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Anotace 

 

PALKOVIČ, P.: Kombinovaný hasící automobil pro chemický průmysl. Bakalářská práce, 
Ostrava, VŠB-TU, 2010, 28 stran. 
 

V této práci se zabývám shrnutím a vyhodnocením stávajícího provedení nástavby 

kombinovaného hasicího automobilu sloužícího u jednotky HZS podniku BC MCHZ. 

Následně poukazuji na způsob jeho využití a potřeby pro současný provoz v této jednotce. 

Cílem této práce je navrhnout novou nástavbu pro tento typ zásahového automobilu, na 

základě současných potřeb jednotky, servisních možností a provozních podmínek jednotky. A 

to ve smyslu rozšíření výběru hasebních prostředků a úpravy množství daných hasiv. 

 

Klíčová slova: 

kombinovaný hasicí automobil, nástavba, hasiva 

 

 

Annotations 

 

Palkovič, P.: A Multipurpose Fire Fighting Vehicle For Chemical Industry. Bachelor thesis, 

Ostrava, VSB-TU, 2010, 28 pages. 

 

In this work deals with a summary and evaluation of current performance of the combined 

body of fire-fighting vehicle serving in units of BC- MCHZ. Points to the manner of its use 

and the need for simultaneous operation in this unit. The aim of this paper is to propose a new 

superstructure of the response to this type of car, based on current needs of the unit, service 

options and unit operating conditions. And in order to expand the selection of extinguishing 

agents and extinguishing of the adjustment amount. 
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1 Zkratky 

KHA – kombinovaný hasicí automobil 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku 

HZS MSK – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

BC MCHZ – BorsodChem MCHZ s.r.o., Ostrava 

NB – nitrobenzen 
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2 Úvod 

Bývalé Moravské Chemické Závody (MCHZ) dnes známé jako BorsodChem MCHZ, 

s.r.o. se nacházejí v Ostravské části Mariánské Hory. Jsou od počátku známé výrobou 

dusíkatých hnojiv a zpracováním koksárenského plynu v tehdejším Československu. 

Výstavba závodu byla zahájena v roce 1927 a již v roce 1928 byly vyrobeny první tuny 

čpavku a síranu amonného. Postupně byl výrobní program závodu rozšiřován o anorganické 

produkty, další typy hnojiv a technické plyny. 

 

V devadesátých letech byly uvedeny do provozu dosud nejvýznamnější investice závodu 

- anilinový blok, výroba cyklohexylaminu, dicyklohexylaminu a výroba speciálních aminů. 

Dále firma prošla spoustou organizačních změn včetně vlastníků a názvů jako: Ostravské 

chemické závody, Dusíkárny, Moravské chemické závody, Chemapol Group – MCHZ, 

ALIACHEM a.s. a od roku 2000 patří pod maďarskou společnost s názvem BorsodChem 

MCHZ, s.r.o. [3]. 

 

Chemické závody v dnešní době produkují tyto hlavní produkty: Anilin, Cyklohexylamin  

(CHA), Dicyklohexylamin (DCHA) a Dietyloxalát (DEOX) a kyselinu dusičnou. Dále řadu 

aminů jako Benzylamin, Cyklopentylamin, Dietylanilin, Dimetylbenzylamin, 

Dimetylcyklohexylamin, Dimetylisopropylamin, Etylanilin, Etylcyklohexylamin, 

Isopropylanilin, Metyldicyklohexylamin, Pentametyldietylentriamin, v menších množstvích 

dle požadavků zákazníků [4]. 

 

Z pohledu požární bezpečnosti se tento chemický závod řadí do skupiny právnických 

osob nebo podnikajících fyzických osob, provozujících činnosti uvedené v § 4 odst. 2 a 3 

zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, hodnocené jako 

činnosti se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím. Ze zpracovaného Posouzení 

požárního nebezpečí a rozhodnutí ředitele HZS MSK vyplývá, že tato právnická osoba nebo 

podnikající fyzická osoba je povinna zřídit jednotku HZS podniku dle § 67 zákonu č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů [1]. 

 

Výkon služby zde vykonávají zaměstnanci právnické osoby nebo podnikající fyzické 

osoby jako svoje zaměstnání. Počet zaměstnanců podniku zařazených do jednotky HZSP a 

vybavení této jednotky stanovuje na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo 
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dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje. Z tohoto bylo stanoveno pro 

uvedenou jednotku, z pohledu technických prostředků, vybavení o minimálním rozsahu 1x 

CAS 32 a 1x KHA. A početní stav na výjezd o síle 1+5. 

 

V současné době slouží jednotce HZSP BC MCHZ kombinovaný hasicí automobil  

(KHA) v provedení nástavby firmy Rosenbauer z roku 1984, umístěnou na podvozku Tatra 

T815 P26 6x6 z rokem výroby 1983. Svým provedením a charakterem nástavby nevyhovuje 

současným potřebám činnosti jednotky, jak po stránce efektivnosti provedení nástavby při 

činnostech jednotky HZSP, tak po ekonomické stránce provozu. 

 

Současný záměr velitele jednotky je modernizace technického vybavení HZSP ve 

smyslu modernějších a vhodnějších typů prostředků za účelem zefektivnění činnosti a 

hospodaření jednotky. Hlavně tedy snížení provozních nákladů na údržbu technických 

prostředků a zajištění potřebné zásoby hasicích prostředků ekonomičtějším způsobem než 

dosavadní provedení techniky umožňuje. To vše se projeví ve snížení ekonomické náročnosti 

běžného provozu jednotky pro jejího zřizovatele společnost BorsodChem MCHZ, s.r.o. 

 

 

 

 

Obr. 1 Grafické logo jednotky HZS BC MCHZ [25] 
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3 Stávající kombinovaný hasicí automobil 

V současné době slouží jednotce HZSP BC MCHZ kombinovaný hasicí automobil, jehož 

nástavbu provedla firma Rosenbauer. Je postaven na podvozku Tatra T815 P26 6x6 z roku 

1983. Samotná nástavba byla postavena v roce 1984. Automobil slouží v jednotce přibližně 

26 let. Závažné poškození na něm způsobila povodeň v roce 1997, při které byla veškerá 

technika HZS BC MCHZ včetně vybavení a stanice zatopena. Vozidlo bylo odesláno 

k opravě a celkovému vyčištění. K další výrazné závadě na vozidle došlo v roce 2009, kdy 

prasknul nosný rám podvozku vozidla, a muselo být odesláno k opravě. 

 

        

Obr. 2 Boční pohled KHA [26]       Obr. 3 Zadní pohled KHA [26] 

 

3.1 Technické parametry vozidla 

Podvozek: Tatra T815 P26 6x6  

Motor: 10 válců, výkon 208 kW 

Hmotnost: 22 200 kg 

Délka: 9 040 mm 

Výška: 3 220 mm 

Rok výroby: 1983 

3.2 Specifikace nástavby 

Nástavbu vyrobila firma Rosenbauer v roce 1984. Jednalo se o první nástavbu fy.Rosenbauer 

na tento typ vozidla (Tatra T815).  
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3.2.1 Vodní hasicí zařízení 

KHA je vybaveno nádrží na vodu o objemu 2000 litrů. Čerpadlo je zde osazeno 4 

stupňové o výkonu 2400 litrů/minutu od firmy Rosenbauer s možností hašení vysokotlakým 

proudem vody. Po obou stranách nástavby se nacházejí hadicové navijáky s 60 metrovou 

hadicí pro hašení vysokotlakou vodou. Na střeše nástavby se nachází monitor o výkonu 1600 

l/min. Vývěva je dvoučinná pístová.  

3.2.2 Pěnové hasicí zařízení 

V nástavbě je osazena nádrž na pěnidlo o objemu 2500 litrů. Vozidlo je vybaveno 

čtyřmi kusy pěnotvorné proudnice P4 s výkonem 400 l pěny/min při 0,5 MPa a savičkou na 

pěnidlo. Přiměšovací zařízení dodává max. 230 l pěnidla/min. 

3.2.3 Práškové hasicí zařízení 

Na vozidle je osazena tlaková nádoba s kapacitou 3000 kg prášku. Jako výtlačné 

médium je osazeno šest 50 litrových tlakových lahví dusíku o tlaku 150 MPa. Redukční ventil 

snižuje tlak v soustavě na 1,2-1,6 MPa. Pro hašení je na nástavbě osazen vrhací monitor 

s kapacitou 30 kg prášku za sekundu a na bocích dvě práškové proudnice s kapacitou 5 kg 

prášku za sekundu s délkou hadice 30 m. 

3.2.4 Ostatní vybavení nástavby 

Soupis technického vybavení stávající nástavby je v příloze č. 2 

Velká část tohoto vybavení bude použita k dovybavení nástavby nového kombinovaného 

hasicího vozidla. Výčet předmětů, které budou použity ze stávajícího KHA a které budou 

pořízeny nové je v seznamu technického vybavení nového vozidla. 
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4 Specifikace používaných hasiv 

4.1 Hasební voda 

Zásoby požární vody jednotka HZS BC MCHZ doplňuje z vnitřního vodovodního řadu 

podniku BC MCHZ, který provozuje vlastní vodárnu a čistírnu vod s odběrem vody v přilehlé 

řece Odře a dále ji rozvádí rozvodnou sítí po areálu podniku. Nejčastěji se tedy voda doplňuje 

pomocí hydrantové sítě. 

4.2 Pěnidla 

St.Hamex F-15 

Vytvářejí těžkou, střední a lehkou pěnu. Rozsah koncentrací od 6% do 1% zajišťuje 

vhodnost použití u všech typů HZS hasičů veřejných, podnikových i dobrovolných a pro 

použití ve stabilních a polostabilních hasicích zařízeních, v pěnotvorných hydrantových 

systémech, pro zapěňování při požárních asistencích v průmyslových prostorách a pro 

značkování při zemědělských pracech. Každé z nich je certifikováno podle příslušné jemu 

odpovídající části ČSN EN 1568 - 1,2,3,4 [5], [6].  

Vlastnosti: ekologicky šetrné 

  úředně odzkoušeno jako plnohodnotná náhrada lehké vody 

  syntetická báze 

  víceúčelové 

  druhy pěny: lehká, střední, těžká 

  lze je použít i jako smáčedla 

.   fyziologicky nezávadné a biologicky odbouratelné 

 

Obr. 4 Balení pěnidla StHamex [5] 
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Určení: hašení požárů třídy A a B, uhlovodíků a nepolárních kapalin. 
 

Balení: kanystr 25 litrů 
 

 

Tab. 1 Vlastnosti pěnidla StHamex [5] 
 

Mrazuvzdornost  

[°C] 

Objemové přimísení 

[%] 
Číslo napěnění 

Poločas rozpadu  

[min.] 

Balení 

[kg] 

-15 

5,0  ≤ 20  ≥ 20 

25 5,0  ≥ 20  ≥ 15 

5,0  ≥ 200  ≥ 1  

 

Parametry: 

Chemické složení 

2-(2-Butoxyethoxy)etanol < 15%  

Syntetické povrchově  < 5%  

Fluorosurfactant  < 10%  

 

Fyzikální a chemické vlastnosti  

Forma:  kapalina 

Barva:  žlutá až hnědá  

Zápach: specifický 

Hodnota pH (20°C):  6,5 - 8,5  

Hustota (20°C): cca. 1,040 - 1,050 g/cm3 

Viskozita (20°C): max. 4 mm²/sec 

Viskozita (-12°C): max. 15 mm ² / sec  

Bod tuhnutí: cca. - 12 °C  

Bod varu: cca. 100 ° C 

Bod vzplanutí:  > 100° C  

Rozpustnost ve vodě:  neomezená  

Výbušné vlastnosti:  není výbušný  

Tepelný rozklad:  nedochází k rozkladu při použití. 

Nebezpečné produkty rozkladu: nejsou známy  

Toxikologické informace:  

Výrobek je velmi dobře bio-rozložitelný. Přibližně 99,4%, v 11 dnech. 
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Finiflam A3F/A 

Syntetické víceúčelové pěnidlo na bázi tenzidů lze použít pro výrobu těžké, střední 

nebo lehké pěny nebo jako smáčedlo. Pěnidlo není fyziologicky závadné a je biologicky 

odbouratelné. 
 

 

Obr. 5 Balení pěnidla Finiflam [7] 

 

Určení: hašení požárů třídy A, B, požárů uhlovodíků, kromě polárních kapalin. 
 

Balení: kanystr 25 l, na přání tanky nebo nádoby z nerezavějící oceli, nádoby z PE [7]. 
 

 

Tab. 2 Vlastnosti pěnidla Finiflam [7] 
 

Mrazuvzdornost 

[°C] 

Objemové přimísení 

[%] 
Číslo napěnění 

Poločas rozpadu 

[min.] 

Balení 

[kg] 

min. -10 5 
> 10  > 20  

25 
> 90  > 15  

 

Parametry: 

Chemické složení 

Perfluorpolyamphiphile 2 - 8%  

Caprylcaprilyl glukosid 15 - 25%  

Monodecyl sulfát   15 - 30%  

Výrobek sám o sobě nehoří. Použijte hasicí opatření, která jsou vhodná pro místní podmínky 

a okolní životní prostředí.  
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Fyzikální a chemické vlastnosti  

Forma:  kapalina  

Barva:  světle hnědá - červená hnědá  

Zápach: mírně mýdlový  

Hodnota pH: 6,5 - 8,2 (Při 20 ° C)  

Bod tání: - 17 ° C  

Bod varu: 100 ° C  

Hustota: 1,100 - 1,150 g/cm³ (Při 20 ° C)  

Rozpustnost ve vodě:  zcela mísitelný při 20 °C 

Stabilita a reaktivita: 

Zabránit styku s materiály jako silné oxidační činidla, silné kyseliny a silné zásady  

Nebezpečné produkty rozkladu:   Nedochází k rozkladu při skladování a použití jako 

hasiva [8]. 

 

Moussol APS F-15 

Báze: syntetická  

Typ: AFFF/AR 

Druh pěny: střední  

těžká 

Pěnotvorné hasivo pro hašení pevných a kapalných látek včetně polárních kapalin. Lze 

je použít i jako smáčedla. Vytvářejí těžkou, střední a lehkou pěnu. Je odolný vůči alkoholu, 

vytváří film. Tento prostředek kombinuje účinnost obou druhů – vytvářejících polymerový 

a vytvářejících vodní film – do jednoho prostředku. Fluórované tenzidy zvyšují tekutost pěny 

na nepolárních uhlovodících. Polymerový film vytvořený na polárních roztocích, efektivně 

zabraňuje rozkladu pěny. Vytvořená pěna je plynotěsná a odolná vůči plamenům a tepelné 

radiaci. Rozsah koncentrací od 6% do 1% zajišťuje vhodnost použití u všech typů HZS hasičů 

veřejných, podnikových i dobrovolných a pro použití ve stabilních a polostabilních hasicích 

zařízeních, v pěnotvorných hydrantových systémech, pro zapěňování při požárních 

asistencích v průmyslových prostorách a pro značkování při zemědělských pracech. 

Odolné proti zpětnému vzplanutí, ekologicky šetrné, dobře biologicky odbouratelné, mísitelné 

s typově a druhově odpovídajícími pěnidly výrobců (Finiflam A3F/A), vytváří lehkou vodu, 

možnost náhrady všech druhů pěnidel Finiflam a Expyrol [24]. 
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4.3 Hasicí prášky 

Na dané stanici HZS jsou používány suché hasicí prášky firmy TOTAL. S ohledem na 

současné skladové zásoby budou tyto typy prášků používány i s novým vozidlem KHA. 

Samotné prášky mohou být použity i v kombinaci s pěnidly typu KOMET. Nejsou toxické, a 

nevyžadují žádné toxikologické opatření při manipulaci a při použití v případě požáru [9]. 

 

Totalit G Ultra  

Použití: pro třídy požáru A + B + C 

Hlavní složka: monofosforečnan amonný 

Balení: 6 nebo 25 kg  

 
Obr. 6 Vzorek prášku Totalit G Ultra [9] 

 

 

Charakteristické složení: 

směs anorganických solí 

křemičité kyseliny 

inhibitor koroze 

 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Forma:  pevný, sypký prášek smáčitelný  

Barva:  modrý  

Zápach: žádný  

Hodnota pH: 4,0 - 4,5 (10% Soln.) při 20 °C  

Bod tání: >185 °C  
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Bod vzplanutí: není  

Hustota: 1,8 - 2,0 g/cm³ při 20 °C 

Rozpustnost ve vodě:  > 280 g / l při 20 °C 

Objemová hmotnost: 850 - 950 kg/m3  

Nebezpečné produkty rozkladu: čpavek, oxid uhličitý (CO2) [10]. 

 

Totalit Super 80 

Použití: pro třídy požáru B + C 

Hlavní složka: síran draselný 

Balení: 6 nebo 25 kg [11],[12] 

 
Totalit Super 

Použití: pro třídy požáru B + C 

Hlavní složky: síran draselný a uhličitan vápenatý 

Balení: 6 nebo 25 kg [13],[14] 

 

Totalit 2000 

Použití: pro třídy požáru B + C 

Hlavní složky: síran draselný 

Balení: 6 nebo 25 kg [15],[16] 
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5 Statistika výjezdů a využití KHA 

Pro vyhodnocení využití kombinované hasicího automobilu, zařazeného v současné době 

ve výjezdu jednotky hasičů BC MCHZ byly použity data z databáze velitele stanice o 

výjezdech k mimořádným událostem jednotkou HZS podniku. Zejména informace o četnosti 

výjezdu KHA, použitém typu hasební látky a jejího množství. 

Podklady ve formě písemné jsou bohužel k dispozici od roku 1998 po současnost. Starší 

evidence výjezdové činnosti jednotky byla zničena při povodních v roce 1997, kdy byl 

vytopen téměř celý areál chemických závodů. Veškeré informace z jejich archívů byly 

zničeny. Tato skutečnost postihla i samotnou jednotku HZS podniku, když voda zatopila až 

po strop celou stanici HZS. Zničeno bylo kompletně všechno vybavení této jednotky včetně 

archivu a podkladů velitele stanice.  

 

 

Obr. 7 Zatopená technika HZS BC MCHZ [27] 

 

5.1 Statistika využití KHA od roku 1998 

Informace o využití a činnosti KHA od roku 1998 po současnost byly převzaty 

z digitální evidence činnosti HZS podniku, velitele útvaru. Samotné KHA vyjelo od r. 1998 

k 64 mimořádným událostem. Samotné využití hasebních prostředků je znázorněno v tabulce 

1. V případech kdy nedošlo k hašení pomocí KHA, bylo vozidlo použito jako záloha sil a 

prostředků. 
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Tab. 3 Statistika využití KHA 

 výjezdy/rok 
prášek 
[kg] 

pěna [l] Případ použití 

1998 5 0 0  
1999 1 0 0  
2000 9 500 1000 kontejner v OZO, zásobník A-blok 
2001 0 0 0  
2002 4 200 600 rozvodna DO1, výrobna NB 
2003 3 500 1000 výrobna NB 
2004 4 0 1000+1000 spalovna SPOVO, výrobna NB 
2005 8 0 0  
2006 10 0 600 spalovna SPOVO 
2007 8 0 500 spalovna SPOVO 
2008 4 0 250 spalovna SPOVO 
2009 7 0 0  
2010 1 0 0  
∑ 64 1200 5950  

Maximum 10 500 1000  

 

 

Z tabulky 3 je patrné, že spolu s jinými zásahovými vozidly HZS BC MCHZ případně 

v součinnosti s HZS MSK, zasahovalo KHA jednotky HZS podniku až u 10 mimořádných 

událostí za rok. Četnost využití KHA při denních asistencích v provozu chemického závodu, 

zde není zohledněna.   

5.2 Vyhodnocení dat 

Z dlouholetých zkušeností zaměstnanců HZS podniku a velitele stanice, včetně výstupu 

z databáze činnosti HZS podniku, je patrné že provedení nástavby KHA je v určitých 

oblastech naddimenzováno a pro současný stav využití vozidla je jeho provedení 

neekonomické a značně náročné.  

Využití zásoby vody jako hasební látky je u tohoto vozidla velmi omezené a ve většině 

případů se využije k propláchnutí technologického zařízení vozidla či technickým zásahům a 

asistencím. Zásoby hasební vody se přepravují pomocí dvou CAS 32 T815 zařazených ve 

výjezdu této jednotky, nebo se využívají odběrná místa hydrantové sítě podniku. 

Použití prášku jako hasebního prostředku z dlouholetých zkušeností členů jednotky a 

vyplývající ze statistiky zásahů, se pohybuje kolem množství 500 kg prášku na jeden zásah. 

Současné provedení nástavby se zásobníkem na 3000 kg hasicího prášku, je prokazatelně 
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nevyužitelné. Tato skutečnost skrývá mnohá úskalí ve formě značného množství zásob 

hasebního prášku ve skladu jednotky, jenž se znatelně projevuje na finanční zátěži pro 

provozovatele jednotky společnost BC MCHZ. Po ekonomické stránce se cena 1kg hasicího 

prášku A/B/C/E značky Total pohybuje kolem 50 Kč. Lze tedy odvodit, že při nádobě na 

3000 kg prášku na vozidle a 2,5 násobku kapacity prášku na skladové zásoby jednotky 

(7500kg) je pro provozovatele finanční zátěž kolem 525 000 Kč na samotném zajištění 

hasební látky. Další úskalí vyplývají z provozu a údržby samotného hasicího zařízení KHA 

při revizi tlakových nádob a technologického zařízení. Při nevyužití takovéto kapacity hasební 

látky se prášek usazuje a postupem času se tzv. udusá, což je nežádoucí jev. Při revizích 

tlakové nádoby, musí hasiči obsah nádoby (3000 kg prášku) vyprázdnit ručně a posléze ji opět 

naplnit. V takovémto množství vznikají další problémy s nutností ochranných prostředků pro 

hasiče, jenž tuto nádobu vyprazdňují a se skladování vysypaného prášku aby nedošlo k jeho 

znehodnocení. 

Při hasebních činnostech s pomocí pěny lze očekávat potřebu pěnidla s maximálním 

množstvím 1000 litrů. Tento objem je zajištěn skrze nádrž na pěnidlo na samotném KHA tak 

na menších nádržích v obou vozidlech CAS 32 T815. Celková suma pěnidla na vozidlech 

zařazených na výjezdech je dostačující a s rezervou. Pro potřebu náročnějšího zásahu – např. 

hořící zásobník Benzenu, je vytvořena rezerva pro generální útok pěnou – 2000 l pěnidla ve 

skladě HZSP + 2 500 l pěnidla ve vozech mimo KHA + další zásoby pěnidla ve vozech HZS 

MSK a dalších podnikových sborů v Ostravě. Dále nesmíme opomenout skutečnost, že místní 

jednotka HZS je předurčena pro prvotní zásah a asistence v samotném provozu BC MCHZ. 

Zajištění vyšších množství hasební látky u mimořádných událostí bude zprostředkováno 

pomocí HZS kraje. Jenž po vyžádání vyšle síly a prostředky. V současné době se povaha 

mimořádných událostí, ke kterým jednotka HZS podniku vyjíždí, mění spíše na technické 

pomoci a technické zásahy. To je dáno zejména preventivním zabezpečením jednotlivých 

provozů v podniku. Z těchto skutečností vyplývá, že vhodnější provedení kombinovaného 

hasicího automobilu pro tento chemický průmysl je ve smyslu snížení množství některých 

typů hasiv a rozšíření možnosti výběru vhodnějšího hasicího prostředku. Což z pohledu 

používání KHA u této jednotky činí takovýto hasicí prostředek univerzálnějším. 
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6 Koncept nového vozidla KHA 

Současné vozidlo Tatra T815 KHA slouží u HZS BC MCHZ přes 25 let provozu. 

Provedení tohoto vozidla ověřil čas a povaha využití ve službách HZSP. Ovšem současné 

využití KHA u tohoto útvaru určuje jinou podobu nástavby a vybavení tohoto vozidla. Tento 

koncept se zaměřuje na návrh provedení a vybavení nové nástavby, a požadavky na 

podvozek. V rozsahu pro zadání specializovanému dodavateli požární techniky.  

6.1 Návrh nástavby 

Koncept vozidla vychází z použití podvozku s kabinou pro řidiče pro osádku o počtu 

1+2 což umožňuje osazení rozměrnější a prostornější nástavby.  

 

 

Obr. 8 Schéma konceptu [28] 

 

Provedení: Nástavbu automobilu provede firma Rosenbauer použitím modulů 

EuroSystem, které umožňují široké přizpůsobení specifickým požadavkům. Tyto moduly 

vyhovují pro použití na podvozcích jako MAN, DAF, Mercedes Benz atd. o rozvorech 3 300, 

3 600 a 3 900 mm. 

Materiál: Tělo rámu včetně bude zhotoveno z hliníku. Pro zvýšení tuhosti a snížení 

hmotnosti nástavby budou použity pevné sendvičové sekce. Nosná konstrukce bude olepena 

hliníkovými plechy [28].  

Barevné provedení: Barva nástavby bude shodná s barevným provedením podvozku 

KHA a bude provedená v barvě červené a to RAL 3000 – Ohnivě červená. Podél celé 

nástavby bude proveden bílý pruh v barvě RAL 9003. Stejnou barvou bude opatřen podvozek 

v místech nárazníků a blatníků. Na obou stranách nástavby bude nahoře bílý nápis Hasičský 

záchranný sbor BorsodChem MCHZ s.r.o. 

Výstražné prvky: Nástavba včetně karoserie bude opatřena polepy reflexními pruhy 

v červené a bílé barvě. V zadních rozích střechy nástavby budou namontovány dva 



 

16 

 

zábleskové majáky modré barvy s ochranou proti rozbití. Na střeše kabiny KHA bude 

umístěna světelná rampa v zábleskovém provedení s reproduktorem a ochranným rámem. 

V přední části kabiny bude umístěna dvojce zábleskových světel.  

6.1.1 Zařízení pro hašení vodou 

Nástavba bude vybavena kompozitovou nádrží na vodu o objemu 4000 litrů, což se 

oproti předchozímu stavu zvýší na dvojnásobek. A poskytne tak dostatečnou zásobu požární 

vody pro zásah samotným KHA, jež se projeví zejména u asistencí v provozu chemických 

závodů. 

Čerpadlo 

V nástavbě bude osazeno kombinované čerpadlo Rosenbauer NH 30[17]. 

 

Obr. 9 Čerpadlo Rosenbauer NH30 [17] 

 

Typ:   Rosenbauer NH30 Kombinované – normální / vysokotlak 

Provedení :  kombinované s jednou hřídelí 

  dvou činné pístové 

  otáčení ve i proti směru hodinových ručiček 

Normální tlak čerpadla: do 3000 l /min /10bar 

Vysoko tlak čerpadla:  až 400 l /min /40bar 

Materiál:  těleso čerpadla a oběžné kolo – korozi odolné lehké slitiny, eloxované  

hřídel čerpadla – nerezová ocel 

Ložiska: na straně tlaku – čtyřbodové kuličkové ložisko 

  na straně sání – jehlové ložisko 

Sací výška: 3m za 3 sec.  
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Obr. 10 Čerpadlo Rosenbauer NH30 [17] 

 

Zařízení pro hašení vysokotlakou vodou 

Po obou stranách zadní části nástavby budou umístěny navíjecí bubny s tvarově 

stálými  hadicemi DN25 pro vysokotlaké hašení o délce 60 m. Vhodné k hašení vodou i 

pěnou. Navíjení hadice bude pomocí elektromotoru. Samotný rám navíjecího zařízení bude 

opatřen ochrannými prvky k zajištění odstupu hadice od konstrukce nástavby, aby 

nedocházelo k odírání nástavby během navíjení. 

 

 

Obr. 11 Navíjecí buben [18] 

 

 

Proudnice 

Na obou hadicích pro zásah pomocí vysokotlaku budou umístěny proudnice s regulací 

průtoku Nepiro. 
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Parametry: 

Hasicí výkon cca. 200  l/ min / 40bar 

Nastavení: plný proud, 30°sprej úzký, 60°sprej široký a vodní mlha (vodní štít) [19]. 

 

 

Obr. 12 Proudnice Nepiro [19] 

6.1.2 Střešní monitor 

Bude umístěn na střeše nástavby s ovládacím panelem uvnitř kabiny vozidla [20]. 

Model:   RM25E 

Hasicí prostředky: voda / AFFF a pěna 

Provoz:  elektronicky dálkově ovládané  

Výstup:  2.500 l/min při 10 bar  

Dosah:   67 m na 10 bar plný proud 

Pohyb:   rotace 270°, rozsah náklonu  - 15° až + 65°  

Typ proudu:  plynule nastavitelná od plného proudu po roztříštěný 

Pohon:   24 V  

 

6.1.3 Zařízení pro hašení pěnou 

Nástavba bude obsahovat nerezovou nádrž na pěnidlo o objemu 1500 litrů. Pro 

samotnou přípravu pěnotvorné směsi bude v nástavbě osazeno přiměšovací zařízení FIXMIX. 
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Automatický dávkovací systém pěny FIXMIX 

Konstantní přiměšovací systém, nezávislý na výkonu čerpadla a tlaku v čerpadle. 

Velmi jednoduché ovládání pákou s možností pneumatické verze. Umožňuje až 3 přiměšovací 

sazby pro normální tlak a jednu přiměšovací sazbu pro vysoký tlak [21].  

 

 

 

Obr. 13 Přiměšovací systém FIXMIX [21] 

 

Parametry 

Měření průtoku: mechanické 

Sací výška pěnidla: 2 m  

Výstup pěnidla: N/NH 20/30 max. 180 l /min 

   N/NH 40 max. 280 l /min 

Přesnost přiměšování: normální tlak (relativní) 180-400 l/min: - 0% / + 20% 

            > 400 l/min: - 10% / + 10% 

    vysoký tlak (absolutní) 90-400 l/m in: - 0,1% / + 0,2% 

Použití: pro všechny běžné typy pěnidel  
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Přiměšovací módy: 

Tab. 4 Přiměšovací módy [21] 

 Normální tlak Vysoký tlak 

Mód Voda Pěna Voda Pěna 

1 X    

2   X  

3 X  X  

4  X   

5    X 

6  X  X 

7 X   X 

 

6.1.4 Zařízení pro hašení práškem 

Zařízení je navrženo pro hasicí prášky typu A/B/C/E. Nástavba bude obsahovat dvě 

nádoby a kapacitě 2 x 250 kg. S celkovou kapacitou nástavby 500 kg prášku. Průtokový 

naviják bude osazen 40 m hadicí DN25. S množstvím dodávaného hasiva pistolovou 

proudnicí 3 kg/ sec. Hasicí prášek se uvádí do tekutého stavu tlačným plynem, který mu 

dodává pohybovou energii. Nástavba bude osazena dvěma 50 litrovými tlakovými lahvemi 

s dusíkem. Zařízení sestává ze zásobníků prášku (2x 250 Kg), tlakového zdroje (lahve s N2), 

řídícího ventilu, ruční proudnice a ovládacího panelu práškového zařízení. 

 

6.1.5 Zařízení pro hašení plynem 

Kombinovaný hasicí automobil bude nově doplněn plynovým hasicím zařízením. Toto 

sestává z hadicového navijáku s navíjením pomocí elektromotoru s tvarově stálou hadicí 

délky 30 m, proudnice pro hašení plynem a čtyř tlakových lahví s hasební látkou. Každá 

tlaková lahev bude s náplní 30 kg plynu CO2. S celkovou kapacitou pro hašení plynem 120 kg 

CO2. Dodatečné zásoby jiných inertních plynů (dusík, pára) lze nalézt přímo v objektu 

BC MCHZ.  
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6.1.6 Hasicí systém CAFS (Compresed Air Foam Systém) 

Jedná se o systém přidávající k pěnotvorné směsi tlakový vzduch. Vzniká kvalitnější 

pěna, která je kompaktnější a hlavně lehčí. Další předností je větší dostřik této pěny a snižuje 

koncentraci pěnidla ve směsi. 

 

 

Obr. 14 Schéma systému Conti CAFS [22] 

 

Při tlakovém přiměšování řídí množství přiváděného koncentrátu, měřidlo osazené na 

jednom tlakovém výstupu ze zařízení. Tlak pěnidla vytváří elektrické přiměšovací čerpadlo. 

Vodní čerpadlo pohání hydraulické čerpadlo. Následný tlak v uzavřeném hydraulickém 

systému pohání vzduchový  kompresor, který stlačuje vzduch podle šroubového principu. 

Dle nastavení zařízení se na vzduchových přiměšovacích ventilech přidává směs vody/pěnidla 

k mokré, nebo suché pěně. 

Na jednotlivých tlakových vstupech lze současně získat různé kvality pěny - pomocí 

přiměšovacích ventilů lze současně vyrábět tzv.mokrou a suchou pěnu [22], [23]. 
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Obr. 15 Conti CAFS [23] 

 

Technická specifikace CONTI CAFS 30: 

Kompresor: šroubového typu kompresorů KAESER SIGMA 12 

Výkon: standard 2500 l/min 

Hnací síla: 17 kW 

Design tlak: 8 bar 

Mazání: olej 

Chlazení: olej / voda 

Směšovací komora: mechanická 

Rozšiřující poměry: 1:4 - 1:15 

Průtok MK-2 ": 90 až 230  l/min 

Průtok MK-2 1 / 2 ": 90 - 320 l/min 

Max. výstup pěny: cca. 3000 l/min 

Dávkovač pěny: elektronicky řízený 

Čerpadlo:  zubové čerpadlo 

Pohon:    24V DC / max. 40A 

Rozsah měření vody:  50 - 2400 l/min 

Rozsah měření pěny:  0,5 - 24 l/min 

Sací výška :   2m  
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6.1.7 Vybavení nástavby 

Nástavba bude doplněna vybavením dle seznamů uvedených v příloze č. 1. 

Vybavení kabiny vozidla bude dle seznamu uvedeného v příloze č. 3. 

Při dovybavení nástavby budou použity technické prostředky z již vybaveného KHA a 

doplněny o nové kusy. Veškeré vybavení bude mít vlastní pozici se zajištěním proti 

samovolnému pohybu v nástavbě.  

 

6.2 Požadavky na podvozek 

Dle požadavků ze strany HZSP bude podvozek nového KHA tří nápravový, s pohonem 

na zadní nápravy. S celkovou hmotností do 26 000 kg.  

Jako vhodné varianty se nabízí podvozky výrobce MAN model TGA nebo Mercedes-

Benz model Actros 6x4. 
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7 Závěr 

Vzhledem k současným potřebám jednotky HZSP BC MCHZ je návrh nového 

kombinovaného hasicího automobilu řešen ve smyslu univerzálnějšího využití nástavby. Při 

využívání  KHA u tohoto útvaru k asistencím v provoze podniku je na místě zvýšení množství 

hasební vody v nástavbě. Z původních 2000 l se kapacita nástavby zvýší na 4000 l vody. 

V nástavbě bude osazeno kombinované čerpadlo Rosenbauer NH 30, pro umožnění zásahu 

hašení vodou o standardním tlaku nebo hašení vysokotlakou vodou. Výkon tohoto čerpadla 

při normálním tlaku 10 bar je 3000 l/min a při vysokém tlaku 40 bar až 400 l/min. Výrazná 

změna oproti stávajícímu provedení je také použití střešního monitoru RM25E 

s elektronickým dálkovým ovládáním. O průtoku 2500 l/min při tlaku 10 bar.  

V nástavbě bude dále osazena nádrž na pěnidlo o objemu 1500 litrů. K přípravě 

pěnotvorné směsi je navržen automatický dávkovací systém pěny FIX MIX se sedmi 

přiměšovacími módy, který je plně kompatibilní s uvedeným kombinovaným čerpadlem. 

Velikost nádrže na pěnidlo je navržena s ohledem na statistickou maximální potřebu pěnidla 

během uplynulých let a rezervou 2000 l pěnidla ve skladě HZSP včetně 2 500 l pěnidla ve 

vozech mimo KHA. Pro možnost hašení práškem bude nástavba osazena dvěmi nádobami na 

prášek o objemu 2x250 kg prášku. Pro celkovou kapacitu 500 kg prášku je navržen výtlačný 

systém o dvou tlakových nádobách s obsahem 50 litrů dusíku. Celkové množství prášku 

vychází z konstrukčních možností nástavby a ze statistických podkladů využití zařízení pro 

hašení práškem od roku 1997. Sníží se množství povinných skladových zásob a zlepší se 

náročnost na údržbu.  

Jako nový prvek na nástavbě KHA bude osazeno zařízení pro hašení plynem. Zařízení 

bude obsahovat čtyři tlakové lahve o celkové kapacitě 120 kg plynu (CO2). Toto doplnění 

usnadní zásah u mimořádných událostí spojených se zařízením pod elektrickým napětím nebo 

v blízkosti elektrických zařízení, jako například elektrické rozvodny v areálu podniku.  

Pro snížení následků požáru a zvýšení efektivity prvotního rychlého zásahu je nástavba 

doplněna dále o hasicí systém CAFS. Konkrétně do uvedených podmínek verze ContiCAFS 

30 o výkonu 2500 l/min při tlaku 8 bar. Samotné dovybavení nástavby vychází z vybavení 

stávajícího KHA s ohledem na potřeby jednotky.  

Celkové provedení KHA bude vycházet ze standardu vozidel jednotky HZSP BC MCHZ, 

tedy barva vozidla ohnivě červená RAL 3000 s bílým pruhem s označením příslušnosti 

jednotky BorsodChem MCHZ s.r.o. Konečné provedení vozidla a jeho nástavby musí být 

v souladu s Vyhláškou č. 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky. 
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Příloha č. 1 Vybavení nástavby KHA 

 

Seznam hadic: 

3 ks hadic B  

4 ks hadic C 

2 ks hadic B – 5m 

1 ks savička na pěnidlo 

1 ks prášková hadice 40 m 

2 ks vysokotlaké hadice 

1 ks náhradní hadice 

 
Seznam proudnic: 

2 ks pěnotvorná proudnice P 4 

1 ks proudnice C 

1 ks proudnice B 

1 ks proudnice AWG 

1 ks prášková proudnice 

2 ks proudnice Nepiro 

 

Seznam ochranných prostředků: 

2 ks ochranný oblek Sunit 

2 ks DP Dräger PA 94 

2 ks tlaková láhev Dräger 

 

Seznam nářadí: 

1 ks hydrantový nadstavec 

1 ks hydrantový klíč 

1 ks bourací sekera 

1 ks vyměnitelná tryska na otočnou 

proudnici 

2 ks klíč oboustranný 

1 ks klíč 36/41 

1 ks klíč 55/60 

1 ks hadice na foukání kol 

1 ks klíč na kola 

1 ks tyč ke zvedáku 

1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu 

1 ks klíč na kopuli prášku 

1 ks ořech na hydrant 

3 ks vazák 

2 ks klíč oboustranný 

1 ks sekera NAREX 

2 ks přechod  75/52 

1 ks rozdělovač 

2 ks klíč na práškové hadice 

2 ks zakládací klín 
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Příloha č. 2 Vybavení vozidla KHA 24/2000/2500/3500/S3 OVB 02-08 

 
  Levá strana                  Pravá strana: 

 
dveře č. 1          dveře č. 1 

 
1 ks hydrantový nadstavec 

1 ks hydrant klíč 

1 ks bourací sekera 

1 ks vyměnitelná tryska na otoč. proudnici 

2 ks klíč oboustranný 

1 ks klíč 36/41 

1 ks klíč 55/60 

2 ks pěnotvorná proudnice P 4 

1 ks hadice na foukání kol 

1 ks klíč na kola 

1 ks tyč ke zvedáku 

1 ks klíč k nadzemnímu hydrantu 

1 ks klíč na kopuli prášku 

1 ks ořech na hydrant 

2 ks zakládací klín 

3 ks hadic B 

4 ks hadic C 

1 ks hadic B – 5m 

3 ks vazák 

2 ks klíč oboustranný 

1 ks sekera NAREX 

2 ks přechod  75/52 

1 ks proudnice C 

1 ks proudnice B 

1 ks proudnice AWG 

1 ks savička na pěnidlo 

1 ks rozdělovač 

2 ks klíč na práškové hadice 

 
 

dveře č. 2          dveře č. 2 
 

1 ks prášková hadice 30 m 

1 ks prášková proudnice 

 

2 ks ochranný oblek Sunit 

1 ks prášková proudnice 

1 ks prášková hadice 

1 ks náhradní hadice 

 
dveře č. 3          dveře č. 3 

 
ovládací panel prášku 2 ks DP Dräger PA 94 

2 ks tlaková láhev Dräger 
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Příloha č. 3 Vybavení kabiny vozidla KHA 
 

 
1 ks Pyrocool spray 

1 ks zvedák + deska 

2 ks vak-vybavení JSDH 

1 ks ovládač dveří 

1 ks reflexní vesta + 1 ks výstražný trojúhelník 

2 ks pracovní přilba 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


