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Anotace:  

 

ŢEJDLÍK, Lukáš. Návrh výukového materiálů pro strojníky dobrovolných jednotek požární 

ochrany. Ostrava 2011. 45 s., Bakalářská práce (Bc.). Vysoká škola báňská – technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, Katedra poţární ochrany. 

 

Práce se zabývá vytvořením podpůrných výukových materiálů pro strojníky 

dobrovolných jednotek. Cílem bylo vytvořit snadno pochopitelné systematické materiály. 

Především se zaměřuje na oblast ovládání cisternových automobilových stříkaček a na 

vysvětlení jejich konstrukce a moţných funkcí. Dalšími tématy jsou organizačních pravidla 

strojní sluţby, poţární čerpadla a zařízení pro zavodnění a jízdní vlastnosti cisternových 

automobilových stříkaček. Vytvořené materiály mohou být uplatněny pro základní i 

pravidelnou odbornou přípravu strojníků jednotek sborů dobrovolných hasičů a to jak pro 

výuku v kurzech pro získání odborné způsobilosti, tak pro samostudium. 

 

Klíčová slova: cisternová automobilová stříkačka, dobrovolný, hasič, strojník, výuka 

 

 

ŢEJDLÍK, Lukáš. Draft Teaching Materials for Mechanics of Volunteer FireBbrigades. 

Ostrava 2011. 45 p., Bachelor thesis (Bc.). VSB – Technical university Ostrava, Fakulty of 

safety engeneering, Department of fire protection. 

 

The work deals with the creation of supporting learning materials for engineers of 

firefighters volunteer units. The goal of work was to create an easy to understand, systematic 

materials. First of all, deals with control of tank fire engines and to explain their structure and 

possible functions. Other topics are the organizational rules of mechanical services, fire 

pumps and equipment for irrigation and driving options of tank fire engines. Created materials 

can be applied for basic or periodic professional preparation of firefighter volunteer engineers. 

Materials can be used for to teach in courses to get proficient and or for self-study. 

 

Key words: education, fire engine, firefighter, firefighter – engineman, volunteer, teaching 
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 Úvod 

Cisternové automobilové stříkačky ve sluţbách dobrovolných hasičů jsou účinným 

nástrojem pro ochranu ţivotů a zdraví lidí, zvířat, majetku i ţivotního prostředí. Pro jejich 

účelné a bezpečné vyuţití je nezbytné, aby strojníci dobrovolných jednotek uměli své cisterny 

dokonale ovládat.  

 

Dobrovolní hasiči, kteří zasahují u mimořádných událostí jsou členy jednotek sboru 

dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“). JSDHO je zřizována a spravována obcí dle 

§29 zákona 133/1985 Sb. o poţární ochraně (dále jen „zákon o PO“) [8]. Podle přílohy 

zákona o PO se jednotky poţární ochrany dělí do kategorií JPO I – JPO VI [8]. Jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obce jsou zařazeny do těchto kategorií: 

 JPO II – JSDHO s členy, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje hlavní, 

nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa 

dislokace [8]. 

 JPO III – JSDHO s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně, s územní 

působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace [8]. 

 JPO V – JSDHO s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně [8]. 

S působností pouze na území svého zřizovatele. 

 

Zákon o PO [8] v §72 v odstavci 1) mimo jiné říká ţe: Strojníci jednotek požární ochrany 

mohou své funkce vykonávat jen s požadovanou odbornou způsobilostí. Odbornou způsobilost 

mohou členové JSDHO získat odbornou přípravou. Odborná příprava JSDHO se řídí Sbírkou 

interních aktů řízení GŘ HZS ČR a NMV částka 36 z roku 2003 [11] a dělí se na dva druhy: 

 Odborná příprava k získání odborné způsobilost – základní odborná příprava. 

 Odborná příprava k prodlouţení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti – 

cyklická odborná příprava. 

Základní odborná příprava strojníků JPO II a JPO III: 

Absolvují ji členové JSDHO v kurzu „S-40 strojníků jednotek SDH obcí“, zakončeném 

ověřením odborné způsobilosti a vydáním osvědčení s platností na dobu pěti let [11]. Rozsah 

kurzu je 40 hodin. 

 

 

 



 

2 

Cyklická odborná příprava strojníků JPO II a JPO III: 

Absolvují ji všichni strojníci jednotek SDH obcí každoročně v kurzu „S-8 příprava k 

prodloužení platnosti odborné způsobilosti strojníků jednotek SDH obcí“. Po pěti letech od 

vydání osvědčení nebo od prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti se podrobí 

zkoušce odborné způsobilosti k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti [11]. 

Rozsah kurzu 8 hodin 

 

 Především pro tyty kurzy jsem vytvořil návrh výukových materiálů. Ale není určen pouze 

pro ně, materiály jsem se snaţil vypracovat tak, aby byly vyuţitelné i pro pravidelnou 

odbornou přípravu jednotek, a to nejen kategorie JPO II a III, ale i pro JPO V. 

 

V první části se věnuji organizaci strojní sluţby u jednotek sborů dobrovolných hasičů. 

Jsou zde uvedeny informace převáţně z Řádu výkonu sluţby [12]. Prakticky organizace 

strojní sluţby v jednotkách, které jsem měl moţnost poznat, prozatím probíhá odlišně. 

Z tohoto důvodu jsem ke zpracování vyuţil pouze Řádu výkonu sluţby.  

 

Druhá část se zabývá některými jízdními parametry cisternových automobilových 

stříkaček. Účelem nebyl vyčerpávající popis chování nákladních automobilů v silničním 

provozu, ale zdůraznění některých jejich vlastností, jejichţ znalost je nutná pro bezpečné 

řízení cisternových automobilových stříkaček. Dalším tématem této části je prevence 

dopravních nehod a pouţití zvláštního výstraţného zařízení. 

 

Ve třetí části se stručně zabývám základními pojmy hydromechaniky a teorií pouţití 

čerpadel  při zásahu jednotek poţární ochrany. Ve zjednodušené formě jsou zde rozdělena 

čerpadla. Čerpadla a vývěvy pouţívaná v minulosti i v současnosti v oblasti dobrovolné 

poţární ochrany jsem doplnil obrázkem, popisem principu činnosti a příklady pouţití.  

 

Čtvrtou část jsem zaměřil na vysvětlení nového značení zásahových poţárních 

automobilů.  

 

Pátá část je nejobsáhlejší. Je věnována vysvětlení principu fungování cisteren. Na toto 

téma jsem se zaměřil především, protoţe je z mého pohledu nejdůleţitější. Styl výuky jsem 

zvolil tak, aby bylo téma snadno pochopitelné. Schéma je obecné, při vysvětlování jsem 

nepouţil konkrétní automobil, ale jen obecný model. Z důvodu názornosti je vţdy červeně 
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zvýrazněna aktuálně přidaná část, ke které patří i krátký výklad. Pro snazší pochopení 

doporučuji zároveň s prezentací postupně kreslit schéma na papír. 

 

Tyto studijní materiály nejsou vyčerpávajícím shrnutím všech informací. Pro další 

informace doporučuji prostudovat návody k obsluze konkrétních CAS např. [3, 4, 5, 6], 

vyhlášku MV o technických podmínkách poţární techniky [10] případně Řád výkonu sluţby 

v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků [12].  

 

Rešerše 

Cílem rešerše bylo získat informace o organizaci strojní sluţby v jednotkách sborů 

dobrovolných hasičů, o jízdních vlastnostech cisternových automobilových stříkaček, o 

čerpadlech pouţívaných v poţární ochraně, o novém značení poţární techniky a především o 

konstrukci a ovládání cisternových automobilových stříkaček.  

 

 Pro získání informací jsem vyuţil právních předpisů v oblasti poţární ochrany – 

zákona 133/1985 Sb. o poţární ochraně [8], Vyhlášky 247/2001 o organizaci a činnosti 

jednotek poţární ochrany [9], vyhlášky 35/2007 o technických podmínkách poţární techniky 

[10], a sbírek interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru (dále 

jen „HZS“) [11, 12]. Českých technických norem pro poţární čerpadla a poţární automobily 

[13, 14] a publikací Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství [1, 2]. Významným 

zdrojem byla také prezentace pouţívaná pro odbornou přípravu příslušníků Hasičského 

záchranného sboru [15]. Dalším důleţitým zdrojem byly návody k obsluze cisternových 

automobilových stříkaček [3, 4, 5, 6], informace o nich, jejich ovládání a jízdních 

vlastnostech od strojníků, kteří vykonávají sluţbu v jednotkách poţární ochrany a vlastní 

zkušenosti s ovládáním a zkoušením čerpadel.  

 

 Zákon o poţární ochraně [8] definuje jednotky poţární ochrany a jejich zřizovatele. 

Prováděcí předpis k tomuto zákonu – vyhláška 247/2001 Sb. [9] stanovuje způsob organizace 

a činnosti v jednotkách poţární ochrany. Vyhláška 35/2007 Sb. [10] stanovuje technické 

podmínky pro poţární techniku. Sbírky interních aktů řízení podrobně upravují odbornou 

přípravu členů jednotek poţární ochrany [11] a výkon strojní sluţby [12]. České technické 

normy definují názvosloví, technické podmínky a poţadavky na čerpadla [13] a poţární 

automobily [14]. V prezentaci odborného učiliště [15] jsou rozdělena čerpadla a popsány 
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základy hydromechaniky. Návody k obsluze [3, 4, 5, 6] obsahují kompletní popis 

cisternových automobilových stříkaček, schémata nástaveb a popis jejich vybavení. 

 

 Nejdůleţitější informace pro zpracováním práce jsem získal od strojníků, kteří 

cisternové automobilové stříkačky pouţívají a z návodů k obsluze. Při shromaţďování 

informací bylo nejzajímavější vyzkoušet si ovládání všech cisternové automobilové stříkaček 

v této práci v praxi. 

 

Informace o organizaci strojní sluţby v jednotkách sborů dobrovolných hasičů jsem 

získal především z pokynu generálního ředitele HZS ČR [12], tyto informace byly podkladem 

pro zpracování 1. kapitoly. Jízdní vlastnosti cisternových automobilových stříkaček (2. 

kapitola) jsou popsány v publikaci Technické prostředky poţární ochrany II [2]. Doplňují je 

informace od strojníků a vlastní zkušenosti s řízením cisternových automobilových stříkaček. 

Jako podklad pro třetí kapitolu - Rozdělení čerpadel pouţívaných v poţární ochraně jsem 

vyuţil prezentace odborného učiliště poţární ochrany Brno [15] a českých technických norem 

zabývajících se poţárními čerpadly [13].Kapitola 4. o novém značení poţární techniky 

vychází z české technické normy [13], z Řádu výkonu sluţeb v jednotkách sboru 

dobrovolných hasičů [12] a vyhlášky 35/2007 Sb. [10]. Pro oblast konstrukce a ovládání 

cisternových automobilových stříkaček v 5. kapitole jsem vyuţil především vlastních 

zkušeností a konzultací se strojníky. Pro ověření a doplnění informací jsem vyuţil české 

technické normy [14], vyhlášky 35/2007 Sb. [10] a návodů k obsluze cisternových 

automobilových stříkaček [3, 4, 5, 6]. 

 

1. Organizace strojní služby u jednotek sborů 

dobrovolných hasičů 

 

Strojní sluţba u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí se řídí Sbírkou interních 

aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru č. 25/2009 [12].  

Pro zabezpečení úkolů strojní sluţby jsou u jednotky zpravidla určeni: velitel 

jednotky, technik strojní sluţby, strojník a řidič. (Obrázek 1) Pokud jednotka disponuje i 

výškovou technikou, určuje se i uţivatel, obsluhovatel, obsluhovatel z koše a provozní technik 

VT 
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Obrázek 1 Schéma organizace strojní sluţby 

1.1 Úkoly strojní služby 

Strojní sluţba u jednotek sborů dobrovolných hasičů zajišťuje především 

provozuschopný stav prostředků strojní sluţby a mobilní poţární techniky. Zabezpečuje 

údrţbu a zkoušky podle časového plánu. Provádí opatření v souvislosti se změnami ročních 

období. Jejím úkolem je i dílenská činnost a opravy. Navrhuje vybavení jednotky prostředky 

strojní sluţby, specifikuje poţadavky na parametry nové, nebo rekonstruované techniky, 

navrhuje koncepci vybavení. Pro nepřetrţité vzdělávání a odbornou přípravu techniků, 

strojníků a řidičů, zajišťuje metodické materiály i odbornou přípravu jako takovou [12].  

1.2 Velitel jednotky 

 V rámci strojní sluţby organizuje mimo jiné ověřovací a kondiční jízdy a kontroly a 

zkoušky poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany. Určí technika strojní sluţby, 

ověří jeho způsobilost a způsobilost strojníků. Zabezpečuje technickou specifikaci pro nákup 

a rekonstrukce poţární techniky. Obvykle při plnění tohoto úkolu spolupracuje s technikem 

strojní sluţby a strojníky. Jeho povinností je i vedení záznamů o provozu poţární techniky a 

věcných prostředků poţární ochrany, o jejich kontrolách a zkouškách, a o provádění 

kondičních jízd [12].  

1.3 Technik strojní služby 

Je hasič, pověřený velitelem jednotky k plnění některých úkolů na úseku strojní 

sluţby. Technik strojní služby smí být určen k výkonu funkce po získání odborné způsobilosti 

a po ověření jeho předpokladů pro řízení, obsluhu a údržbu prostředků strojní služby [12]. 

Ověření provádí velitel jednotky. 

Velitel jednotky 

 

Technik strojní sluţby 

Strojník Řidič 

 



 

6 

 Jeho úkolem je především organizace činností souvisejících s provozem, údrţbou, 

zkoušením a opravami poţární techniky a věcných prostředků poţární ochrany (dále jen „PT a 

VPPO“). Má na starosti organizaci a provádění školení a výcviků uţivatelů PT a VPPO. 

Poskytuje odborné informace o taktickém nasazení PT a VPPO [12]. 

1.4 Strojník 

Hasič starší 21 let, s řidičským oprávněním (dále jen „ŘO“) odpovídajícím 

obsluhované poţární technice (minimálně ŘO skupiny B, pro obsluhu přenosných stříkaček 

není ŘO třeba). Strojník je určený k výkonu činností zajišťujících plnění zadaných úkolů 

strojní sluţby, při pouţití (řízení, obsluze, údrţbě nebo opravě) prostředků strojní sluţby. 

  Strojník kromě povinností člena jednotky odpovídá za udrţování poţární techniky 

v akceschopném stavu a vede dokumentaci provozu (například výkaz jízd, spotřeba PHM) 

poţární techniky a přidělených technických prostředků [12]. 

1.5 Řidič 

Je hasič, člen jednotky, který vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny a je určen 

používat a řídit při výkonu služby motorové vozidlo [12]. Tento hasič není odborně způsobilý 

k výkonu funkce strojníka, neovládá zásahové poţární automobily, pouze je řídí (vyuţitelný 

zejména pro řízení OA, DA) [12]. 

 

2. Jízdní vlastnosti vozidel CAS 

 

Cisternová automobilová stříkačka je speciální nákladní vozidlo. Jízda s těmito vozy 

má mnoho specifik a zvláštností oproti obyčejným nákladním automobilům. Předně je to jízda 

s výstraţným zařízením a stres s ní spojený. Jízda s automobilem, který není zahřátý na 

provozní teplotu, nádrţe na vodu a pěnidlo, a velké mnoţství dalšího příslušenství. To klade 

velké nároky na řidiče poţárních automobilů. 

2.1 Parametry CAS 

Na obrázku 2 jsou zvýrazněny některé rozměrové parametry ovlivňující jízdu 

cisternových automobilových stříkaček. Tyto parametry limitují jízdu CAS. Hmotnostní 

parametry jsou uvedeny v tabulce 1. 
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Obrázek 2 Rozměrové parametry cisternové automobilové stříkačky [5] 

 

2.1.1 Rozměrové a hmotnostní parametry  

Šířka, délka, výška vozidla – rozměry nejmenšího moţného kvádru, do kterého je moţné 

vozidlo umístit. 

Rozvor – vzdálenost mezi přední a zadní nápravou, společně se světlou výškou ovlivňuje 

přejezdový úhel. 

Rozchod – vzdálenost mezi středem levého a pravého kola na stejné nápravě. 

Světlá výška – určí se při plně zatíţeném vozidle, je to vzdálenost mezi vozovkou a nejniţším 

bodem podvozku. 

Přední nájezdový úhel (PNÚ) – úhel, který svírá rovina vozovky a spojnice okraje přední 

pneumatiky s nejniţší části vozidla před první nápravou. 

Zadní nájezdový úhel (ZNÚ) – úhel, který svírá rovina vozovky a spojnice okraje zadní 

pneumatiky a nejniţší části vozidla za poslední nápravou. 

Přední a zadní nájezdový úhel jsou největší moţné úhly pro bezpečný nájezd vozidla. 

 

tabulka 1 Hmotnostní parametry [2] 

Hmotnost podvozku 

Nosnost podvozku 

Hmotnost 

karoserie 

Hmotnost 

výstroje 

Hmotnost 

posádky 

Uţitečná 

hmotnost 

Celková hmotnost vozidla 

Provozní hmotnost vozidla  

Pohotovostní hmotnost vozidla  

Vlastní hmotnost vozidla 
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2.2 Stabilita automobilu 

Stabilitu vozidla nejvýrazněji ovlivňuje poloha těţiště. V ideálním případě by těţiště 

mělo být co nejníţe, přibliţně uprostřed automobilu a to jak v podélném, tak v příčném 

směru. Poloha těţiště závisí na rozloţení hmotnosti. Rovnoměrné rozloţení příslušenství i 

hasiv by měl být jedním z hlavních cílů při projektování a konstrukci poţárních automobilů, 

ale můţe ho ovlivnit i dodatečné přidání dalších věcných prostředků poţární ochrany. 

Typickým příkladem vozidla, s téměř ideální polohou těţiště je CAS 32 T148. Nádrţ 

na hasiva je u tohoto vozidla uloţena velmi nízko, mezi koly. Ostatní příslušenství je 

umístěno v zadních skříních, kde je rozloţeno téměř rovnováţně. Odpruţení zadních náprav 

zajišťují listová pera. Celková výška automobilu je díky tomuto řešení méně neţ tři metry. 

 Její nástupce CAS 32 T815 má nádrţ umístěnou výš, na podélnících procházejících 

celou délkou nástavby. Mezi nimi prochází pomocný náhon od převodovky k čerpadlu. 

Odpruţení zadních náprav je vzduchové, s vinutými pruţinami. Celková výška této CAS je o 

více neţ 0,5 metru větší v porovnání s T148. Částečně je to způsobeno i větším mnoţstvím 

hasiv. Porovnání řezů zadní nápravou a nádrţí na vodu těchto automobilů je na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3 Řez nádrţí CAS 32 T148 a CAS 32 T815 

2.3 Změna směru jízdy 

V kaţdém okamţiku působí na automobil různé síly. Pro zjednodušení si jejich 

působiště můţeme představit v těţišti (T). Síly působící ve směru a proti směru pohybu mají 

vliv na akceleraci a brţdění automobilu. Působením hnací síly motoru vozidlo zrychluje a 

působením brzd zpomaluje.  
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Síly působící kolmo na směr pohybu jsou především gravitační (G) a odstředivá (Fo). 

Gravitační silou působí tíha vozidla. Odstředivá síla se projevuje při pohybu vozidla po 

kruţnici (při průjezdu zatáčkou). Sloţením těchto sil můţeme určit výslednou sílu, působící 

na automobil (F). Příklady působení těchto sil jsou na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4 Působení sil na poţární automobil při změně směru jízdy [2] 

 

Automobil v pozici jedna (Obrázek 4) jede přímým směrem. Odstředivá síla je nulová 

a proto je výsledná síla F rovna G.  

Na druhé pozici (Obrázek 4) automobil projíţdí mírnou zatáčkou. V těţišti působí 

odstředivá síla. Výsledná síla F směřuje mezi kola, automobil je stabilní.  

Působením větší odstředivé síly (rychlejší průjezd zatáčkou, ostřejší zatáčka) se na 

třetí pozici (Obrázek 4) automobil dostal na hranici stability. V tuto chvíli výsledná síla F 

působí přibliţně na vnější hranu kola, levá pneumatika je téměř odlehčená, pravá nese velkou 

část váhy vozidla.  

Pokud by se odstředivá síla nadále zvětšovala jako u čtvrté pozice (Obrázek 4), 

dostane směr výsledné síly F mimo rozchod vozidla. Při tomto stavu hrozí převrácení vozidla 

(pneumatiky mají dobrou přilnavost), nebo smyk (pneumatiky se prosmeknou například na 

štěrku, nebo mokrém asfaltu). 

Řidič můţe riziko smyku nebo převrácení omezit, nebo úplně odvrátit sníţením 

odstředivé síly. Její velikost je moţné sníţit sníţením rychlosti, nebo zvětšením poloměru 

zatáčky.  
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Velikost odstředivé síly FO je definována rovnicí 
2

O

v
F m

R
. Kde FO je odstředivá 

síla [N], m je hmotnost automobilu [kg], v je rychlost průjezdu zatáčkou [ms
-1

] a  R je 

poloměr zatáčky [m] [2]. 

Při průjezdu klopenou zatáčkou je limitní odstředivá síla vyšší neţ při změně směru 

jízdy na vodorovném povrchu. Gravitační síla působí stále svisle dolů a tak výsledná síla F 

směřuje mezi kola – vozidlo je stabilní. Na obrázku 5 je znázorněno působení sil na automobil 

při průjezdu klopenou zatáčkou. Automobil je díky náklonu stabilní. Velikost Fo je shodná se 

čtvrtým automobilem na obrázku 4, kde došlo ke smyku, nebo převrácení.  

 

 

Obrázek 5 Působení sil při průjezdu klopenou zatáčkou [2] 

2.4 Prevence dopravní nehodovosti 

Zásady prevence dopravní nehodovosti z řádu výkonu sluţby v jednotkách sborů 

dobrovolných hasičů [12]: 

1. Řidič a strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení nebo 

obsluze PT, neprodleně nahlásit veliteli jednotky. 

2. Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel jednotky ani jiný člen posádky 

nesmí omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka. Velitel posádky vozidla však 

může nařídit zastavení nebo zpomalení jízdy, výměnu řidiče nebo případně může změnit trasu 

nebo cíl jízdy. 

3. Na nápravách PT s celkovou hmotností nad 3,5 t s jednoduchým oráfováním se nesmí 

používat protektorované pneumatiky. 
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4. V kabině řidiče a mužstva PT smí být přepravováno požární příslušenství, které není 

znečištěné nebo kontaminované a je řádně uloženo v úchytech spolehlivě zajišťujících toto 

příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé změně polohy, například při převrácení. 

5. Se zásahovým požárním automobilem, který je opatřen nádrží na vodu k hašení, se smí jet 

pouze s plnou nebo prázdnou nádrží. S nedoplněnou nádrží se smí jet pouze ve výjimečných 

případech a se zvýšenou opatrností. 

6. Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením řidič nebo strojník dbá 

zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici nebo v 

jiném než volném směru, je povinen dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu, 

kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný a bezpečný průjezd. 

7. Zásahový požární automobil musí mít na komunikacích v místech a v období, kde to 

vyžaduje právní předpis, zimní výbavu [12]. 

 

2.5 Užití zvláštního výstražného zařízení 

Co je to zvláštní výstraţné zařízení? 

Podle [12] je to: Zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvukovým výstražným 

zařízením. V praxi se většinou nazývá výstraţné a rozhlasové zařízení ( dále jen „VRZ“). 

VRZ můţe být pevně spojen s automobilem, nebo snímatelný. Zvukové a rozhlasové zařízení 

můţe být instalováno viditelně, nebo skrytě v poţárním automobilu. Oranţová blikající světla 

(sváděcí alej na zadní části automobilu) se za zvláštní výstraţné zařízení nepovaţují. Při 

dopravě na místo události se nesmí pouţít! Slouţí pouze k označení vozidla, jako překáţky 

v silničním provozu při zásahu na pozemních komunikacích. 

 

Kdy a jak pouţívat zvláštní výstraţné zařízení? 

Používá se zejména při dopravě jednotky požárním automobilem na místo zásahu, 

pokud velitel jednotky nerozhodne jinak [12]. 

Velitel jednotky můţe pouţití zvláštního výstraţného zařízení zakázat zejména 

v případech, kdy je jeho vyuţití nevhodné z taktických, nebo jiných důvodů. Příkladem můţe 

být jízda v nočních hodinách, zásah při pokusu o sebevraţdu (sirény jsou dalším zdrojem 

stresu), nebo průjezd kolem nemocnic a domovů důchodců, pokud není uţití VRZ nezbytně 

nutné. 

V současné době nejsou jednotně určeny melodie zvukového výstraţného zařízení.  
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V praxi jsou nejběţnější čtyři základní melodie: 

1. WAIL – pomalá plynulá změna výšky tónu od nízkého po vysoký a zpět. 

Pouţívá se na dlouhých úsecích. Tón je dobře slyšet na velkou vzdálenost. 

2. YELP – rychlá plynulá změna výšky tónu. YELP není slyšitelný na tak 

velkou vzdálenost jako WAIL, ale při jeho pouţití jsou řidiči ostatních 

vozidel schopni snadněji určit zdroj zvuku (odkud zvuk vychází). Proto se 

pouţívá především při průjezdu křiţovatkami. 

3. HI – LOW – skokové střídání vysokého a nízkého tónu, tradiční: „HÓÓ – 

ŘÍÍ“. Pouţití pro střídání s WAIL i YELP. Tento tón standartně nepouţívají 

jiné sloţky neţ jednotky poţární ochrany. Je to jeden ze způsobů, jak 

upozornit ostatní řidiče, ţe průjezd nepotřebuje osobní, nebo dodávkový 

automobil, ale nákladní auto hasičů.  

4. HORN – podtlaková houkačka nákladních automobilů, nebo jeden z tónů 

zvláštního výstraţného zvukového zařízení, zpravidla ovládaný tlačítkem 

dosaţitelným z místa velitele jednotky, nebo tlačítkem na podlaze poblíţ 

spojky. Pouţívá se jako klakson, pokud někdo brání průjezdu, jako výzva 

k uvolnění cesty. 

 

Pokud příliš dlouho zní jeden tón, řidiči ho mohou přestat registrovat – zvyknou si na 

něj. Proto je třeba tóny střídat. 

 

3. Čerpadla 

 

Čerpadlo je stroj měnící dodávanou mechanickou energii v požadovaném poměru na 

tlakovou a kinetickou (pohybovou) energii kapaliny [1]. Nebo také: Průtočný stroj 

s mechanickým pohonem určený k čerpání vody pro požární účely [13]. Jsou to stroje, které 

mění energii dodávanou motorem na tlak a rychlost kapaliny. Jimi dopravujeme hasební 

kapalinu od zdroje k místu poţáru. 
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3.1 Základy teorie sání kapalin 

Pojmy: 

Geodetická sací výška: výškový rozdíl mezi středem vstupu prvního oběţného kola čerpadla a 

hladinou vody na straně sání při 101,3 [kPa] a teplotě vody 4°C 

(Obrázek 6) [13]. 

Výtlačný tlak:  rozdíl mezi výstupním tlakem čerpadla a vstupním tlakem čerpadla.  

(Obrázek 6) [13]. 

Vstupní tlak čerpadla: vstupní tlak, měřený v místě vstupu vody do čerpadla [13]. 

Výstupní tlak čerpadla: výstupní tlak, měřený v místě výstupu vody z čerpadla [13]. 

Z výstupního tlaku lze určit výtlačnou výšku čerpadla. Od hodnoty 

celkového tlaku je třeba odečíst tlakové ztráty (tabulka 2). 

tabulka 2 Rychlý výpočet dálkové dopravy vody [7] 

Od výstupního tlaku čerpadla v [MPa] se odečítají ztráty: Ztráta [MPa] 

Tlak potřebný na účinné stříkání vodou 0,4 

Ztráta na kulovém rozdělovači 0,05 

Ztráta na rozdělovači se sedlovými ventily 0,075 

Ztráta na 1 [m] převýšení 0,01 

Ztráta na 10 [m] převýšení 0,1 

Ztráta na vstupu do dalšího stroje 0,15 

Měrná hadicová ztráta na 100 [m] vedení 1B (izolované hadice) 

Při průtoku 800  [l/min] 0,16 

600  [l/min] 0,08 

400  [l/min] 0,04 

 

Barometrický tlak:  tlak, kterým atmosféra působí na hladinu kapaliny. Klesá s nadmořskou 

výškou. (tabulka 3) 

Podtlak:  tlak niţší, neţ tlak barometrický (0 – 101,325 [kPa]) 

Přetlak:   tlak vyšší, neţ tlak barometrický ( p >101,325 [kPa]) 

 

tabulka 3 Vliv nadmořské výšky na barometrický tlak [15] 

Nadmořská výška  [m] 0 100 300 500 1000 1500 

Barometrický tlak  [bar] 10,33 10,02 9,9 9,7 9,2 8,6 
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Obrázek 6 Sací a výtlačná výška  

 

V poţární ochraně se pracuje s relativními tlaky. Záporné hodnoty tlaku znamenají 

podtlak na straně sání,  kladné přetlak na výtlaku čerpadla. 

Pokud do kapaliny ponoříme potrubí, ve kterém sníţíme tlak, voda začne potrubím 

stoupat – barometrický tlak ji „tlačí“ sacím potrubím (obrázek 7). Princip je podobný jako u 

vah, pokud obě strany zatíţíme stejným závaţím, váhy jsou v rovnováze. Pokud ale na jedné 

straně závaţí odebereme, začne stoupat. 

.  

Obrázek 7 Působení tlaků při čerpání 

Sací výšku ovlivňují především nadmořská výška (s rostoucí nadmořskou výškou 

klesá barometrický tlak a klesá maximální teoretická sací výška) a teplota čerpané kapaliny 

(s rostoucí teplotou klesá maximální sací výška).  

Pokud je sací výška větší, neţ výška maximální, můţe se v sacím potrubí sníţit tlak 

natolik, ţe se čerpaná kapalina začne měnit v plyn a sání uţ není moţné (Obrázek 8).  

Maximální dosaţitelná sací výška je přibliţně 7,5 metrů při barometrickém tlaku 101,3 

kPa a teplotě čerpané kapaliny 4°C. 
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Obrázek 8 Maximální sací výška 

3.2 Charakteristika čerpadla   

Čerpadlo charakterizují především dvě veličiny. Těmi jsou výstupní tlak a průtok. 

Konstanty, které je určují jsou teplota čerpané kapaliny, sací výška a otáčky čerpadla. Příklad 

vzájemná závislosti tlaku a průtoku je znázorněna na obrázku 9. 

 

 

Obrázek 9 Charakteristika čerpadla pro různé sací výšky [15] 

 

 

 

 



 

16 

3.3 Rozdělení čerpadel 

Čerpadla můţeme rozdělit podle způsobu přeměny energie [15]: 

Čerpadla s přímou přeměnou tlakové energie – hydrostatická; 

 Pracují na principu změny objemu pracovního prostoru 

 Výhody – jsou samonasávací, vysoká účinnost 

 Nevýhody – sloţitý pohon, nepravidelnost chodu, sloţitá regulace tlaku, citlivost 

na přítomnost nečistot v čerpané kapalině 

 Příklad:  pístová, zubová, vřetenová čerpadla 

Čerpadla s nepřímou přeměnou tlakové energie prostřednictvím energie pohybové – 

hydrodynamická; 

 Výhody- jednoduchý pohon – malý počet pohyblivých částí 

 Nevýhody – odstředivá nejsou schopna vytvořit podtlak, proudová mají nízkou 

účinnost 

 Vzhledem k tomu, ţe výhody převaţují, staly se základem ve výbavě mobilní 

poţární techniky 

 Příklad: proudová, odstředivá čerpadla 

 

3.3.1 Pístové čerpadlo  

Pístové čerpadlo pracuje s tlakem kapaliny. Tlak mění pomocí změny objemu 

pracovních komor. Řízení pohybu kapaliny (oddělení sací a výtlačné části) obstarávají 

ventily. Práce probíhá ve dvou základních cyklech, první je sání a druhý výtlak. (viz obrázek 

10). 

  

Obrázek 10 Pístové čerpadlo 

Pro rovnoměrnost výstupu kapaliny se pouţívají čerpadla s více písty, kde jednotlivé 

písty pracují s časovým posunem. Časté je i pouţití větrníků – nádob, ve kterých je 

vyrovnáván tlak vyuţitím stlačitelnosti vzduchu.  
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 Pístové čerpadlo je vyuţíváno ve dţberových stříkačkách, nebo jako vývěva pro odstředivé 

čerpadlo. Pouţívá se také jako pomocné čerpadlo při plnění pěnidla do nádrţí. 

 

3.3.2 Odstředivé čerpadlo 

Hlavní funkční částí odstředivého čerpadla jsou oběţné kolo a spirální skříň (obrázek 

11). V kanálech oběţného kola kapalina získá vlivem odstředivé síly rychlost. Mezi oběţným 

kolem a spirální skříní můţe být rozváděcí kolo – pevná, nepohyblivá soustava difusorů, která 

slouţí ke zpomalení rychlosti proudění a zvýšení tlaku (přeměna energie pohybové na 

tlakovou). 

 

Obrázek 11 Odstředivé čerpadlo [17] 

Spirální skříň čerpadla slouţí  ke zpomalování proudění a nárůstu tlaku. Vlivem 

zvětšujícího se průřezu funguje jako difusor. Její další funkcí je převedení rotačního pohybu 

kapaliny na přímočarý.  

Hřídel přenášející kroutící moment od motoru vozidla k oběţnému kolu prochází 

skříní čerpadla. Aby nedocházelo k únikům vody, musí být hřídel utěsněna ucpávkou. Ta 

musí být chlazena vodou v čerpadle. Maximální doba chodu čerpadla bez vody je 60 sekund, 

poté můţe dojít ke ztrátě těsnosti ucpávky. 

Výhodou je relativně nízká hmotnost i rozměry a moţnost pohonu elektrickým i 

spalovacím motorem. Nevýhodou je niţší účinnost v porovnání s pístovým čerpadlem a také 

to, ţe nejsou samonasávací – nemají schopnost vytvořit na sací straně čerpadla podtlak 

potřebný pro nasátí kapaliny. Proto musí být doplněny zařízením pro zavodnění  – vývěvou 

[1]. 
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3.3.3 Proudové čerpadlo 

Proudové čerpadlo pracuje tak, ţe se v trysce zvýší rychlost proudění kapaliny. 

V okolí ústí trysky dojde ke sníţení tlaku a přisávání tekutiny. Za touto částí se v difusoru 

rychlost proudění i tlak vrátí přibliţně na původní hodnotu. (obrázek 12) 

 

Obrázek 12 Proudové čerpadlo [16] 

Výhodou jsou malé rozměry, nízká hmotnost a ţádné pohyblivé části. Jejich největší 

nevýhodou je malá účinnost. Proudová čerpadla se pouţívají jako vývěvy – proudová na 

spálené plyny, přiměšovače pěnidla a ejektory pro čerpání vody z hloubek větších neţ 7,5 

metrů. 

 

3.4 Vývěvy 

 Vývěvy jsou zařízení, která vytváří podtlak. V poţární ochraně se pouţívají jako 

zařízení pro zavodnění odstředivých čerpadel, která podtlak vytvořit nedokáţou. Stejně jako 

čerpadla je můţeme rozdělit na vývěvy s nepřímou přeměnou tlakové energie (proudová 

vývěva) a na vývěvy s přímou přemnou tlakové energie (pístové a lamelové vývěvy). 

3.4.1 Proudová vývěva na spálené plyny 

Velmi rozšířená vývěva. Konstrukčně je velmi jednoduchá, pracuje jako proudové 

čerpadlo. Pracovním médiem jsou spaliny motoru. Zapínání provedeme klapkou, kterou 

přesměrujeme spaliny z výfuku do tělesa vývěvy. V trysce zvýší rychlost a přisávají tekutiny 

ze skříně čerpadla. Pro dosaţení podtlaku je nutné dostatečné zvýšení otáček motoru – 

zvýšení rychlosti proudění ve výfukovém potrubí. Tyto vývěvy pouţívají PS 12, CAS 16/25 Š 

706, CAS K25 L101, CAS 32 T148 i CAS 32 T815. 
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3.4.2 Rotační lamelová vývěva 

Tato vývěva mění tlakovou energii změnou objemu pracovního prostoru. Lamely se 

odstředivou silou nebo pruţinami vysouvají ze středového kola, které se otáčí. Kolo je vůči 

skříni vývěvy uloţeno excentricky. Proto při otáčení dochází ke změnám objemu prostorů 

mezi lamelami.  Na straně sáni se zvětšuje objem komor, dochází k vytvoření podtlaku a 

nasátí vzduchu z čerpadla. V druhé části vývěvy se komory zmenšují – narůstá tlak vzduchu, 

ten je uvolněn do výtlaku mimo vozidlo (obrázek 13). Pouţívány v AS 16 IFA a v přívěsných 

stříkačkách PPS 16. 

.  

Obrázek 13 Rotační lamelová vývěva [16] 

3.4.3 Vývěva na nespálené plyny 

Historicky pouţita u PS 8, v moderních čerpadlech uţ se nepouţívá. Při pouţití této 

vývěvy se jeden ze dvou válců motoru vyuţívá jako pístové čerpadlo. Jeho pohon zajišťuje 

druhý válec.  

 

3.4.4 Automatická pístová vývěva 

Výrobci pouţívají několik obchodních názvů tohoto systému (Trokomat, Primatik), 

funkčně jde o stejné systémy s drobnými odlišnostmi (například Trokomat je pístové 

čerpadlo, Primatik má písty doplněné membránou). Vţdy je to pístová vývěva pracující 

automaticky. Dva protilehlé písty jsou poháněny excentrickým prvkem na hřídeli. Pokud je 

čerpadlo nezavodněno, pruţiny přitlačí osy pístů k excentrickému kolu a písty se pohybují. 

(obrázek 14) 
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Obrázek 14 Trokomat v reţimu sání [18]  

 

Pomocí řídících ventilů je na sací strany komory pístů připojena skříň čerpadla. 

Výstup čerpadla je odveden pod automobil. Při zavodnění čerpadla a zvýšení tlaku dojde 

k přetlačení pruţin tlakem vody a oddělení os pístů od excentrického kola (obrázek 15). 

 

 

Obrázek 15 Primatik po zavodnění [18] 

4. Značení zásahových automobilů 

 

V minulosti byla v naší republice značná unifikace CAS. Aţ na drobné úpravy 

uţivatelů byly všechny CAS stejné. Pro jednoznačné určení technicko – taktických parametrů 

stačilo jednoduché označení. Pouţívaly se převáţně tyto automobily: CAS 25 Š 706 RTHP, 

CAS K25 L 101, CAS 32 T 148 a CAS 32 T 815. 

V současné době je téměř kaţdá vyrobená CAS unikátní. Pro rozlišení individuálních 

vlastnosti kaţdé CAS vznikla potřeba rozlišení. A tak je podle nového značení na první 

pohled jasné ţe CAS 30/9000/540 – S3R a CAS 30/4000/400 – S2T nejsou stejné automobily, 

i kdyţ jsou oba na podvozku Tatra a mají čerpadlo stejné velikosti. Popis nového značení je 

v tabulce 4 a v této kapitole. 
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tabulka 4 Nové značení [12] 
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4.1 Druhy zásahových automobilů 

Značení zásahových automobilů je logickou zkratkou názvu. Název automobilu 

označuje účel jeho pouţití. Seznam druhů poţárních automobilů a jejich značení je uveden 

v tabulce 5.  

Označování poţárních kontejnerů a přívěsů se provádí obdobně. Jejich konkrétní 

značky jsou uvedeny v [12]. 

tabulka 5 Druh zásahového poţárního automobilu [12] 

DA Dopravní automobil AP Automobilová plošina 

AS Automobilová stříkačka HA Hadicový automobil 

CAS 
Cisternová automobilová 

stříkačka 
TA Technická automobil 

PHA Pěnový hasící automobil PPLA Protiplynový automobil 

PLHA Plynový hasící automobil VEA Velitelský automobil 

PRHA Práškový hasící automobil VA Vyšetřovací automobil 

KHA Kombinovaný hasící automobil VYA Vyprošťovací automobil 

RZA Rychlý zásahový automobil AJ Automobilový jeřáb 

AZ Automobilový ţebřík AC Automobilová cisterna 
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4.2 Hodnota hlavního parametru 

Hlavní parametr účelové nástavby zásahového poţárního automobilu tvoří [12]: 

 CAS, AS, DA, KHA,PHA – velikost poţárního čerpadla (tabulka 6) 

 

tabulka 6 Velikosti poţárních čerpadel [1, 2] 

 

Označení 
Jmenovitý 

průtok [l/min] 

Rozměrový 

parametr 

 PČ 10/750 750 7,5 

PČ 10/1000 1000 10 

PČ 10/1500 1500 15 

PČ 10/2000 2000 20 

PČ 10/3000 3000 30 

PČ 10/4000 4000 40 

PČ 10/6000 6000 60 

 

V tabulce jsou uvedeny velikosti poţárních čerpadel (dále jen „PČ“) dle [13] za podmínek: 

 Jmenovitý tlak 10 [bar] 

 Jmenovité otáčky 

 Jmenovitá sací výška 3 [m] 

Čerpadla vyrobená před platností této normy se značí dosavadním způsobem. 

 

 PLHA, PRHA – velikost nádrţe na hasivo v [kg] hasiva 

Například PLHA 540 – L1 má pro zásah k dispozici 540 [kg] CO2 

 

 AZ, AP – velikost dostupné výšky v metrech 

Například AP 27 – S2R T815, dostupná výška této plošiny je 27 metrů. 

 

Hodnota hlavního parametru je doplněna údajem o mnoţství hasiva 

–CAS, PHA voda/pěnidlo [l / l] 

– KHA voda/pěnidlo/plyn/prášek [l / l / kg / kg] 
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4.3 Hmotnostní třída 

 Hmotnostní třída určuje celkovou hmotnost vozidla. Tento údaj můţe být důleţitý 

z taktického hlediska a pro potřeby stanovení poţadavků na automobil dle technické normy 

[14]. Zásahové poţární automobily dělíme do tří základních hmotnostních tříd (tabulka 7) [12, 

14]. 

 

tabulka 7 Hmotnostní třídy [14] 

Třída Označení Hmotnost 

Lehké L 2 000 – 7 500 [kg] 

Střední M 7 500 – 14 000 [kg] 

Těţké S > 14 000 [kg] 

Pozn.: V blízké době dojde ke změně hmotnostních tříd, hranice mezi M a S bude 16 [t]. 

4.4 Kategorie zásahového automobilu 

Tento údaj začleňuje automobily podle moţnosti nasazení. Při pohledu na značku je 

operačnímu důstojníkovi hned jasné, po jakých komunikacích je automobil schopen přesunu. 

Tak by se nemělo stávat, ţe na lesní poţár přikáţe výjezd automobilu, který nebude chopen 

dojet na místo události. Technická norma [14] stanovuje rozdílné poţadavky například na 

nájezdové, přejezdové úhly, poloměr otáčení a další parametry CAS pro různé kategorie. 

 

Rozdělení kategorií [12, 14]: 

Kategorie 1 – městská, provoz na zpevněných pozemních komunikacích (Denis Rapier, MB 

Econic) 

Kategorie 2 – smíšené, provoz na všech komunikacích,  částečně i mimo komunikace (L 101, 

Tatra 815-2) 

Kategorie 3 – terénní, provoz na všech komunikacích i v terénu. (MB Unimog, MB Zetros, 

Tatra 815-7) 

4.5 Rozsah požárního příslušenství 

 Posledním znakem v označení zásahových poţárních automobilů je rozsah poţárního 

příslušenství. (tabulka 8) Druhy a mnoţství věcných prostředků poţární ochrany a další 

poţadavky pro jednotlivé rozsahy výbavy jsou uvedeny v [10]. 
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tabulka 8 Rozsah poţárního příslušenství [12] 

  Rozsah Označení   Rozsah Označení 

  Základní Z   Velkoobjemové hašení VH 

  Redukované R   S poţárním čerpadlem PC 

  Rozšířené V   S motorovou stříkačkou MS 

  Technické T   Chemické CH 

  Pro hašení H   Ropné N 

  Pro hašení lesních poţárů LP 

 

4.6 Příklady značení  

Tabulka 9 uvádí příklady nového značení podle Řádu výkonu sluţby [12]. V tabulce 

jsou uvedeny nejvíce pouţívané poţární automobily, výšková technika a automobily pro 

speciální hašení. Tabulka není převzata kompletní, další příklady jsou v řádu výkonu sluţby 

[12]. 

tabulka 9 Příklady značení dle řádu strojní sluţby [12] 
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5. Ovládání nástaveb cisternových automobilových 

stříkaček 

 

Nejdůleţitější činností strojníků je bezesporu ovládání cisternových automobilových 

stříkaček. Aby je mohli správně ovládat, je nutné znát jejich konstrukci i konkrétní provedení 

vlastní CAS. 

 

5.1 Konstrukce nástaveb cisternových automobilových stříkaček 

V této kapitole je popsána konstrukce nástaveb CAS doplněná o popis jejích částí. Pro 

názornost je vţdy aktuální část zvýrazněna červenou barvou. Nejlepším způsobem pro 

pochopení a zapamatování si je kreslit si schéma na papír souběţně s výkladem. 

 

5.1.1 Nádrž na vodu, čerpadlo nízkotlaké a vysokotlaké 

Nádrţ na vodu slouţí k přepravě hasební vody. Starší CAS měly nádrţe ţelezné (CAS 32 

T 148, CAS 32 T 815), novější mají nerezové, plastové nebo sklolaminátové. Nádrţe musí být 

vybaveny přepadem a víkem, plnícím funkci přetlakového ventilu, který brání prasknutí 

nádrţe v případě přetlakování při plnění vodou, nebo vlivem podtlaku při čerpání vody z 

nádrţe. Součástí výbavy nádrţe jsou vlnolamy, přepadové potrubí s membránovým ventilem a 

stavoznak slouţící pro zjištění mnoţství hasiva v nádrţi.  

 

 

Obrázek 16 Nádrţ na vodu, čerpadlo nízkotlaké a vysokotlaké 

Pro pouţití v oblasti mobilní poţární techniky je nejčastěji vyuţívané nízkotlaké 

čerpadlo rotační odstředivé. Vysokotlaké čerpadla se pouţívají jako druhý stupeň. (obrázek 
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16) Pouţívají se čerpadla odstředivá nebo pístová. Do vysokotlakého čerpadla vstupuje přes 

filtr voda z nízkotlakého rozvaděče. Voda na vstupu do vysokotlakého čerpadla má kinetickou 

a tlakovou energii, kterou jí dodalo nízkotlaké čerpadlo. Ve vysokotlakém čerpadle se energie 

vody ještě zvýší, coţ se projeví nárůstem tlaku (viz tabulka 10). 

 

tabulka 10 Rozdělení čerpadel dle tlaků [1] 

Nízkotlaká Tlak <2 [MPa] 

Středotlaká Tlak 2 – 3,2 [MPa] 

Vysokotlaká Tlak 3,2 – 5,45 [MPa] 

 

5.1.2 Sací potrubí, klapka sání z nádrže, potrubí sání z volného zdroje 

Sací potrubí propojuje nádrţ na vodu a čerpadlo. (obrázek 17) Dřívější konstrukce byla 

z ocelového potrubí. Nověji se část ocelového potrubí mezi nádrţí a klapkou sání nahrazuje 

sací hadicí. Důvody jsou zřejmé, menší nároky na přesnost dílenského zpracování (vymezení 

čerpadla vůči nádrţi) a omezení přenosu vibrací a dalšího mechanického působení z čerpadla 

na nádrţ.  

Sací potrubí je přerušeno klapkou sání, která odděluje nádrţ v případě sání z volného 

zdroje, nebo uzavírá nádrţ například při odvodnění čerpadla v zimním období. 

Potrubí sání z volného zdroje je propojeno s potrubím sání z nádrţe a vstupem čerpadla. 

Průměr potrubí se řídí jmenovitým průtokem čerpadla. Na kaţdé straně CAS, případně pouze 

v zadní části je potrubí zakončeno sacím šroubením, které je opatřeno víčky. Průměr potrubí 

je 110 nebo 125mm. Čerpadlo je před vniknutím cizích těles, které by ho mohly poškodit, 

chráněno sítem. Velikost ok musí být menší, neţ je velikost kanálů oběţného kola, aby 

nedošlo k jejich poškození. 

Pro zjištění tlaku v sacím potrubí je k němu připojen manovakuometr. Ten má dvě 

stupnice. Klidová poloho ručičky je svisle nahoru. V případě sání se vychyluje doleva. Na 

červené stupnici můţeme odečítat podtlak a to aţ do 1 [MPa]. Podtlakem se dá vyjádřit 

velikost sací výšky, kdy podtlak kaţdých 0.01 [MPa] odpovídá 1 [m] sací výšky. 

 Pokud se CAS napojí na vnější tlakový zdroj (dálková doprava vody ze stroje do stroje), 

manovakuometr ukazuje na pravé, černé stupnici přetlak, se kterým vstupuje voda do 

čerpadla. Při tomto reţimu je třeba sledovat výstupní tlak. Vlivem vstupní energii můţe 

fungovat jako druhý stupeň a zvýšit tlak natolik, ţe můţe dojít k poškození hadic, armatur, 

nebo i samotného čerpadla.. 
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Obrázek 17 Sací potrubí, klapka sání z nádrţe, potrubí sání z volného zdroje 

 

5.1.3 Nízkotlaký rozvaděč, výtlaky, plnění nádrže, lafetová proudnice 

Nízkotlaký rozvaděč je soustava potrubí, která rozvádí tlakovou vodu z nízkotlakého 

čerpadla (obrázek 18). Od čerpadla je oddělen zpětnou klapkou, která chrání čerpadlo před 

poškozením tlakovou vodou proudící v opačném směru. Jeho součástí jsou výtlaky s 

uzavíracími armaturami.  

 Další částí je potrubí plnění nádrţe, kterým se doplňuje nádrţ čerpáním z volného 

zdroje.  

Potrubí k lafetové proudnici u starších CAS prochází nádrţí do přední, nebo střední 

části nástavby. Modernějším řešením je umístění lafetové proudnice přímo nad čerpadlem, 

kdy odpadají problémy spojené s průchodem potrubí nádrţí (těsnost, koroze). Samozřejmostí 

jsou uzávěry, většinou dálkově ovládané ze střechy nástavby nebo rukojeti lafetové proudnice 

pomocí elektropneumatického ventilu.  

 

Obrázek 18 Nízkotlaký rozvaděč, výtlaky, plnění nádrţe, lafetová proudnice 
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Na nízkotlaký rozvaděč je napojen manometr, který zobrazuje tlak vody na výstupu 

z čerpadla. Rozsah manometru je obvykle do 2,5 [MPa].  

 

5.1.4  Vysokotlaký rozvaděč, naviják s proudnicí, kohout uzavírání 

navijáku 

Podobně jako nízkotlaký rozvaděč, i vysokotlaký rozvaděč je soustavou potrubí (obrázek 

19). Z vysokotlakého čerpadla je voda vedena k navijáku s tlakově odolnou hadicí s 

proudnicí, samozřejmostí je uzavírací armatura. Naviják je vybaven brzdou pro zabránění 

neúmyslnému odvíjení a jeho součástí je i zařízení pro navíjení hadice. Naviják 

s vysokotlakou hadicí je u moderních CAS umístěn většinou v prostoru pravé zadní skříně 

nástavby. Výjimkou ale není ani umístění v prostoru nad čerpadlem nebo v levé zadní skříni.  

 

Obrázek 19 Vysokotlaký rozvaděč, naviják s proudnicí, kohout uzavírání navijáku 

Pro zjištění tlaku vysokotlaké vody slouţí vysokotlaký manometr s rozsahem do 6 

[MPa]. Je zaplněn kapalinou, která minimalizuje kmitání ručičky při kolísání tlaku a tím 

usnadňuje odečet hodnot. 

5.1.5 Potrubí plnění z vnějšího zdroje se zpětnou klapkou 

Potrubí slouţí k plnění CAS při dálkové dopravě vody z čerpadla do CAS, nebo při plnění 

CAS hydrantem. Zpětná klapka nebo kohout je třeba při vyústění potrubí pod hladinou vody v 

nádrţi, aby nedošlo k vyprázdnění nádrţe při poklesu tlaku na vstupu například při odpojení 

hadic nebo při přestávce v dodávce vody (obrázek 20). 
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Obrázek 20 Potrubí plnění z vnějšího zdroje se zpětnou klapkou 

 

5.1.6 Nádrž na pěnidlo, kohout pěnidla z nádrže, kohout regulace 

přiměšování 

Nádrţe na pěnidlo jsou plastové, nebo z nerezové oceli, odolné agresivním vlastnostem 

pěnidel. Velikost nádrţe na pěnidlo musí mít velikost odpovídající minimálně 6% objemu 

nádrţe na vodu.. Například u CAS 30 S3R T815-7 je objem nádrţe na pěnidlo 540 [l]. To 

odpovídá 6% z objemu nádrţe na vodu o velikosti 9000 [l]. U CAS 32 T815 tento poměr 

odpovídá cca 9%. CAS s objemem nádrţe na pěnidlo o objemu větším, neţ 800 [l] musí být 

vybaveny zařízením na čerpání pěnidla do nádrţí. 

Kohout regulace přiměšování nebo také regulační klapka slouţí k nastavení průtoku 

pěnidla do přiměšovače, a tím nastavení procenta obsahu pěnidla v pěnotvorné směsi, podle 

typu pěnidla např. 3%, 6%. Regulace se provádí změnou velikosti průřezu potrubí, kterým 

protéká pěnidlo – klapka mění úhel vůči ose proudění pěnidla. Pokud je nastaveno přimíšení 

0%, klapka uzavírá celý průřez potrubí, je kolmo na osu proudění pěnidla. Naopak při 

maximálním procentu přimíšení je klapka rovnoběţná s osou proudění a nebrání průtoku 

pěnidla (obrázek 21). 
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Obrázek 21 Nádrţ na pěnidlo, kohout pěnidla z nádrţe, kohout regulace přiměšování 

 

5.1.7 Přiměšovač, přívod pěnidla/tlakové vody, kohout vody na 

přiměšovač 

Přiměšovač je proudové čerpadlo. Proudící voda v trysce zvýší svou rychlost, sníţí se tlak, 

a tím dojde k přisávání pěnidla. V druhé části přiměšovače je difusor (v podstatě obrácená 

tryska), kde se rychlost proudění i tlak vrátí na původní hodnotu. Popis proudového čerpadla 

je v kapitole 4.3.3. 

Přiměšování se zahájí dodáním tlakové vody na přiměšovač, otevřením kohoutu pěnidla a 

nastavením procenta přimíšení na regulačním kohoutu pěnidla, případně na jiném zařízení, 

které řídí mnoţství pěnidla. (obrázek 22) 

 

Obrázek 22 Přiměšovač, přívod pěnidla/tlakové vody, kohout tlakové vody na přiměšovač 
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5.1.8 Potrubí a kohout proplachu 

Po ukončení hasebního zásahu pěnou je nutné propláchnout čerpadlo, přiměšovač a 

armatury od zbytků pěnidla. Pěnidla jsou agresivní a způsobují korozi jak hliníkových, tak 

ocelových částí. Proplach se provede uzavřením kohoutu pěnidla, nastavením maximálního 

přimíšení a otevřením kohoutu proplachu (obrázek 23). Musí probíhat dostatečně dlouho, aby 

došlo k vymytí co moţná největšího mnoţství pěnidla. 

 

Obrázek 23 Potrubí a kohout proplachu 

5.1.9 Chlazení pomocného náhonu a převodovky, vývěva 

Při chodu čerpadla dochází k zahřívání pomocného náhonu a převodovky. Pro jejich 

chlazení se pouţívá voda z čerpadla. Z nízkotlakého rozvaděče je tlaková voda vedena do 

chladiče převodovky, kde odebere přebytečné teplo a vrací se zpět do sacího potrubí. 

Odstředivá čerpadla nejsou schopna vytvořit podtlak, nejsou samonasávací. Proto je pro 

sání z volného zdroje třeba zařízení pro zavodnění – vývěvy, které tuto schopnost má 

(obrázek 24). 

 

Obrázek 24 Chlazení pomocného náhonu a převodovky, vývěva 
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5.2 Schémata konkrétních CAS 

 V této kapitole jsou schémata nástaveb nejrozšířenějších CAS spolu s ovládacími 

panely. Pro lepší pochopení je pouţita jednotná, jednoduchá grafika. Vysvětlení značek je 

uvedeno na obrázku 25. Pod kaţdým obrázkem jsou přiřazeny armatury (ventily, kohouty) ke 

zkratkám. 

Doporučuji projít si vlastní CAS a pokusit se přiřadit potrubí a armatury ke schématu. 

Pokud schéma není uvedeno v této práci, najdete ho v návodu k obsluze nebo v blízkosti 

prostoru čerpadla. 

 

Obrázek 25 Legenda pro schémata CAS 

 

5.2.1 CAS 25 Š706 RTHP 

CAS rozšířená u dobrovolných jednotek. Spolehlivá díky jednoduchému řešení. 

Předchůdcem byla CAS 16 Š 706. Tento automobil vyţaduje důkladnou péči o vzduchovou 

soustavu vozidla, protoţe vzduch je pracovním médiem posilovače řízení a brzd. V případě 

špatné funkce kompresoru, netěsnosti soustavy nebo jiného důvodu poklesu tlaku se vozidlo 

můţe stát téměř neovladatelné – řízení a brţdění vyţaduje značné mnoţství síly. Ovládání 

nástavby je oproti jiným automobilům špatně přístupné (obrázek 26). Ovládání otáček 

čerpadla je umístěno v pravé dolní části. 
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Obrázek 26 Schéma a ovládací panel CAS 25 Š706 RTHP [2, 6] 

Legenda:  

ČV - čerpadlo voda 

NV - nádrţ na vodu 

NP - nádrţ na pěnidlo 

V - vývěva 

KV - kohout vývěvy 

KVV - kohout výtlaku 

ŠSN - šoupátko sání z nádrţe 

KVP - kohout vody na přiměšovač 

KRP - kohout regulace pěnidla 

KPN - kohout plnění nádrţe 

P - přiměšovač 

KL - kohout lafety  

H - plnění nádrţe z vnějšího zdroje 

 

5.2.2 CAS 32 T148 

CAS 32 byla původně vyvinuta jako letištní vozidlo na podvozku T 138. Při přechodu 

na typ T 148 se nástavba prakticky nezměnila. Díky změnám podvozku je ale čerpadlo 

výkonnější neţ bylo původně navrhováno. Vozidlo disponuje velkou zásobou vody i pěnidla. 

Mezi strojníky je oblíbené pro svou jízdní stabilitu, spolehlivost a průchodnost terénem. 

Ovládací panel a schéma potrubí a armatur je velmi jednoduché (obrázek 27). 



 

34 

 

Obrázek 27 Schéma a ovládací panel CAS 32 T148 [2] 

Legenda: 

KL  – kohout lafety 

KV  – kohouty výtlaků 

KN  – kohout plnění nádrţe 

KS  – kohout sání 

ČV – čerpadlo vody 

CH  – chlazení pomocného náhonu 

KRP  – kohout regulace pěnidla 

KP  – kohout pěnidla  

P   – plyn 

V   – vývěva 

MM  – manometr 

MVM   – manovakuometr

 

5.2.3 CAS 32 T815 

Technicky nová cisterna. Velká kapacita nádrţe na vodu i pěnidlo pro zásahy 

v místech bez zdrojů hasiva. Velkým pokrokem bylo i nové ovládání. Ve velké míře byly u 

tohoto automobilu pouţity elektropneumatické ventily. To s sebou neslo výhody v podobě 

snazšího ovládání a moţnosti ovládat více armatur najednou. Novinkou bylo i pouţití 

tlakového čidla pro automatické ovládání vývěvy (pouţito také u CAS K25 L101) a 

indukčních průtokoměrů pro přesné přiměšování. Nevýhodou bylo, ţe zvýšením mnoţství 

systémů došlo ke zvýšení pravděpodobnosti poruchy a nutnosti nouzového ovládání. Při 

pozdějších rekonstrukcích bylo ovládání čerpadla z elektropneumatického měněno většinou 

na pneumatické. Schéma potrubních rozvodů a ovládací panel jsou oproti dříve vyráběným 

CAS mnohem sloţitější. (obrázek 28) 
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Obrázek 28 Schéma a ovládací panel CAS 32 T815 

Legenda schéma: 

KZ - zimní uzávěr 

OV   - ohřívač vody 

ČO - čerpadlo ohřevu 

KO - kohout ohřevu 

V - vývěva 

CH   - chlazení pomocného náhonu 

KS - klapka sání 

ČV, ČP- čerpadlo vody, pěnidla 

PV, PP- průtokoměr vody,pěnidla 

KV - kohouty výtlaků 

KN - kohout plnění nádrţe 

KP - kohout proplachu 

KL - kohout lafetové proudnice 

VL - volič lafetové proudnice 

K1, K2 - kohouty pěnidla 

KR      - klapka regulace přiměšování 

KT - kohout tlakové vody na 

přiměšovač 

 

 

Legenda ovládací panel:  

P   - plyn 

CP   - čerpadlo pěnidla 

KCP   - kontrolka CP 

S N/V   - sání nádrţ/volný zdroj 

V A/R   - vývěva automat./ručně 

PN A/R - plnění nádrţe aut./ruč. 

CP/P   - čerpání pěnidla/proplach 

P N/V   - pěna z nádrţe/vedl. zdroje 

KCH     - kontrolka chodu topení 

KČ   - kontrolka čerp. topení 

Č/CH T - čerpadlo/chod topení 

PO   - pojistky ohřevu 

ŘJP   - řídící jednotka přiměšování 

NBK   - nádrţka na brzdovou kapalinu 

T   - teploměr 

PV/PP   - kontrolka průtokoměru 

vody/pěnidla   

O   - otáčkoměr 

SV/SP    - stavoznak voda/pěnidlo 

RP   - regulace přiměšování pěnidla 

MM   - manometr   

MVM     - manovakuometr 

KV   - kohout vzduchu 

MMV    - manometr vzduchu 

KE   - kontrolka vzduchu, el. proudu 

TČ   - tlakové čidlo 
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 5.2.4 CAS K25 L101.860 

Nástupce CAS 25 Š706 RTHP. Ve své době opět velký technický pokrok. 

Rostoucí mnoţství a rozmanitost zásahů s sebou nesly nejen potřebu rychlejší dopravy na 

místo zásahu, ale i nových taktik a technických prostředků. Tento automobil jako první 

vyráběný na našem území přinášel moţnost zásahu vysokým tlakem vody. Mnoţství úloţného 

prostoru bylo v našich podmínkách rovněţ velkou novinkou. Vozidlo disponuje 

nejprostornější kabinou ze všech doposud u nás pouţívaných CAS. Schématické zobrazení 

nástavby a ovládací panel jsou zobrazeny na obrázku 29. 

 

 

Obrázek 29 Schéma a ovládací panel CAS K25 L101.860 [4]  

Legenda:

NV/NP- nádrţ na vodu/pěnidlo 

KL - kohout lafety 

KS - klapka sání 

SKS - spřaţená klapka sání 

Č VT - čerpadlo vysokotlaké 

Č NT - čerpadlo nízkotlaké 

KPN - kohout plnění nádrţe 

KNv - kohout navijáku vysokotlaku 

KV - kohout výtlaku 

KVv - kohout výtlaku vysokotlaku 

RVT - rozvaděč vysokotlaký 

RNT - rozvaděč nízkotlaký 

HSP - hydrantové a sací potrubí 

V - vývěva 

KVP - kohout tlakové vody na 

přiměšovač 

KP - kohout pěnidla 

KRP - kohout regulace pěnidla 

Knt/vt - klapky přepínání 

nízkotlak/vysokotlak 

Pnt/vt - páka přepínání 

nízkotlak/vysokotlak 

ZK - zpětná klapka hydrantového 

potrubí 

MM - monometr 

MVM - maovakuometr 

MMvt - manometr vysokotlaku 

ZČ - zapínání čerpadla 

P - plyn 
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Tato CAS má kombinované čerpadlo, které se v podstatě skládá ze dvou čerpadel, 

řazených sériově (obrázek 30) nebo paralelně (obrázek 31). Řízení reţimů se provádí 

klapkami přepínání nízkotlaku/vysokotlaku. 

 

Nízkotlaký reţim, čerpadla řazena paralelně, jmenovitý tlak i průtok. 

 

Obrázek 30 Nízkotlaký reţim CAS K25 L101.860 

 

Vysokotlaký reţim, čerpadla řazena sériově, dvojnásobný tlak a poloviční průtok oproti 

jmenovitému. Je moţné odebírat i vodu z nízkotlakého rozvaděče, ale je nutné zachovat 

dostatečné mnoţství vody pro pokrytí spotřeby vysokotlakého proudu. 

 

Obrázek 31 Vysokotlaký reţim CAS K25 L101.860 
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5.2.4 CAS 24 T815-2, THT 

Tento automobil je příkladem moderní řady CAS. Stejné, nebo téměř stejné schéma 

nástavby mají i ostatní nové automobily. K odlišnostem můţe docházet v případě větší, či 

menší velikosti čerpadla. Některé z výtlačných potrubí mohou být nahrazena vedením 

k sanační liště, nárazníkové proudnici nebo k ostřikování kabiny a podvozku a jiný můţe být 

také způsob ovládání. Schéma a ovládací panel CAS z THT Polička s.r.o. jsou zobrazeny na 

obrázku 32.  

 

Obrázek 32 Schéma a ovládací panel CAS 24 T815-2 [3] 

Legenda:

Pn  – kohout pěnidla z nádrţe 

ČVn  – čerpadlo vodní – nízkotlaké 

ČVv   – čerpadlo vodní - vysokotlaké 

F  – filtr vysokotlaku 

CH   – chladič pomocného pohnu 

KH  – kohout hydrantu 

KN  – kohout plnění nádrţe 

KT  – kohout tlakové vody 

přiměšovače 

KPr  – kohout proplachu 

KS  – klapka sání,  

KP  – kohout pěnidla 

KV  – kohout výtlaku 

KVv  – kohout výtlaku vysokotlaku 

KZ  – klapka zpětná 

KZv  – kohout zapínání vysokotlaku 

NV  – nádrţ vodní 

NP  – nádrţ pěnidlová 

P  – přiměšovač 

PVv  – pojišťovací ventil vysokotlaku 

RKp  – regulační klapka pěnidla 

KL, L  – kohout lafety, lafeta 

 

V oblasti ovládání čerpadel jsou v současné době tři trendy. První je vyuţití v co 

moţná nejvyšší míře přímého mechanického ovládání, tím se odstraní moţné závady, které 

mohou vzniknout přílišnou automatizací ovládání. Opačným směrem je úplná automatizace, 

kdy strojník pouţívá k ovládání pouze obrazovku a několik tlačítek. Veškeré úkony provádí 

počítač podle jeho příkazů. Třetím trendem je střední automatizace, tj. vyuţití některých 

elektronických systémů jako doplňků k mechanickému ovládání.  
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5.3 Ovládání CAS 

Konstrukce cisternové automobilové stříkačky umožňuje: 

 Přepravu jednotky požární ochrany 

 Dálkovou dopravu vody 

 Požární zásah vodou z vlastní nádrže, vnějšího volného zdroje, vnějšího tlakového 

zdroje 

 Požární zásah střední a těžkou pěnou z volného vnějšího zdroje pěnidla (s výjimkou 

CAS LP) a z vlastní nádrže na pěnidlo (s výjimkou CAS R) 

 Provedení záchranných prací [10] 

Základní reţimy nasazení CAS a její ovládání pro poţární zásah jsou uvedeny v tabulce 11. 

Pro pochopení funkcí si otevřete obecné, nebo konkrétní schéma CAS a pro kaţdou funkci 

zjistěte, kudy proudí voda a pěnidlo a v jaké pozici jsou které ovládací prvky. 

tabulka 11 Nastavení základních reţimů provozu CAS [3] 

Funkce 
Funkce armatur 

KS KN KT RK KP ČV KH KPr 

O
te

v
ři

 p
ří

sl
u
šn

ý
 v

ý
tl

ak
 a

 n
as

ta
v
 o

tá
čk

y
 

m
o
to

ru
 

Stříkání 

vodou 
Z nádrţe ●     ●   

Ze zdroje      ●   

Stříkání 

pěnou Voda 
Z nádrţe ●     ●   

Ze zdroje      ●   

Pěnidlo 
Z nádrţe   ● ●n ● ●   

Ze zdroje   ● ●n  ●   

Proplach 
Z nádrţe ●  ● ●  ●  ● 

Ze zdroje   ● ●  ●  ● 

Plnění 

vodní 

nádrţe 

Čerpadlem  ●    ●   
 

Hydrantem       ●  

 

Pozn.: 

KS – klapka sání     KP – kohout pěnidla 

KN – kohout plnění nádrţe     ČV – čerpadlo na vodu 

KT – kohout tlakové vody na přiměšovač  KH – kohout plnění hydrantem 

RK – regulační klapka pěnidla   KPr – kohout proplachu 

● – otevřeno/zapnuto     ●n – nastavit procento přimíšení 
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6.  Závěr 

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření výukových materiálů pro strojníky 

jednotek dobrovolných hasičů. Jednoduché elektronické materiály pro vzdělávání strojníků 

nejsou v současné době k dispozici. V kurzech pro získání odborné způsobilosti se pouţívají 

staré diapozitivy, které jsou pro vysvětlení sice dostačující, ale z technických důvodů 

nemohou být dány strojníkům k dispozici. Pro zpracování návrhu výukových materiálů jsem 

po konzultaci se strojníky a velitelem JSDHO města Hlinska vybral pět okruhů témat z osnov 

kurzu S40.  

 

 Při zpracování výukových materiálů jsem postupoval tak, aby vytvořené materiály 

byly jednoduché, snadno pochopitelné a systematické. Prostudoval jsem literaturu týkající se 

jednotlivých kapitol a získané informace konzultoval se strojníky jednotek dobrovolných 

hasičů. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny tak, aby na sebe logicky navazovaly. Jednoduchý 

výklad je doplněn schématy a obrázky pro názornost a snazší pochopení problému.  

 

S vyuţitím literatury, konzultací a vlastních zkušeností a znalostí jsem sestavil návrh 

výukových materiálů pro pět tématických okruhů. V první kapitole se věnuji organizačním 

pravidlům strojní sluţby, jejím úkolům a popisu funkcí na úseku strojní sluţby u 

dobrovolných jednotek. Ve druhé kapitole jsem popsal rozměrové a hmotnostní parametry 

cisternových automobilových stříkaček, jejich chování při změně směru jízdy a pravidla pro 

jízdu se zvláštním výstraţným zařízením. Jako téma třetí části jsem zvolil základy teorie sání 

kapalin, rozdělení čerpadel a vývěv. Čtvrtou kapitolu jsem zaměřil na vysvětlení nového 

značení poţární techniky. V poslední, páté kapitole jsem vysvětlil princip fungování nástaveb 

cisternových automobilových stříkaček, jejich ovládání a konkrétní schémata několika 

cisteren společně s obrázkem jejich ovládacích panelů.  

 

Zpracované materiály mohou najít uplatnění pro pouţití v kurzech S8 a S40 pro 

získání odborné způsobilosti strojníků jednotek dobrovolných hasičů. Jejich další vyuţití je 

pro pravidelnou odbornou přípravu strojníků, a to nejen jednotek JPO II a JPO III ale i pro 

jednotky JPO V vybavené cisternovou automobilovou stříkačkou. Materiály mohou vyuţít i 

strojníci při zvyšování vlastní odbornosti samostudiem. V současné době pátou kapitolu 

vyuţívají pro školení strojníků dobrovolných jednotek příslušníci Hasičského záchranného 

sboru Pardubického kraje. 
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