod. Při větší personální 

náročnosti je možný doprovod osobním vozidlem. Nákladový prostor by potom měl splňovat 

požadavky na umístnění všech výše uvedených strojů a zařízení, materiálu a dále prostor pro 

případnou práci obsluhy, resp. technika. Na obrázku č. 16 níže je pro příklad ukázka z 

nabídky užitkových vozidel automobilky Ford v České republice, z nichž by se dalo vybrat 

vhodné vozidla pro naše účely [20]. 

. 

 

  

 

 

 

 

 

  

obr. 16 - dodávka s dlouhým rozvorem ,,Jumbo“ s jednoduchou montáží na zadních kolech (nosnost 1,4 t) 

 

 

4.6.3 Bezpečnost a technická vybavenost 

  

 Vozidlo by také mělo splňovat bezpečnostní hlediska pro provoz na pozemních 

komunikacích. Zde kromě řádných technických prohlídek patří například také označení 

vozidla bezpečnostním značením, dle charakteru převážených nebezpečných látek, kam patří 
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především tlakové nádoby s propanem či propan - butanem, případně kanystry s benzínem pro 

pohon elektrocentrály. Pokud budou dodržena výše stanovená množství těchto látek, nebude 

doprava podléhat požadavkům dle Mezinárodní dohody o převozu nebezpečných látek v 

silniční dopravě (ADR), které by převoz komplikovaly. Dále je nutné převážet všechny 

nebezpečné látky v originálních obalech nebo přepravních obalech, pro tyto látky určené. Vše 

musí být řádně zajištěno proti samovolnému pohybu a rovnoměrně rozloženo dle hmotnosti 

tak, aby nebyly zhoršeny jízdní vlastnosti vozidla. 

 

 Mezi zvláštní technické vybavení vozidla by mohly patřit regály, skříňky, popř. stůl a 

židle pro práci ve vozidle. Rovněž je důležité zvláštní osvětlení, popř. vzduchotechnika ve 

formě menšího větráku v nákladovém prostoru. Tyto další spotřebiče mohou být provozovány 

buď instalováním další autobaterie, či autobaterií nebo pomocí elektrocentrály, která je 

součástí vybavení. 

 

 

5.0 Postupy pro provád ění výcviku 

 

 Již máme vše, co je třeba, abychom mohli provádět výcvik pomocí PVH. Máme 

přístroj, který můžeme poměrně rychle a snadno opakovaně plnit hasební látkou, a tím i při 

malém množství těchto PVH cvičit velké množství lidí. Díky servisnímu vozidlo a 

technickému vybavení jsem schopni provádět výcvik kdekoli bude potřeba. Schází nám jen 

navrhnout postupy, jak výcvik provádět. Ať už se budou podmínky výcviku lišit dle 

konkrétních situací a požadavků jakkoliv, základní struktura by měla být vždy stejná. Obecně 

má výcvik tyto části: 

- úvod - teoretická příprava, 

- praktická ukázka hašení, 

- samotný výcvik účastníků, 

- závěr - vyhodnocení. 
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5.1 Úvod - teoretická p říprava 

 

 Než účastník přistoupí k samotnému nácviku hašení, je nutné seznámit jej s řadou 

praktických, technických a bezpečnostních informací. Tato teorie se může stát součástí 

školení o požární ochraně zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců nebo požárních hlídek, a to v 

případě, že nácvik hašení probíhá u zaměstnanců firem, kde tato školení probíhají dle 

legislativních požadavků [5]. Školení by se poté spojilo přímo s těmito nácviky. 

 

 Důležité je, aby tento úvod byl uzpůsoben typu posluchačů. Uváděné praktické 

aplikace použití hasicích přístrojů by měly odrážet situace a prostředí, ve kterých se 

posluchači obvykle nacházejí. Dochází pak k větší pozornosti při poslechu výkladu a lepšímu 

zažití dané problematiky. Součástí teorie bude i technický základ a přehled hasicích přístrojů, 

s kterými se můžeme setkat. O tom, v jakém rozsahu a do jaké hloubky v technickém výkladu 

půjdeme opět závisí na posluchačích.  

 

 V rámci úvodu se budou lidé také seznamovat s riziky, které přináší hašení požárů, 

manipulace s hasicími přístroji a jednotlivá hasiva, které obsahují. Následovat budou 

bezpečnostní pokyny pro účastníky hašení na trenažéru.  

 

5.2 Výcvik hašení na trenažéru 

 

 Po důkladné teoretické přípravě a praktické ukázce účastníkům, bude následovat 

samotný útok na požár pomocí PVH.  

 

 Nároky na obsluhu a vedení celého výcviku je dvě až tři osoby. Jedna osoba obsluhuje 

trenažér, vyzývá a kontroluje účastníky, popř. může výcvik moderovat, či komentovat. Druhá 

a třetí osoba provádí plnění PVH a jeho tlakování. Náročnost na rychlost plnění, resp. 

množství PVH zavisí na množství uchazečů. Vzhledem k tomu, že dle výše uvedeného, bude 

tlakování PVH pomocí kompresoru trvat přibližně jednu minutu, doporučuji tlakování třech 

PVH s tím, že součástí vybavení je ještě čtvrtý, který bude sloužit jako rezerva. Pokud se 

přistoupí na variantu hašení práškem, pak se doba pro plnění jednoho PVH prodlouží. Je totiž 
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nutné nejdříve PVH naplnit pomocí plnicího zařízení, což je časově náročnější, než plnění 

nádob vodou. Vše také samozřejmě bude záviset na tom, kolik lidí bude do celého procesu 

zapojeno. 

 

5.3 Závěr - vyhodnocení výcviku 

 

 Po vystřídání všech účastníků bude následovat přestávka, ve které dojde k 

vyhodnocení celého výcviku. Zde je důležité říci, že tyto výcviky jsou svým charakterem  a 

celkovým pojetím zaměřena na výchovu široké veřejnosti, a to bez rozdílů zaměření a 

profese. Pro objektivní sledování určitých parametrů dle požadavků zadavatele, jako je např. 

čas nebo rychlost, popř. méně objektivní, jako je technika zásahu, není tento systém 

přizpůsoben. 

 

 Výstupem pro účastníka, kromě praktického seznámení s hašením, by mohl být 

dokument typu diplom nebo jakési osvědčení, které bude účastníkovi sloužit především jako 

upomínka této události.  

 

 Výstupem pro zaměstnavatele, jehož zaměstnanci prochází tímto výcvikem, bude 

zpráva o absolvování výcviku včetně údajů o účastnících. Pokud tomuto výcviku bude 

předcházet školení o požární ochraně, může být toto cvičení zahrnuto do kompletního 

programu, resp. osnov. 
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6.0 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout přístroj, kterým by bylo možné provádět 

výcviky hašení pro širokou veřejnost. Mým úkolem bylo nalézt způsob, kterým by bylo 

možné efektivním způsobem procvičovat i větší množství lidí s tím, že si každý ve výcviku 

projde skutečnou manipulací s přístrojem a bude s ním přímo hasit cvičný oheň.  

 

Myslím, že mohu říct, že se to podařilo. Byl navržen přístroj pro výcvik hašení, který 

se svou konstrukcí nevzdaluje od reálných přenosných hasicích přístrojů, se kterými je možné 

se setkat a který je možné poměrně snadno uvést do provozuschopného stavu. Pokud je k 

dispozici technické vybavení, je možné jej po použití poměrně rychle naplnit a uvést znovu v 

činnost. Byl popsán i způsob, jakým by výcvik mohl probíhat, včetně rychlého opakovaného 

uvádění přístroje do činnosti, a tím, s minimálními požadavky na velké množství hasicích 

přístrojů, procvičit velké množství lidí. 

 

V prvních kapitolách této práce jsem se zabýval druhy a typy hasicích přístrojů, a to 

jak z hlediska jejich velikosti, tak typů konstrukcí. Další rozdělení nám přiblížilo hasební 

látky vyskytující se v hasicích přístrojích. 

 

V dalších částech se již zabývám konstrukcí přístroje pro výcvik hašení. V návaznosti 

na to jsou další kapitoly věnovány potřebnému technickému vybavení pro provádění těchto 

výcviků. V poslední kapitole je pak rozebrán možný postup, jakým se může daný výcvik 

provádět. 

 

Námětem další práce v této oblasti by mohlo být hledání a navrhování detailnějších 

postupů výcviku s konkrétními požadavky například na sledování určitých veličin u účastníků 

cvičení. Konkrétní výstupy pro zaměstnavatele, kteří na výcvik posílají své zaměstnance. 

Výcvik pro určité profese a specializace. Možnosti spolupráce s pojišťovnami v souvislosti s 

těmito výcviky, apod. 
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