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Diplomová práce se zabývá posouzením skutečných a naměřených hodnot 

v moderních požárních hadicích s teoretickým hydraulickým výpočtem a tabulkovými 

hodnotami v odborné literatuře s ohledem na fyzickou náročnost. V první části se práce 

zaměřuje na popis výškových objektů, požární problematiku v těchto objektech a taktiku 

zdolávání těchto objektů. Dále je pak uveden rozbor podmínek k zajištění dodávky vody na 

hašení s přihlédnutím na využití tohoto postupu v reálných podmínkách mimořádní události. 

Ve třetí části je porovnání teoretických a tabulkových hodnot tlakových ztrát s naměřenými 

hodnotami a jejich vyhodnocení. 

 

Annotation: 

TOMAN, Ondřej. Pressure Losses in B Supply and C Attack Lines in High-Rise Buildings. 

VŠB-TU of Ostrava, 2012. VŠB – TU Ostrava. 
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This thesis deals with the comparison of actual and measured values in modern fire 

hoses with the theoretical hydraulic calculation and tabular values in the literature with regard 

to the physical demands. The first part is focused on the description of high-rise buildings, 

fire issues in these buildings and fire tactics of these objects. Further analysis is then given 

conditions to ensure water supply for fire with regard to use this method in real life incident. 

The third part describes comparison between theoretical and tabulated values of pressure 

losses with the measured values and their evaluation. 
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Vysvětlení pojmů 

Nástupní plocha 

• Plocha vně objektu sloužící k nástupu jednotek požární ochrany a požární techniky 

k vedení protipožárního zásahu [14]. 

Dokumentace zdolávání požáru 

• Tvoří optimální plán zdolávání požárů a kartu zdolávání požárů, které upravují zásady 

rychlého a účinného zdolávání požárů a záchrany osob, zvířat a majetku 

v objektech [3]. 

Bojové rozvinutí 

• Představuje maximální objem rozsahu práce jednoho požárního družstva 1+5, 

popř. družstva o sníženém početním stavu 1+3. Uvedený objem práce se skládá 

z jednotlivých činností hasičů družstva se stanovenou dělbou práce [1]. 

Suchovod  

• Je to požární potrubí, které není trvale připojené na vodovodní síť. Obvykle je součástí 

požárního zabezpečení výškových budov. Při požárním zásahu pak nahrazuje požární 

vedení hadicemi a zkracuje tak potřebnou dobu k zahájení zásahu [31]. 

Požární úsek 

• Je to prostor objektu, který je od ostatních částí objektu nebo od sousedních objektů 

ohraničený požárně dělícími konstrukcemi [33]. 

Požární hadice C52 

• Je to tlaková požární hadice o průměru 52 mm. 

Požární hadice B75 

• Je to tlaková požární hadice o průměru 75 mm. 

Souřadnice GPS 

• Souřadnice GPS udávají zeměpisnou šířku a délku na naší planetě ve stupních, 

minutách a sekundách. E – východní délka, N – severní šířka. 
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Úvod 

Diplomová práce se zabývá posouzením skutečných a naměřených hodnot 

v moderních požárních hadicích s teoretickým hydraulickým výpočtem a tabulkovými 

hodnotami v odborné literatuře s ohledem na fyzickou náročnost. Především se tato práce 

zabývá dodávkou vody do výškových budov a popsáním taktiky a strategie zásahu v těchto 

objektech v porovnání se zahraniční literaturou. 

Stavby výškových budov jsou celosvětovým trendem a jejich tvůrci už dnes atakují 

tisícimetrovou hranici. Přestože nejvyšší budovy v České republice nepřesahují 109 metrů, 

tak se už teď staví anebo připravují další takovéto stavby, které budou ještě vyšší než ty 

doposud. To, že u nás prozatím nenajdeme tak vysoké stavby, ale neznamená, že by riziko 

požáru s tragickými následky bylo menší, než u gigantických zahraničních staveb. I v České 

republice jsou budovy dost vysoké a problematika zásahu v těchto budovách je velmi 

rozsáhlá. 

V úvodu diplomové práce je charakterizována výšková nebo vysoká budova se 

zaměřením na legislativu, a dále je blíže popsána charakteristika zásahu v těchto objektech 

z pohledu požární ochrany v porovnání se zahraničím. Dále jsou rozebrány podmínky, které 

jsou důležité k zajištění dodávky vody na místo požářiště, a následně je to porovnáno s praxí. 

Další část práce se věnuji stanovení fyzické náročnosti, která se zaměřuje jen na pokládání 

hadicového vedení. 

Součástí této práce je i porovnání teoretických výpočtů a tabulkových hodnot odborné 

literatury se skutečnou dodávkou hasiva, která je provedena v reálných podmínkách s určitým 

převýšením. Tabulkové hodnoty jsou brány jen z české literatury a z tabulek výrobce 

konkrétních hadic, které se používají při praktickém měření. Tato část práce se provádí 

z důvodu ověření tlakových ztrát v požárním vedení a bude se snažit dokázat, zda je možné 

vytlačit vodu pomocí požárních čerpadel do vyšší výšky, než je doposud uváděno, protože 

vývoj technologií a materiálů, ze kterých se vyrábějí požární prostředky, jde stále dopředu. 

V závěru práce následuje vyhodnocení měření a porovnání dodávky vody na hašení 

s tabulkovými a vypočtenými hodnotami s ohledem na fyzickou náročnost. 
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Rešerše 

Při vypracování této diplomové práce jsem využil zdroje, které se zabývají výškovými 

budovami a měřením tlakových ztrát v dopravním a útočném hadicovém vedení. 

Po prostudování doporučené literatury a dalších dokumentů jsem se rozhodl uvést rešerši 

dokumentů, které se přímo týkají zadaného tématu. Jedná se převážně o diplomové práce a 

normy, které s touto problematikou souvisejí. 

 
ČSN 73 0802. Požární bezpečnost staveb: Nevýrobní objekty. Praha: Český 

normalizační institut, 2009. 

ČSN 73 0804. Požární bezpečnost staveb. Výrobní objekty. Praha: Český 

normalizační institut, 2009.  

Tyto normy platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních 

nevýrobních objektů nebo u objektů, jejichž části a prostory jsou určeny pro výrobu 

a pro projektování změn staveb stávajících výrobních a nevýrobních objektů a prostorů. 

Pro účely této diplomové práce je z těchto českých norem použitelné jen rozdělení 

budov podle výšky a od těchto výšek se odvíjejí různé požadavky na speciální vybavení 

výškových budov. 

 

KVARČÁK, Miloš. Požární taktika v příkladech. 2., aktualiz. vyd. V Ostravě: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2008, 175 s. Spektrum (Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-7385-062-3.  

Tato sbírka ukazuje postupy řešení dopravy vody, stanovení rozsahu plochy požáru 

a výpočty množství sil a prostředků. Na základě teoretických výpočtů jsou příklady řešeny 

systematicky od jednodušších po složitější. Uvedené postupy řešení lze využít při zpracování 

dokumentace zdolávání požáru, havarijních plánů apod. 

Tato publikace mi posloužila k možným řešením jednotlivých výpočtů. 

 

DROZDÍK, Lukáš. Problematika dopravy vody hadicemi. Ostrava, 2006. Dostupné z: 

http://hdl.handle.net/10084/56582. Diplomová práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Kvarčák, Miloš.  

Tato diplomová práce se zabývá teoretickým stanovením třecích ztrát v požárních 

hadicích. Dále se zabývá návrhem metodiky experimentálního stanovení třecích ztrát a využití 

této metodiky v praktickém měření. Cílem této práce bylo stanovit nové třecí ztráty 

v hadicovém vedení. 
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Z této diplomové práce jsem čerpal hlavně hodnoty nově stanovených třecích ztrát 

v hadicovém vedení, abych je mohl porovnat s nově naměřenými hodnotami. Při výpočtu 

místních ztrát jsem se snažil dostupnými metodami docílit hodnot tlakové ztráty na spojce 

změřených v reálných podmínkách. 
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1 Výškové budovy a charakteristika požárního zásahu ve 

výškových budovách 

Požární zásah ve výškových budovách je velice náročný, co se týče dobré organizace 

na místě zásahu a vynaložení potřebných sil a prostředků. Proto bude popsána základní 

taktika a postupy na místě mimořádné události (dále jen „MU“) na území České republiky 

(dále jen „ČR“) a v porovnání se zahraničím. K porovnání jsou vybrány Spojené státy 

americké. Pro pochopení této diplomové práce je potřeba si nejdříve nadefinovat, co je to 

výšková budova a jak jsou tyto stavby zakotveny v místních legislativách. 

1.1 Výškové (vysoké) budovy 

Výškové (vysoké) budovy vznikají jako polyfunkční budovy, u kterých převládá 

hlavně místo pro bydlení nebo administrativní prostory. Nesmíme ale opomenout, že se 

v budovách soustřeďují také obchody, restaurace, společenské místnosti, garáže a další 

provozy. Tyto stavby můžeme popsat jako „město ve městě“. 

Přesné rozdělení výškových budov ale není jednotné. Termín vysoké budovy se užívá 

jako obecné označení. V technické literatuře je vysoká budova definována jako stavba, která 

svoji výškou vyžaduje zvláštní technický stavebně konstrukční a technologický návrh [32]. 

1.1.1 Rozdělení výškových budov v ČR 

V této části jsou uvedeny příklady rozdělení budov podle různých norem 

a mezinárodního symposia: 

 Rozdělení budov podle I. Symposia Mezinárodní rady pro výzkum 

a dokumentaci ve stavebnictví CIB S 41 v roce 1971. Doporučená hranice mezi 

vícepodlažními a výškovými budovami je stanovena na 40. podlaží. Od 41. do 

60. podlaží se považují budovy za výškové a od 61. podlaží za velmi vysoké. Toto 

doporučené rozdělení se uvádí i v ČR. Podle tohoto rozdělení by u nás téměř žádné 

výškové budovy nebyly, protože dosavadní nejvyšší budova v ČR City Tower 

(viz Obrázek 1) má pouze 27 nadzemních podlaží (dále jen „NP“) s výškou střechy 

109,0 m [22],[32]. Rozdělení budov podle tohoto symposia nalezneme v Tabulce 1. 
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Obrázek 1: City Tower [30] 

 
Tabulka 1: Rozdělení budov na I. Symposiu[32] 

Třída 
[-] 

Počet podlaží 
[-] 

Výška 
[m] 

Vícepodlažní - I. skupina 9 až 16 do 50 

Vícepodlažní - II. skupina 17 až 25 50 až 75 

Vícepodlažní - III. skupina 26 až 40 75 až 120 

Výškové 41 až 60 120 až 200 

Velmi vysoké nad 60 nad 200 

 
 Rozdělení budov podle ČSN 73 0802 požární bezpečnost staveb – nevýrobní 

objekty. Tato norma uvádí výškové členění, které slouží pro zařazení do stupně 

požární bezpečnosti dle výšky - 4 m, 6 m, 9 m, 12 m, 22,5 m, 30 m, 45 m, 60 m. Ale 

podle tohoto výškového dělení nelze členit výškové budovy. Nejvýznamnější výškou 

z těchto hodnot je 22,5 m, protože při překročení této výšky se předpokládá vedení 

požárního zásahu pomocí vnitřních zásahových cest tvořených chráněnými únikovými 

cestami. Výškovou budovu lze dle této normy pro účely práce definovat jako takovou 

budovu, jejíž některá podlaží se nacházejí výše, než je dosah dostupné požární 

výškové techniky, a to je již zmíněných 22,5 m [14],[21]. 
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 ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní 

úpravy výtahů určené pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72: Požární 

výtahy. Pojem výšková budova je definován jako budova, která má některá podlaží 

výše, než je dosah požární výškové techniky. Výšková technika požárních jednotek 

v ČR disponuje výškovou dostupností cca. 42 m (10. – 12. NP) - v případě 

automobilových žebříků a cca. 23 m (5. – 7. NP) - v případě automobilových plošin 

[13],[21]. 

1.1.2 Rozdělení výškových budov v USA 

V této části jsou uvedeny příklady rozdělení výškových budov podle předpisu 

a normy: 

 NFPA 101 Life Safety Code® [18]. Tento předpis rozděluje budovy na dva druhy 

a definuje je jako: 

o Věžové objekty – u těchto objektů není přesně specifikovaná výška, ale jedná se 

o samostatně stojící objekty nebo části budov s vyvýšeným podlažím, které se 

používají jako strojovny nebo rozvodny elektrického napětí, včetně náhradních 

zdrojů elektrického napětí. Tento typ objektu musí být jištěný pouze 

automatickým sprinklerovým systémem. 

o Výškové budovy - budovy, které jsou vyšší než 75 ft (22,5 m), u kterých se výška 

měří od úrovně terénu, kam se dostane požární vozidlo, až po nejvyšší užitné 

podlaží. 

Tato definice se ztotožňuje s mnoha stavebními předpisy, ale je třeba poznamenat, že 

několik různých definic je vyjádřeno také v místní jurisdikci, která využívá různých výšek 

a způsobů jejich měření. Tyto rozdílné výšky mohou sahat od 40 ft (12 m) až ke 150 ft 

(45 m). Při navrhování, kontrole nebo přezkoumávání výškové budovy, je důležité 

zkontrolovat místní předpisy kvůli určení výšky a způsobu jejího měření [7]. 

 Norma EMPORIS (ESN 18727) [22] definuje výškovou budovu jako stavbu, jejíž 

architektonická výška se pohybuje mezi 35 a 100 m. Pokud má budova minimálně 12 

a maximálně 40 pater, tak je automaticky zařazena jako výšková, ať už je, nebo není 

známa její výška. Tyto budovy musí být vybaveny automatickým sprinklerovým 

systémem, náhradním zdrojem elektrického napětí, rozvodem požární vody, možností 

komunikace uvnitř budovy při zásahu, nouzovým osvětlením a řídícím stanovištěm 

pro celou budovu – „velín“. 
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Podle této normy a předpisu mají v USA spoustu výškových budov. Nejvyšší budova 

spojených států, pojmenovaná Willis Tower nebo také Sears Tower (viz Obrázek 2), ale tyto 

kritéria dalece přesahuje. Nachází se v  Chicagu ve státě Illinois. Má 108 NP a 4 podzemní 

podlaží (dále jen „PP“) a její výška po střechu činí 442,14 m. 

 
Obrázek 2: Willis Toner (Sears Toner) [23] 

 

1.2 Taktika vedení zásahu ve výškových budovách v ČR 

Požární taktika je popsána jen ve zkratce pro přiblížení dané problematiky, protože je 

přehledně zpracována v koncepci požární taktiky Ministerstva vnitra České republiky [21]. 

Požáry vícepodlažních a výškových budov jsou charakteristické přítomností velkého 

počtu osob a multifunkčním využitím prostor a pater. V těchto budovách se pak požár šíří 

rychleji a jeho zplodiny pronikají skrz schodišťové prostory, instalační šachty a výtahy 

do vyšších pater budovy kvůli tzv. komínovému efektu. Dále jsou charakteristické 

nedostupností k vyšším podlažím z vnějších zásahových cest, a to kvůli tomu, že požární 

výšková technika má omezenou výškovou dostupnost a nástupní plochy jsou tak ohroženy 

padajícími předměty z hořící budovy [1]. 

Z tohoto důvodu jsou vícepatrové budovy podle požárního nebezpečí vybaveny 

zvláštním vybavením pro zásah, jako jsou vnitřní zásahové cesty, evakuační a požární výtahy, 

zařízení pro posílení tlaku ve vnitřních rozvodech požární vody, chráněné únikové cesty 
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různého typu, zařízení pro odvod tepla a kouře a hlavně stabilní hasící zařízení, které 

ovlivňuje směr a rozsah šíření požáru [1]. 

Při příjezdu na místo události je třeba za pomoci dokumentace zdolávání požáru 

organizovat, provést průzkum uvnitř budovy, a pokud je to možné, tak zřídit více 

průzkumných skupin zaměřených na vyhledávání osob. Průzkum je třeba v první fázi 

provádět s nezavodněným proudem v podlaží, kde hoří, a v podlaží nad požárem. Ve druhé 

fázi by měl být průzkum prováděn v součinnosti s technickým personálem objektu, 

např. s bezpečnostním ředitelem, s požárním technikem, s pracovníkem údržby apod. [1]. 

Po evakuaci nebo při evakuaci, ale s dostatkem sil a prostředků, se určí jedna 

z komunikací v objektu pro vytvoření dopravního vedení a na patře, kde hoří, se vytvoří 

útočné vedení a také se musí zvážit, zda je potřeba vytvořit útočné vedení pod a nad požárem, 

z důvodu rozšiřování požáru do dalších pater. 

Při rozsáhlých požárech ve vyšších podlažích se zřizuje předsunutá základna - jedno 

nebo dvě patra pod patrem, kde hoří. Je to místo v dostatečné vzdálenosti od požáru, kde 

nehrozí žádné nebezpečí. V předsunuté základně se soustředí síly a prostředky na zvládnutí 

požáru. Požární útok je vždy řízen a vysílán z tohoto stanoviště. Samozřejmě musí být 

dostatečně zásobené potřebnými silami a prostředky na zvládnutí požáru [21]. 

Při zdolávání této mimořádné situace je nutno počítat s komplikacemi, jako je 

např. vznik paniky, omezená komunikace s cizinci, nepoužitelnost zásahových cest, 

neprůjezdné přístupové a příjezdové komunikace, porušení rozvodů v budově a další [1]. 

Ve výškových budovách se požáry rozšiřují zejména podhledy, výtahovými, 

instalačními, klimatizačními šachtami a kanály, prostupy, izolací ve spárách mezi stavebními 

dílci, po celoplošných kobercích a případně i po fasádě budovy. Z toho plyne i fakt, že 

cirkulace vzduchu ve výškových budovách spolupůsobí při šíření požáru. Při odhadu rozsahu 

požáru nelze uplatnit standardní model šíření požáru po povrchu materiálu, ani model 

lineárního šíření požáru.  

Způsoby pokládání hadicového vedení do poschodí podle bojového řádu[1]:  

 Družstvo 1+3 – Toto družstvo je ve sníženém početním stavu, a proto je jeho využití 

podstatně menší. Může vytvořit jednoduché vedení do poschodí, a to pomocí C hadic. 

Tento způsob bojového rozvinutí se používá především v případě požárů v nízké 

zástavě do 3. NP. Útočné vedení se pokládá na schodiště, nebo se protahuje 

schodišťovým prostorem (schodišťovým zrcadlem) anebo také po vnějším plášti 

budovy. Další možností je vytvoření dopravního vedení s rozdělovačem a útočný 
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proud do poschodí. Rozdělovač se zpravidla umístí před vstupem do budovy a další 

postupy jsou stejné jako v předchozích případech. Další a poslední z možností, kterou 

dostupná literatura nabízí, je dopravní vedení C z hadicového koše s rozdělovačem 

v budově a útočný proud. Rozdělovač se umístí v podlaží, které určí velitel družstva, 

zpravidla jedno podlaží pod pásmem zakouření nebo na mezipatře. Po vytvoření 

dopravního vedení a jeho zavodnění se vrací zpět a vybaví se prostředky na vytvoření 

útočného vedení. Tímto způsobem se může toto družstvo dostat až do 7. NP. Tento 

poslední způsob roztahování hadic do poschodí, kdy se družstvo vrací zpět pro 

vybavení, se v praxi už nepoužívá. 

 Družstvo 1+5 – Toto družstvo může vytvořit dopravní vedení pomocí B hadic a první 

útočný proud pomocí C hadic do poschodí. Rozdělovač je umístěn zpravidla 

před vstupem do budovy. Tento způsob bojového rozvinutí se používá především 

v případě požárů v nízké zástavbě do 3. NP. Útočné vedení se pokládá na schodiště, 

nebo se protahuje schodišťovým prostorem (schodišťovým zrcadlem) anebo po 

vnějším plášti budovy. Další a poslední možností, kterou mi dostupná literatura nabízí, 

je dopravní vedení C z hadicového koše s rozdělovačem v budově a útočný proud. 

Rozdělovač se umístí v podlaží, které určí velitel družstva, zpravidla jedno podlaží 

pod pásmem zakouření nebo na mezipatře. Dále se vytvoří útočný proud. Tímto 

způsobem se může toto družstvo dostat až do 7. NP. 

V případě požáru ve výškových budovách od 7. NP jsou hadicová vedení pokládána 

pouze jako náhradní opatření při poruše nebo absenci suchovodu, protože pokládání 

hadicového vedení je velice zdlouhavé a namáhavé na fyzickou náročnost hasiče. Na 

suchovod se napojí čerpadlo požárního automobilu a zavodní se. Dále se už jen na suchovody 

napojí útočné vedení v patře, kde hoří. V budovách nad 15. NP už nestačí požární čerpadlo 

vytvořit takový tlak, aby byla vytlačena hasící látka do podlaží, kde hoří, a proto jsou na 

suchovodech nainstalována pomocná zařízení, která tlak zvyšují. 

1.3 Taktika vedení zásahu ve výškových budovách v USA 

Rozdělení výškových budov podle požární taktiky[20] 

Z pohledu požární taktiky požárů ve výškových objektech se budovy rozdělují podle 

využití prostorů do 2 typů: 

a) Obytné výškové paneláky (věžové domy) se společnými chodbami mezi byty. 
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V prvním případě směřujeme k typické situaci obytného prostoru v přízemí, ale je tu 

prodleva mezi vstupem do budovy a výstupem na podlaží, kde hoří, protože se musí 

překonávat značná výšková převýšení. Objevují se tam také další problémy, jako je množství 

ohrožených osob a dále problémy s komunikací mezi zachránci a obyvateli budovy.  

Ve druhém případě se zaměřujeme na vážnější problém, kdy se požáry vyvíjejí mimo 

kontrolu požárních záchranných sil a setkáme se zde s rychlým šířením požáru v otevřených 

prostorech, kde se požár může rozšířit i mimo budovu. 

Požární taktika ve výškových budovách [19] 

Požáry ve vyšších patrech výškové budovy představují pro hasiče různá nebezpečí 

v tom, že tam vznikají situace, se kterými se nesetkaly v nízkopodlažních objektech. 

Kancelářské nebo obytné výškové budovy mají své vlastní specifické problémy a je třeba se s 

nimi seznámit. Důležitými faktory jsou: 

 dispozice budovy, 

 různý přístup k těmto budovám, 

 otázky stavební bezpečnosti, 

 vestavěné prvky protipožární ochrany, 

 místní zásobování hasební vodou, 

 obsazení a zatížení objektu.  

Je důležité, aby bylo získávání informací zahájeno okamžitě, nebo dokonce ještě před 

příjezdem na místo požáru. Je potřeba najít všechny zdroje informací, jako jsou stavební 

plány, počty osob, potvrzení o místě požáru atd. 

Při příjezdu na místo požáru je důležité rychlé vyhodnocení vnější struktury budovy 

(vidět budovu nejméně ze dvou jejích stran) a důležitých informací od osob evakuujících se 

z bytů nebo kanceláří, a to tam, kde se oheň přímo nachází. V případě, že se tyto informace 

liší od původního hlášení, je nutné je ihned předat hlavnímu velitelovi, strojníkovi a kontrole 

vystrojení. Dále je potřeba zařídit kontrolu výtahů, vyhlásit evakuaci budovy, a poté nasadit 

požární průzkumný tým do čtvrtého patra pod podlažím, kde hoří. Dále se musí zajistit 

dodávka vody do suchovodu, a to do tří minut od příjezdu, a poté se do pěti minut od příjezdu 

napojit na hydrantovou síť.  

Zvláště vysoké nároky jsou kladeny na strojníka (obsluhy čerpadla). V souladu s tímto 

zjištěním je zcela nezbytné, aby od strojníka nebylo očekáváno plnění nějakých dalších úkolů, 

ale aby setrval u ovládacího panelu čerpadla a sledoval a nastavil průtokové požadavky, které 

jsou nezbytné k dodávce vody do podlaží, kde vypukl požár. 
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Řazení hasičů dle počátečních kroků je následující: 

 hlavní požární velitel (Velitel zásahu – dále už jen VZ), 

 strojník (Obsluha čerpadla), 

 2 krát hašení požáru, 

 osoba kontrolující správné vystrojení hasiče, 

 „Lobby commander“ - velitel vstupní haly. Zřizuje se v přízemí ve vstupním vestibulu 

nebo ve vhodné oblasti nedaleko místa tam, kde je tato činnost proveditelná, např. ve 

velínu budovy, 

 2 krát evakuace a vyhledávání osob, 

 dodávka vody, 

 kontrola výtahu. 

Z tohoto důvodu je k plnému zrealizování protipožárního plánu potřeba minimálně 10 

hasičů na místě události. 

Nasazení průzkumného týmu 

Průzkumný tým by se měl skládat z minimálně 6 hasičů, což při dostatku sil 

a prostředků jsou: 

 velitel průzkumného týmu, 

 4 krát nositel dýchací techniky, 

 osoba kontrolující správně vystrojení hasiče. 

Sedmému členovi posádky by měla být okamžitě určena role „kontrolora“ výtahu. 

Tato osoba má na starosti oblast rádiové komunikace a setrvává na místě, u vchodu do výtahu 

v patře, kde průzkumný tým vystoupí, a nemůže být z této funkce odvolána a ani se nemůže 

vrátit zpět do přízemí. 

První přijíždějící jednotka a její členové jejího průzkumného týmu, který tvoří dva 

hasiči a dosavadní velitel zásahu, by pak měli vystoupat nahoru přes chráněné schodiště až do 

patra, kde je ohlášený požár. Tato skupina krátce zkontroluje každé podlaží, přes které projde, 

a to z důvodu zakouření, a při dostatku sil je na místě požáru určena osoba, která zkontroluje 

suchovod kvůli možnému vandalismu nebo vykradení, aby se v něm případně neztrácel tlak. 

Po příjezdu dalších požárních automobilů bude ještě dalším třem hasičům okamžitě určena 

trasa, jak se mají dostat do nejméně čtvrtého podlaží pod nahlášený požár. Určená osoba 

kontrolora výtahu by měla být stálou pozicí, a to jakmile bude na místě požáru nejméně deset 

hasičů. 
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Když velitel zásahu nařídí průzkumnému týmu, že by měli jít nahoru prostřednictvím 

požárního výtahu, tak průzkumný tým vystoupí z výtahu také nejméně čtyři patra pod 

podlažím, kde hoří. Ale v případě, že se do výtahu nevejde všech sedm hasičů najednou 

včetně jejich vybavení, nebo když nějaká z jednotek přijede o několik minut později, tak tři 

hasiči z průzkumného týmu vystoupají nahoru a opustí výtah také nejméně čtyři podlaží pod 

patrem, kde hoří, a pošlou výtah zpět do přízemí. 

Velitel zásahové jednotky, která přijede jako druhá, se automaticky stává „Lobby 

commanderem“ - tedy velitelem vstupní haly, zatímco bude hlavní VZ setrvávat se zásahovou 

jednotkou ve vyšším podlaží. 

Vybavení průzkumného týmu 

Všichni členové průzkumného týmu, včetně velitelů a kontrolora výtahu, by měli mít 

výstroj s nasazenou dýchací technikou, ale nezapnutou. 

Hadice a vybavení (rozděleny do dvou „balíčků“) by měly obsahovat: 

 60 m hadice o průměru 51 mm (nebo mix o průměru 70 mm a 45 mm) v délce po 

15 m, 

 vhodnou kombinovanou proudnici s uzavírací a pistolovou rukojetí, poskytující průtok 

minimálně 500 l·min-1 v přítokovém tlaku 0,4 MPa, 

 vhodnou plnoproudou pistolovou proudnici poskytující minimální průtok 470 l·min-1 

v přítokovém tlaku 0,2 MPa, 

 elektronickou tabulku pro sledování doby používání dýchacího přístroje v zakouřeném 

prostředí, 

 páčidlo, 

 výtahové klíče, 

 pákové kleště, 

 termokameru. 

Zřízení předsunutého bojového stanoviště („předmostí“) 

Jakmile byla přesná lokalizace požáru potvrzena a sdělena „Lobby commanderovi“, 

průzkumný tým se vrací zpět do relativního bezpečí chráněného podlaží, aby zřídil předmostí, 

kam by byla případně možnost evakuovat osoby, které obývají prohledávané prostory. 

Předmostí se zřizuje na území bez kouře, a to nejméně jedno podlaží pod patrem požáru. Toto 

umístění by mělo být hned oznámeno „Lobby commanderovi“. 
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Na místě založení předmostí je průzkumný tým ihned rozpuštěn a přeorganizován do 

skupin: 

 hasiči, kteří hasí, 

 hasiči, kteří provádějí evakuaci a vyhledávání osob, 

 výstupní kontrola dýchací techniky pod přímým dohledem VZ. 

Předmostí (viz Obrázek 3) slouží jako sektor velící pozice, kde je umístěn hlavní VZ, 

a dále slouží jako bezpečné místo pod podlažím požáru, kde se provádí výstupní kontrola 

dýchací techniky a poskytuje bezpečné pracovní místo, ze kterého se zahajují protipožární 

a záchranné operace. Používá se tedy jako kontrolovaný přístup k podlaží, kde hoří. 

Hasící tým, který se skládá ze 2 hasičů, jímž byla nasazena dýchací technika, 

vystoupají s hadicovým vedením z předmostí nahoru (viz Obrázek 3) po schodišti k požáru. 

Další 2 hasiči s nasazenou dýchací technikou je doprovází a pomáhají jim v pokládání 

hadicového vedení, a potom dále pokračují v průzkumu prostoru, kde hoří. Po napojení 

hadicového vedení na suchovod nebo požární rozvod vody postupují hasiči do prostoru, kde 

hoří stejným způsobem, jako do prostorů v přízemních objektech. Nesmí se zapomínat na 

kontrolu pater okolo požáru, zda se požár nerozšiřuje do okolí. Proto by měl další hasící tým, 

pokud je to možné, natáhnout další hadicové vedení o jedno patro nad požár a kontrolovat 

jeho stav. 

 
Obrázek 3: Předsunutá základna „předmostí“[7] 
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U výškových požárů může mít hasič srdeční frekvenci až nad 200 tepů za minutu, 

a tím vyčerpá sebe i tlakovou láhev v dýchacím přístroji velice rychle. Proto je zapotřebí mít 

tři týmy hasičů, kteří se stále střídají, protože protipožární zásah je velmi vyčerpávající 

a náročný. Jeden tým zasahuje v patře, kde hoří, druhý tým je připraven na předmostí a třetí 

tým se rehabilituje. Jednoduše řečeno, je potřeba čtyřicet hasičů k zajištění dvaceti hasičů 

pracujících v dýchacím přístroji. 

Při dostatku sil a prostředků na zvládnutí požáru ve výškových budovách je potřeba 

dostat do předmostí další materiál: 

  pokud oheň postupuje přes několik pater administrativní budovy, pak je potřeba okolo 

100 až 300 ks tlakových lahví se vzduchem do dýchacích přístrojů, protože, jak už 

bylo uvedeno, požáry ve výškových budovách jsou velice fyzicky náročné, 

 hadice o průměru 51 mm do zásoby, 

 vnitřní osvětlovací aparaturu napojenou na přenosné agregáty elektrické energie nebo 

na stavební přívod elektrického napětí, 

 pistolové kombinované proudnice i plnoproudé pistolové proudnice na nízký tlak, 

 páčidla, 

 termokamery, 

 kyslíkový přístroj. 

Množství dodávky vody 

Je obecně známo, že když se ve skleněných výškových budovách šíří požár, který 

pokrývá plochu 200 m2, tak se požár rozšíří po fasádě do dalších pater. Problémy při takovém 

hašení jsou spojeny hlavně se ztrátou tlaku na proudnici z důvodu zvyšující se výšky. To 

zapříčiní dlouhé vedení hadic a suchovodů a jejich třecí ztráty ve vedení, a proto jsou tlaky 

před proudnicí všeobecně nižší než při hašení v nízkopodlažních objektech. Z tohoto důvodu 

je potřeba se vyhnout kombinovaným proudnicím, které potřebují pro průtok 500 l·min-1 

minimální tlak 0,5 MPa. Proto se také ve výškových budovách využívají plnoproudé 

proudnice, které mají průtok 400 až 500 l·min-1 při tlaku 0,2 MPa. Z toho plyne, že je 

u požárů ve výškových budovách průtok důležitější, než vysoký tlak vytvářející sprchové 

proudy. Na tyto požáry se potřebuje rozproudit velké množství vody a z tohoto důvodu jsou 

útočné metody odlišné od požárů v přízemních budovách. A proto přechází taktika zpět 

k použití plných proudů pro zaručení minimálního průtoku 500 l·min-1 pro požáry v obytných 

prostorech a 750 až 900 l·min-1 pro požáry v otevřených kancelářích „openspaces“.  
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Podlaží ve výškových budovách jsou všeobecně navrženy tak, aby mohl být proveden 

požární útok pomocí hadicového vedení s průtokem 500 l·min-1, ale kvůli problémům 

zmíněným výše může být opravdový průtok jen okolo 100 až 250 l·min-1. To znamená, že se 

předpokládá, že případy požárního útoku pomocí hadicového vedení jsou všeobecně efektivní 

pouze kolem 20-50%.  

Požární hadice jsou standardizovány na pracovní tlak 1,0 MPa a maximální tlak 

1,5 MPa. Při pracovním tlaku 1,0 MPa na čerpadle a dodávané vody do výškové budovy 

pomocí suchovodu o průměru 100 mm zajistí výstupní tlak ze suchovodu v 10. NP 0,73 MPa 

a v 19. NP 0,5 MPa. Ztráty v jedné hadici o délce 15 m při průtoku 500 l·min-1 jsou 0,08 MPa.  

Rádiová komunikace 

Výška a design budovy by mohly způsobit spoustu hluchých míst v rádiové 

komunikaci, a dále může také výpadky spojení způsobovat velká vytíženost. Proto se 

komunikace ve výškových budovách používá jen v případě důležitých zpráv a vždy musí být 

potvrzeno spojení nebo přijatá zpráva. Když nejsou schopny normální kanály přenášet zprávy, 

tak se využívají komunikační systémy budovy, jako jsou vnitřní telefony nebo mobilní sítě. 

V případě, že selžou všechny tyto komunikační systémy, tak se využívá osobní předávání 

zpráv pomocí hasiče „běžce“, který předává důležité a přesné informace. 
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2 Srovnání zásadních rozdílů v požární taktice mezi ČR 

a USA 

V této kapitole jsou rozebrány zásadní rozdíly v požární taktice v USA a v ČR a dále 

v požární legislativě, požárních prostředcích a technice. 

2.1 Rozdíly v požární legislativě 

Na území USA je to s požární ochranou více komplikované, protože je rozdělena 

na samostatné státy. Je třeba vědět, že všechna území, která patří pod USA, nemají státní 

požární dozor, jako je v ČR, a také ho ani nepotřebují. Pro určení kvality v oblasti požární 

ochrany slouží stavební úřad a registrovaná pojišťovna.  

V USA pro navrhování požární bezpečnosti stavebních objektů slouží technický 

předpis NFPA 101 Life Safety Code® [18] – což je technický předpis Národní asociace 

protipožární ochrany (dále už jen NFPA) 101 Life Safety Code® (dále jen LSC). Tento 

technický předpis je nezávazný, ale při jeho dodržení jsou budovy brány za bezpečné 

a pojistitelné. V americké legislativně mohou hasičské sbory tyto předpisy prostřednictvím 

svého guvernéra rozšiřovat nebo zpřísňovat. Zato v ČR pro navrhování požární bezpečnosti 

stavebních objektů slouží různé České státní normy a řada požárních Evropských norem (dále 

už jen EN), a také mezinárodní platné standardy (dále už jen ISO). 

2.2 Rozdíly u požárních prostředků a techniky 

V této části jsou popsány nejvýznamnější rozdíly v používané technice a prostředcích 

při zdolávání požárů ve výškových budovách. Ostatní prostředky a technika, která se zde 

neuvádí, se od sebe v zásadě neliší. 

2.2.1 Požární automobily 

V USA je obrovská různorodost ve vzhledu a barevném označení požárního 

automobilu. Je to proto, že nemají srovnávací normy vybavení a vozidel jako v ČR. Američtí 

výrobci požárních vozů mají neomezený rozsah výrobních možností, ale řídí se hlavně 

individuálními požadavky jednotlivých požárních náčelníků, avšak za podmínky, že jsou 

dodrženy minimální požadavky NFPA. Tyto požadavky se týkají hlavně bezpečnostních 

standardů podvozků automobilů, čerpadel, otočných žebříků a automobilových plošin, 

všechno ostatní je věcí jednotlivých hasičských sborů. 
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Normální požární automobil amerických hasičů je srovnatelný s českým požárním 

automobilem, co se ale týká srovnání výkonu čerpadel, tak ten v českých automobilech je 

neobyčejně nízký. 

V USA jsou pro dosažení dodávky vody do vyšších pater výškové budovy požární 

automobily vybaveny třístupňovými čerpadly, která se připojí na suchovod pomocí speciální 

vysokotlaké hadice. V ČR jsou pro dosažení dodávky vody do vyšších pater využívána 

pomocná čerpadla, která jsou přímo součástí suchovodu a jsou navržena tak, aby byl 

dostatečný tlak na hašení požáru i v nejvyšším patře budovy. 

Celkový měrný systém, nejen u určování výkonu čerpadel a délek žebříků, je v USA 

velmi odlišný od měrného systému v ČR. V USA se označuje výkon čerpadel v US-galonech 

za minutu (gpm), objem nádrží s pěnidlem nebo s vodou v US-galonech (gal), dostupnost 

výškové techniky ve stopách (ft) a hmotnost hasících prášků v librách (pound). Přepočet 

těchto veličin na používané jednotky v ČR je v Tabulce 2 [8]. 

Tabulka 2: Převod jednotek[8] 

Jednotka v USA Jednotka v ČR 

1 gpm 3,785 l·min-1 

1 gal 3,785 l 

1 ft 0,3048 m 

10 pounds 4,54 kg 

 

V ČR nejsou požární automobily, které by byly speciálně využívány na boj s požáry 

ve výškových budovách, oproti  USA, kde mají dva automobily, které se nejvíce používají na 

tento druh požárů.  

Automobilový žebřík s plošinou (Tower - ladder 102 ft RM) [8] 

Je to mohutný vůz na podvozku se třemi nápravami, s otočným žebříkem dosahujícím 

do výšky 31,10 m (102 ft), velkou kabinou, požárním čerpadlem o výkonu 4731 l·min-1 

(1250  gpm) a zásobou vody 379 l (100 gal). Barevné označení a zpracování je na Obrázku 4. 
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Obrázek 4: Automobilový žebřík s plošinou (Tower-ladder 102 ft RM) [25] 

 

Cisternová automobilová stříkačka se žebříkem (Quint 102 ft) [8] 

Je to také mohutný vůz na podvozku se třemi nápravami, s otočným žebříkem 

nad oběma zadními nápravami dosahujícími do výšky 31,10 m (102 ft), velkou kabinou, 

požárním čerpadlem o výkonu 7570 l·min-1 (2000 gpm) a zásobou vody 1893 l (500 gal). 

Barevné označení a zpracování je na Obrázku 5. 

 

 
Obrázek 5: Cisternová automobilová stříkačka se žebříkem (Quint 102 ft) [25] 

 

2.2.2 Požární hadice 

Požární hadice mají v USA stejné složení materiálů jako v ČR. Skládají se z pryžové 

vložky, kterou chrání plastová niť. Liší se ale především svým využitím a průměrem, délkou, 

druhem spojky a materiálem, ze kterého je spojka vyrobena. V USA se nejčastěji používají 

závitové spojky z mosazi, ale v poslední době postupně přecházejí na spojky STORZ, které se 

používají i v ČR, protože váha mosazných závitových spojek je těžší, než váha hliníkových 

rychlospojek STORZ. Porovnání požárních hadic používaných v USA a ČR je v Tabulce 3. 
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Tabulka 3: Porovnání používaných hadic v USA a ČR [5],[16],[17] 

Název 
[-] 

Průměr 
[mm] 

Délka 
[m] 

Pracovní 
tlak 

[MPa] 

Popis 
[-] 

USA 

Útočné hadice 38-76 15 1,4-2,7 
Používá se na dopravní a útočné 

vedení. 

Přívodní hadice 89-127 30 1,4-2,0 
Používá se jako přívodní hadice od 

hydrantu k čerpadlu, nebo na dopravu 
vody na velké vzdálenosti. 

Lesní hadice 25-38 30 až 3,1 
Používá se na požáry lesů travních 

porostů, určená ke snadnému 
manévrování ve členitém terénu. 

Vysokotlaká 
hadice 

19-25 30 až 5,5 
Používá se na malé požáry. Tvarově 

stálá hadice natočená na bubnu. 

Sací hadice 64-152 3 - 
Používá se na nasání ze zdrojů bez 

tlaku - rybníky nebo řeky. 

ČR 

Tlaková požární 
hadice 

25-110 3-20 1,4-1,6 

Součást nástěnných hydrantů, 
džberovek (průměr 25 mm), útočné 
vedení (průměr 42-52 mm), dálková 

doprava vody nebo čerpání (průměr 75-
110 mm). 

Vysokotlaká 
hadice 

25 60 4,0 K hašení malých požárů. 

Sací hadice 52-125 1,6-2,5 0,25-0,5 
Používá se v přívodním vedení k nasátí 
vody do čerpadla z hloubek do 7,5 m. 

 

2.2.3 Proudnice 

V ČR se používají nejčastěji na hašení požárů kombinované proudnice C52 

s pracovním tlakem od 0,4 – 1,6 MPa. Na hašení požárů ve výškových budovách nejsou 

žádné speciální proudnice. Zato v USA, kromě klasických kombinovaných proudnic 

s uzavírací a pistolovou rukojetí poskytující průtok minimálně 500 l·min-1 v přítokovém tlaku 

0,4 MPa, používají na hašení ve výškových budovách plnoproudou pistolovou proudnici 

poskytující minimální průtok 470 l·min-1 v přítokovém tlaku 0,2 MPa. Další možností, kterou 

Američané používají na hašení požáru, je použití 90 stupňové vysokoprůtokové proudnice. Je 

to proudnice, pomocí které lze hasit přes strop nad hořící místností, spíše však se používá na 

hašení sklepů v rodinných domech než ve výškových budovách, protože dostat se přes 

železobetonový strop s vícevrstvými podhledy je nemožné. 
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2.3 Rozdíly v požární taktice 

Hasiči v ČR používají požární taktiku podobnou té v USA. I přesto se mezi nimi 

najdou rozdíly, které jsou uvedeny v následující části. Ale je třeba si uvědomit, že požární 

taktika je ve spojených státech jinak nastavena než v ČR, protože požáry ve výškových 

budovách v USA jsou mnohem větší a rozsáhlejší. Je to hlavně zapříčiněno i rozdílnými 

proporcemi výškových budov. 

 V základu rozdělení požárních družstev je to v USA nastavené trochu jinak. V USA se 

rozdělují požární družstva na družstvo hasičské, které se zaměřuje na hašení 

a družstvo záchranářské („průzkumné“), které se zaměřuje na průzkum a vyhledávání 

osob. Zato v ČR nejsou rozdělena požární družstva podle pracovního zaměření, ale jen 

podle počtu osob v družstvu. Je to tedy požární družstvo o sníženém počtu 1+3 

a požární družstvo o normálním početním stavu 1+5. Obě tyto družstva musejí zvládat 

obě profese. 

 Při příjezdu na místo události se v ČR zřizuje velitelské stanoviště, nejčastěji v dolní 

části budovy, a to buď v řídícím středisku anebo v dispečinku budovy. V USA je vždy 

velící stanoviště v prostoru předsunutého stanoviště jedno patro pod požárem. 

 Další rozdíl je, že se v USA automaticky napojují na suchovody, a tudíž nepokládají 

dopravní vedení na předem určené schodiště jako v ČR. To je způsobeno tím, že 

v USA je při zásahu určená osoba, která kontroluje těsnost suchovodů, aby bylo 

možné je použít. 

 Součástí průzkumného týmu v USA je i hasič, kterému je přidělena role „kontrolora“ 

výtahu. V ČR se tato pozice nikde neuvádí, a ani není známo, že by byla na místě 

požáru někdy zřizována. Tento hasič má na starosti oblast rádiové komunikace 

a setrvává na místě u vchodu do výtahu v patře, kde průzkumný tým vystupuje, 

a nemůže být z této funkce odvolán ani se nemůže vrátit zpět do přízemí. 

 Rozdíl ve vybavenosti průzkumného týmu mezi USA a ČR je ten, že americký tým je 

navíc vybaven termokamerou, plnoproudou proudnicí poskytující minimální průtok 

470 l·min-1 v přítokovém tlaku 0,2 MPa a elektronickou tabulkou pro sledování doby 

používání dýchacího přístroje (dále jen „DP“) v zakouřeném prostředí. Jedna z mnoha 

typů elektronických tabulek je zobrazena na Obrázku 6. 
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Obrázek 6: Elektronická tabulka pro sledování doby používání DP [27] 

 
 Obecně je známo, že pro hašení požárů v ČR jsou brány průtoky na proudnici 

v rozmezí dle fáze požáru od 150 až do 500 l·min-1, ale není nikde dáno, v jakých 

prostorách nebo situacích se daný průtok má použít. Zato v USA mají přesně 

stanoveno, jaký průtok použít a kde. Ve výškových budovách USA neřeší fáze požáru, 

protože prodleva mezi začátkem hoření a hašení je z důvodu propozic budov dlouhá. 

Proto mají stanoveny přesné průtoky, které musí dodržet, aby mohl být požár uhašen. 

Ve výškových budovách mají rozděleny průtoky na proudnici 500 l·min-1 pro požáry 

v bytových prostorech a 750 a ž 900 l·min-1 pro požáry v otevřených kancelářích: 

„openspaces“. 

 Manipulaci a přenášení hadic po schodišti, mají lépe zvládnutou taktiku v USA, 

protože hadice jsou sbalené v harmonice dlouhé okolo jeden a půl metru a přehozené 

přes rameno nebo přes dýchací přístroj, jak to můžeme vidět na Obrázku 7, 8. Tím jim 

zůstává jedna ruka volná, popř. obě ruce a mohou s nimi volně manipulovat. Ale když 

přenáší požární hadice český hasič, drží je v rukou, a je jedno, zda jsou sbalené 

v kotouči, nebo v hadicových koších, protože ruce už volné nemá. Proto při jakémkoli 

úkonu, i při tom nejjednodušším, jako je otevření dveří, musí vždy hadice odložit na 

zem a znovu je vzít do rukou nebo mu musí pomoci druhý hasič. 
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Obrázek 7: Připravené hadice v požárním automobilu [29] 

 
 

 
Obrázek 8: Přenášení hadic po schodišti v USA [29] 
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3 Složení požárního hadicového vedení v ČR 

Účelem požárního hadicového vedení je přepravit hasební látku od zdroje až na 

požářiště. Skládá se ze tří základních částí, a to z přívodního vedení, dopravního vedení 

a útočného vedení. Nejčastěji takto dopravovanou hasební látkou je voda, a to jak pro svoji 

dostupnost, tak i cenu. 

3.1 Přívodní hadicové vedení 

Tímto vedením[5] se myslí část od zdroje hasební látky až po čerpadlo. Nejčastěji je 

přívodní vedení od volné hladiny až po čerpadlo a skládá se ze sacího koše o průměru 

nejčastěji 110 (125) mm, který slouží k zachycení hrubých nečistot. Na sací koš se napojuje 

sací tvarově stálá hadice o průměru 110 (125) mm. Tato hadice se používá k nasátí vody 

do čerpadla z hloubky maximálně do 7,5 m. Na sací koš se upevňuje ventilové lano, které 

slouží k ovládání zpětné klapky. Pro manipulaci se sacím vedením slouží záchytné lano 

a pro utahování spojů jsou potřeba klíče na spojky a šroubení. 

Dalším způsobem pro čerpání vody z větších hloubek je použití požárního ejektoru 

stojatého nebo ležatého. Toto přívodní vedení se skládá z obou lan jako v předchozím případě 

a přívod a odvod z ejektoru je tvořen z tlakových požárních hadic B o průměru 75 mm.  

Pro vytvoření přívodního vedení od podzemního hydrantu je potřeba hydrantový 

nástavec, klíč k podzemnímu hydrantu, dvě tlakové požární hadice a sběrač. 

3.2 Dopravní hadicové vedení 

Tato část vede od čerpadla k rozdělovači. Skládá se z tlakových požárních hadic B 

o průměru 75 (65) mm, popřípadě C o průměru 52 mm. Hadice jsou vyrobeny z polyesterové 

nitě s vnitřní vložkou pryže nebo z polyamidové nitě s vnitřní vložkou pryže anebo 

z polyesterové nitě s vnitřní polyuretanovou vložkou [5].  

Rozdělovač slouží k rozdělení hadicového vedení na útočné proudy. Standardní 

rozdělovač je složen z vtokového hrdla o průměru 75 mm a dále ze dvou výtokových hrdel 

o průměru 52 mm a jednoho o průměru 75 mm, které jsou opatřeny uzávěrem [5]. 

3.3 Útočné hadicové vedení 

Tato poslední část hadicového vedení vede od rozdělovače až po výstřik hasební látky 

z proudnice. Skládá se z tlakových požárních hadic a z proudnice. Tlakové požární hadice 

jsou ze stejného materiálu jako u dopravního vedení, ale s rozdílnými průměry. Nejčastěji to 
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jsou hadice C o průměru 52 mm, ale mohou to být i B75, B65, C52, C42, a dokonce i D25. 

Záleží na tom, jakou potřebujeme dodávku hasiva na požářiště a do kolika proudů je potřeba 

dopravní vedení rozdělit. Proudnice je určena pro usměrnění proudící vody z hadicového 

vedení a k tvorbě různých druhů výstřikových proudů. Nejčastěji využívané proudnice jsou 

kombinované proudnice C52, které zvládnou různé druhy proudů, jako například: plný, 

clonový a sprchový. Další druhy proudnic jsou plnoproudé C52 a B75, clonová a mlhová 

C52. 
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4  Teoretických hydraulický výpočet a skutečná dodávka 

hasiva v hadicového vedení 

Cílem této kapitoly je vysvětlení postupu při stanovení teoretického hydraulického 

výpočtu a dodávkou hasiva v hadicovém vedení při jmenovitém průtoku čerpadla. 

4.1 Výpočet teoretických tlakových ztrát v hadicovém vedení 

Hydraulický výpočet hadicového vedení slouží pro určení hydraulických odporů 

neboli hydraulických ztrát proudící kapaliny. Hydraulické odpory při proudění kapaliny jsou 

všechny účinky, které způsobí rozptyl energie. Rozptyl energie se projeví jako tlakový úbytek 

neboli ztráta. Hydraulické odpory se dělí [2]: 

 třecí odpory, ty jsou závislé hlavně na délce hadicového vedení a je to tření mezi 

požární hadicí a proudící hasební látkou, 

 místní odpory, ty vznikají v místech, kde se mění velikost průřezu hadicového 

vedení, velikost i směr rychlosti proudící hasební látky, protože dochází k odtržení 

proudu a vznikají vířivé oblasti, 

 dále ještě ale nesmíme zapomenout připočítat k těmto tlakovým ztrátám tlakovou 

ztrátu způsobenou převýšením, která se překonává v těchto objektech. 

Výpočty jsou provedeny na požárních hadicích B75 v daných průtocích 

200 až 1500 l·min-1 a na hadicích C52 od průtoku 200 až 800 l·min-1. Tyto průtoky jsou dány 

tak, aby je bylo možné posléze porovnat s naměřenými hodnotami z reálného měření.  

4.1.1 Potřebné hodnoty do výpočtů tlakových ztrát v hadicovém vedení 

Rychlost proudění hasební látky se spočítá ze vztahu (4.1) a je vypočten v Tabulce 4. 

 ,

4

2d

Q

S

Q
v

⋅

==

π

   [m3·s-1] (4.1) 

kde je: 
v …Rychlost proudění hasební látky v hadicovém vedení, [m·s-1] 
Q…objemový průtok, [m3·s-1] 
S…průřez, [m2] 
d…průměr požární hadice, [m] 
 

V Tabulce 4 jsou hodnoty průtoků, při kterých jsou vypočtené hodnoty rychlosti 

a jmenovitý průměr požární hadice, pro kterou je daná rychlost počítána. Hodnoty rychlosti 

proudění hasební látky jsou dále použity do dalších výpočtů. 
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Tabulka 4: Hodnoty rychlosti proudění v požární hadici 

Požární 
hadice  

[-] 

Q 
[l·min-1] 

Q 
[m3·s-1] 

d 
[m] 

S 
[m2] 

v 
[m·s-1] 

200 0,00333 1,56958 

300 0,00500 2,35437 

400 0,00667 3,13916 

500 0,00833 3,92395 

600 0,01000 4,70874 

700 0,01167 5,49353 

C52 

800 0,01333 

0,052 0,00212 

6,27832 

200 0,00333 0,75451 

300 0,00500 1,13177 

400 0,00667 1,50903 

500 0,00833 1,88628 

600 0,01000 2,26354 

700 0,01167 2,64080 

800 0,01333 3,01805 

900 0,01500 3,39531 

1000 0,01667 3,77257 

1100 0,01833 4,14982 

1200 0,02000 4,52708 

1300 0,02167 4,90434 

1400 0,02333 5,28159 

B75 

1500 0,02500 

0,075 0,00442 

5,65885 

 

Reynoldsovo číslo se spočítá ze vztahu (4.3) z literatuty [2]. Součástí tohoto vztahu je 

kinematická viskozita, která je závislá na teplotě proudící vody. Teplota vody je určena na 

15°C. Hodnota kinematické viskozity při teplotě vody 15°C byla vypočtena podle vzorce 

(4.2) z literatury [26] a její hodnota je 1,150958 -126 sm10 ⋅⋅⋅ − . Hodnoty Reynoldsova čísla 

jsou vypočteny v Tabulce 6. 

 
2

6

000221,00337,01

1079,1

tt ⋅+⋅+

⋅
=

−

υ ,   [m-6·s-1] (4.2) 

kde je: 
υ …Kinematická viskozita, [m-6·s-1] 
t…teplota vody, [°C] 
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υ

dv ⋅
=Re ,   [-] (4.3) 

kde je: 

Re…Reynoldsovo číslo, [-] 
v…rychlost proudění, [m·s-1] 

d…průměr hadicového vedení, [m] 

υ …kinematická viskozita, [m-6·s-1] 
 

Třecí součinitel se odečte z Nikuredseho diagramu. Pro odečítání z tohoto diagramu je 

potřeba znát relativní drsnost, která je spočítána podle vzorce (4.4) z literatury [2]. Absolutní 

drsnost potrubí pro pryžové hadice se pohybuje v rozmezí 0,01 až 0,03, proto volím pro 

výpočet relativní drsnosti 0,02. Hodnoty třecího součinitele odečtené z diagramu jsou 

v Tabulce 5. 

 
d

k
kr = ,   [-] (4.4) 

kde je: 

rk …relativní drsnost, [-] 
k…absolutní drsnost potrubí, [-] 

d…průměr potrubí, [mm] 

 

Dále je potřeba spočítat hustotu vody v dané teplotě podle vzorce (4.5) 

z literatury [26]. Vypočtená hodnota je 998,497 kg·m-3. 

 ( ) ( )[ ]40036,0097,041000 −⋅+⋅−−= ttρ ,   [kg·m-3] (4.5) 
kde je: 

ρ …hustota vody, [kg·m-3] 

t…teplota vody, [°C]  

 

4.1.2 Výpočet tlakových ztrát v hadicovém vedení 

Tlakové ztráty se vypočítají ze základního vzorce hydrostatického tlaku (4.6), kde za 

výšku h je dosazována ztrátová výška hz, která se vždy počítá pro každý jiný druh odporu, 

a nebo za hodnotu překonaného převýšení. 

 zhgp ⋅⋅=∆ ρ ,   [Pa] (4.6) 
kde je: 

p∆ …tlaková ztráta, [Pa] 

ρ …hustota vody, [kg·m-3] 

g…tíhové zrychlení (na povrchu Zemi g = 9,80665 m·s-2) 

hz…ztrátová výška, [m] 
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Ztrátová výška způsobená třením se spočítá podle vztahu (4.7), odvozený 

z literatury [2]. Hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 5 a jsou spočítány na 100 metrů hadicového 

vedení. 

 
dg

vL
hzT

⋅⋅

⋅⋅
=

2

2λ
,   [m] (4.7) 

kde je: 
hzT…ztrátová výška způsobená třením, [m] 

λ …třecí součinitel, [-] 

L…délka potrubí (při výpočtu použito 100 m),  [m] 

v…rychlost proudění hasební látky, [m·s-1] 

g…tíhové zrychlení (na povrchu Zemi g = 9,80665 m·s-2) 

d… průměr požární hadice, [m] 
 

Ztrátovou výšku, kterou způsobují místní odpory, do výpočtu uvažuji jen ztrátu na 

kulovém rozdělovači, protože místní ztrátu na spojkách ve vedení, kde se zužuje průměr 

potrubí, do teoretického výpočtu tlakových ztrát nezapočítávám. Při snaze vypočítat tlakovou 

ztrátu na jednom spoji pomocí známých empirických vzorců, které se alespoň vzdáleně 

podobají spoji, jako byla clona a skokově se zužující a rozšiřující potrubí, se ani vzdáleně 

nepodobaly naměřeným hodnotám v praktickém měření tlakové ztráty na spojce 

v literatuře [10]. Ztrátová výška způsobená třením bude sice v počáteční fázi o něco menší, 

ale při postupném zvyšování průtoků se vyrovná naměřeným hodnotám z dřívějších měření, 

proto pro porovnání tlakových ztrát je tento výpočet dostačující. 

V Tabulce 5 nalezneme hodnoty jako jsou Reynoldsovo číslo, které udává, zda je 

v potrubí laminární proudění, nebo turbulentní. Všechny výsledky Reynoldsova čísla vyšly 

větší než hodnota 2320, z čehož vyplývá, že v hadicovém vedení probíhá turbulentní 

proudění. Dále v Tabulce 5 jsou hodnoty třecího součinitel, které byly odečteny z 

Nikuredseho diagramu, z těchto hodnot a předchozích hodnot je vypočítána ztrátová výška 

přepočítána na 100 m hadic a ze ztrátové výšky je přepočtena tlaková ztráta, s kterou je dále 

počítáno a porovnáváno s ostatními tlakovými ztrátami. 
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Tabulka 5: Hodnoty Reynoldsova čísla, třecího součinitele tlakové ztráty na 100 m hadicového vedení 

Požární 
hadice 

[-] 

Q 
[l·min-1] 

Re 
[-] 

λ  
[-] 

hz 
[m] 

p∆  

[Pa] 

p∆  

[MPa] 

200 62444,56944 0,0210 5,08307 49812,42 0,04981 

300 93666,85416 0,0195 10,61172 103991,41 0,10399 

400 124889,13888 0,0185 17,96283 176029,80 0,17603 

500 156111,42360 0,0179 27,08213 265396,01 0,26540 

600 187333,70831 0,0174 37,93215 371722,59 0,37172 

700 218555,99303 0,0170 50,48482 494734,66 0,49473 

C52 

800 249778,27775 0,0167 64,71808 634215,92 0,63422 

200 43294,81199 0,0226 0,87655 8589,94 0,00859 

300 64942,21799 0,0208 1,81862 17821,86 0,01782 

400 86589,62399 0,0198 3,06508 30036,80 0,03004 

500 108237,02999 0,0190 4,60585 45135,80 0,04514 

600 129884,43598 0,0184 6,43394 63050,46 0,06305 

700 151531,84198 0,0180 8,54412 83729,58 0,08373 

800 173179,24798 0,0176 10,93230 107132,92 0,10713 

900 194826,65397 0,0173 13,59511 133227,62 0,13323 

1000 216474,05997 0,0170 16,52976 161986,24 0,16199 

1100 238121,46597 0,0168 19,73386 193385,31 0,19339 

1200 259768,87197 0,0166 23,20532 227404,48 0,22740 

1300 281416,27796 0,0164 26,94232 264025,86 0,26403 

1400 303063,68396 0,0163 30,94324 303233,56 0,30323 

B75 

1500 324711,08996 0,0161 35,20662 345013,32 0,34501 

 

4.2 Stanovení potřebného množství hasební látky 

Abychom dokázali přerušit hoření v prostoru, kde se vyskytuje požár, musíme určit 

množství hasební látky, které je nutné dopravit do celého objemu prostoru hoření nebo na 

jeho plochu. Dodávané množství hasební látky lze určit pomocí vzorců, které jsou 

charakteristické pro každý parametr zásahu a zvolené taktiky hašení [6]. 

Dále se budeme zabývat jen konkrétními výpočty stanovení množství hasební látky na 

plochu, protože výpočty stanovení množství hasební látky jsou speciální případy, kdy je 

potřeba i málo používané hasební látky. Tento typ hašení se uplatňuje zejména u menších 

prostorů, kde lze s ohledem na bezpečnost hasičů zasahovat v bezprostřední blízkosti hoření. 

Jsou to např. kabelové kanály, trafostanice, elektrické rozvodny apod [6]. 



 

 30 

4.2.1 Výpočet množství hasební látky a počet potřebných proudů 

Tento výpočet vychází z plochy požáru, která je stanovena pomocí odhadu na místě 

MU, nebo pomocí výpočtu volného rozvoje požáru a lineární rychlosti šíření požáru. 

a. Hašení na plochu požáru[6] 

 ,ph ISQ ⋅=    [l·min-1] (4.8) 

 

b. Hašení na obvod požáru[6] 

 ,oh IOQ ⋅=    [l·min-1] (4.9) 

kde je: 
Q …Množství hasební látky, [l·min-1] 

hS …Plocha hašení, nejčastěji se počítá s plochou požáru pS , [m2] 

hO …Fronta hašení, [m] 

pI …Intenzita dodávky hasební látky na hašení plochy požáru, [l·m-2·min-1] 

oI …Intenzita dodávky hasební látky na hašení obvodu požáru, [l·m-2·min-1] 

 

 Počet proudů k dodávce hasební látky [6]. 

 ,
pr

pr q

Q
n =    [ks] (4.10) 

kde je: 

prn …Počet proudů na hašení, [ks] 

Q …Množství hasební látky, [l·min-1] 

prq
…průtok hasební látky proudnicí, [l·min-1] 

Počet proudů se vždy zaokrouhluje na celá čísla směrem nahoru a zpětně z počtu 

proudů na hašení se vypočítá skutečné množství dodávky hasební látky na požářiště. 

4.2.2 Použití výpočtu stanovení množství hasební látky v reálných 

podmínkách MU 

Způsob určení dodávky hasební látky na požářiště pro zvrácení tepelného výkonu 

požáru a jeho uhašení je jen jeden z mnoha způsobů. Všechny způsoby, které se v ČR 

používají jsou pracné na počítání a náročné na dostatek dílčích informací. 

Klíčové pro použití tohoto způsobu zjištění potřebné dodávky na požářiště je znát 

plochu požáru a intenzitu dodávky hasební látky. Ale tyto veličiny VZ při příjezdu na místo 

MU není schopen disponovat. Tyto veličiny se musí spočítat nebo vyhledat v odborné 

literatuře, a proto jsou vhodné převážně jen pro vytvoření DZP. 
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Při příjezdu na místo MU, může VZ disponovat takovými věcmi, kterési přiveze 

s sebou a nebo co dobře zná. Disponuje tím, jaké družstvo a prostředky má k dispozici, kolik 

druhů hasebních proudů dokáže zřídit a jaký průtok má proudnice. 

Tímto by se měl navrhnout způsob pro určení plochy hašení, jakou by dosáhla určitá 

proudnice. 

4.2.3 Způsob dopravy hasební látky na požářiště 

Z důvodu rozsáhlosti a komplikovanosti oblasti této problematiky bych se zaměřil 

pouze na dopravu hasební látky (vody) pomocí hadicového vedení. Rozsah a použití tohoto 

zvoleného způsobu bude dostatečný pro tuto diplomovou práci. 

Po dojezdu požární jednotky k místu požáru je od čerpadla budováno hadicové vedení, 

kterým se dopravuje hasební látka až na místo hašení. Při dopravě vody je potřeba znát 

některé důležité faktory. Jsou to především dopravované množství vody, vzdálenost zdroje 

vody od místa požáru, výškové převýšení, tlakové ztráty ve vedení, jak třecí ztráty, tak i ztráty 

na armaturách. 

Tlak vyvinutý čerpadlem při dopravě vody hadicovým vedením je závislý na 

pracovních diagramech různých čerpadel. Výstupní tlak a dodávané množství ovlivňují druh 

čerpadla, provozní podmínky a otáčky na oběžném kole čerpadla. Výstupní tlak se využije 

na [6]: 

 Na vytvoření proudu vody. Je podmíněn minimální hodnotou tlaku hasební látky 

před vstupem do proudnice. Tento tlak je rozdílný pro každý druh proudnice. Starší 

plnoproudé proudnice vyžadovali tlak před proudnicí 0,4 MPa, ale za to nové 

kombinované proudnice vyžadují 0,5 MPa (ale při určitých situací i 0,8 MPa). 

 Na překonání třecích ztrát v hadicovém vedení Ht. Tato hodnota je vztažena na 100 

m délky hadic. Tyto ztráty závisí na průměru hadicového vedení, na průtoku 

v hadicovém vedení a z jakého druhu materiálu jsou hadice vyrobeny.  

 Na překonání výškového rozdílu mezi zdrojem vody a místem požáru je Hp, kdy 

jeden metr převýšení odpovídá ztrátě 0,01 MPa  

 Na překonání tlakových ztrát v armaturách Ha zařazených do hadicového vedení. 

 

Hodnoty tlakových ztrát na armaturách u různých prostředků, které se používají ve 

dopravním a hadicovém vedení, jsou v Tabulce 6. 
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Tabulka 6: Tlakové ztráty v armaturách [6] 

Druh Armatury 
[-] 

Tlaková ztráta Ha 
[MPa] 

Rozdělovač s ventily, sběrač, přetlakový ventil 0,075 

Rozdělovač s kohouty s průtokem vody do 800 l·min-1 0,01 

Rozdělovač s kohouty s průtokem vody nad 800 l·min-1 0,05 

 

Vztah (4.11) z literatury [6] zobrazuje výpočet mezi výstupním tlakem vody 

z čerpadla a tlakovými ztrátami. 

 kapttč HHHHHH ++++≥ 21 ,   [MPa] (4.11) 

kde je: 

čH …tlak vody na výstupu z čerpadla, [MPa] 

1tH …třecí ztráty na dopravním hadicovém vedení, [MPa] 

2tH …třecí ztráty v útočném hadicovém vedení, [MPa] 

pH …převýšení, [MPa] 

aH …ztráty v armaturách, [MPa] 

kH …požární tlak vody na výstupu z hadicového vedení, tlak před proudnicí, [MPa] 
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5 Měření tlakových ztrát v B dopravním a C útočném 

vedení ve výškových budovách 

Existuje už mnoho mezinárodních studií o ideálním průtoku pro zdolání požáru 

v interiéru. Různé výzkumy, které se vedly už od roku 1989, naznačily, že průtoková rychlost 

200 až 400 l·min-1 byla všeobecně úspěšná pro potlačení rozvíjejícího se požáru v místnostech 

s rozlohou do 100 m2. Proto byl navržen minimální průtok o velikosti 400 l·min-1 na 

100 m2zasažené plochy požárem. Ale když se požár rozšíří do stádia, kdy už pohltil 

i konstrukční prvky, měla by se měla průtoková rychlost zvýšit až na 600 l·min-1 [24]. 

Proto z těchto poznatků a z poznatků ze strategie průtoků z americké literatury bude 

ověřeno v praxi, zda je vůbec možné těchto parametrů dosáhnout. Vezmeme v úvahu střed 

mezi těmito průtoky (500 l·min-1), je to i maximální průtok, který zvládnou kombinované 

proudnice C52, a budeme se tento průtok snažit docílit na zvoleném měření, který simuluje 

požár v 13 NP. Ale nesmíme opomenout, že se může požár může rozšířit i do podlaží nad 

i pod. Pro tento scénář je zapotřebí v dopravním vedení potřebný průtok 1500 l·min-1. Tímto 

bude názorně ukázáno, zda tyto parametry jsou reálné pro jedno dopravní vedení, a když 

tohoto průtoku nedosáhneme, tak alespoň určit jakého množství vody jsme schopni do této 

výšky dosáhnout.  

5.1 Problémy při měření 

Před absolvováním měření je nutné sehnat měřící zařízení, protože škola sice toto 

zařízení vlastní, ale bylo poroucháno a do data měření se měřící zařízení nebylo možno 

opravit. Proto byly obvolány firmy, které tyto tato měřící zařízení vlastní. Vyšla vstříc pouze 

společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., pobočka ve Frýdku Místku 

pod vedením pana Pavla Růžka, která zapůjčila měřící zařízení a pomohla toto měření 

i zrealizovat. 

Měření nakonec muselo být třikrát opakováno, protože dvakrát se měřící zařízení při 

měření porouchalo, což bylo vždy zjištěno až po absolvování celého měření, protože 

záznamové zařízení (datalogger) nemělo uložená data ve své paměti. Při prvním měření 

dataloggery ukazovaly naměřené momentální veličiny, ale nezaznamenávaly. Tato závada se 

nedá zjistit na místě, protože se musí propojit s počítačem, který byl až na pobočce ve Frýdku 

Místku. Po opravě a kalibraci tyto přístroje byly znovu použity, ale při zapojení do vedení se 

daloggery nespustily. Tato závada už nebyla vinou způsobena pobočkou Frýdek Místek, ale 



 

 34 

chybně naprogramovanými dataloggery od kalibrační společnosti. Pro třetí měření byla 

sehnána panem Pavlem Růžkem jiná měřící zařízení. 

5.2 Popis areálu měření 

Praktické měření tlakových ztrát se uskutečnilo, stejně jako měření fyzické náročnosti, 

na dopravníkovém mostu v Dole Paskov (Obrázek č.2 příloha č.1). Důl Paskov leží přibližně 

20 kilometrů jižně od Ostravy a produkuje převážně kvalitní koksovatelné uhlí. Úpravna má 

kapacitu 550 tun za hodinu a do této úpravny vede dopravníkový most se dvěma 

dopravníkovými pásy (viz Obrázek 9). Úpravna uhlí leží na GPS souřadnicích 

49°44’40.429”N a 18°17’27.377”E. 

Rozměry a převýšení dopravníkového mostu byly získány z výkresové dokumentace 

(viz Příloha 11), kterou zajistil i společně s povolením tyto měření provádět v areálu Dolu 

Paskov pan Ing. Jiří Růžička. Výstupy a poznatky ze všech měření jsou poskytnuty vedení 

Dolu Paskova a po sléze zakomponovány do interních předpisů. 

 
Obrázek 9: Schéma areálu Dolu Paskov [28] 

Dopravníkový most 

Vstupní dveře 

Úpravna uhlí 
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5.3 Popis měření tlakových ztrát na požárních hadicích 

Ke zrealizování všech měření bylo materiálově zajištěno 

Zapůjčeno z Centrální hasičské stanice MSK Ostrava – Zábřeh: 

 1 ks CAS 30/9000/540 – S 3 R T815-7 6x6.1 (specifikace viz Příloha č. 10). 

 8 ks dvaceti metrových B75 Haberkorn Flammenflex (viz Příloha č.6). 

 2 ks pěti metrových hadic B75 Haberkorn Flammenflex, (viz Příloha č.6). 

 6 ks dvaceti metrových hadic C52 Haberkorn Flammenflex (viz Příloha č.2) 

 1 ks kulový rozdělovač AWG (viz Příloha č.7). 

 3 ks proudnic TURBOSUPON, (viz Příloha č.9) 

 1 ks přenosný kulový kohout AWG B75, (viz Příloha č.8) 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. pobočka Frýdek Místek za 

dozoru pana Pavla Růžka zapůjčila: 

 3 ks CDL tlakové snímače – pracovní tlak 0,1 až 1,0 MPa. 

 4 ks COSMOS DATA-LOGGER CDL 2U (viz Příloha č.5) 

 2 ks průtokoměrů WS 80 a WS 65 (viz Příloha č.6) 

Pan Ing. Sivek zapůjčil: 

 1 ks tlaková měřící armatura (Obrázek 6 Příloha 1), která byla již použita pro měření 

tlakových ztrát v diplomové práci [12]. 

Osobní: 

 Stopky. 

Popis zapojení hadicového vedení při měření tlakových ztrát na 

požárních hadicích 

Od CAS 30 byla napojena pětimetrová hadice B75, která slouží jen jako přívod 

k měřící aparatuře. Na tuto hadici je napojena první měřící soustava skládající se 

z průtokoměru WS 80 a tlakového snímače (viz Obrázek č. 5 Příloha č. 1). Dopravní vedení 

se skládá z 8 dvacetimetrových hadic B75, které jsou položeny na dopravníkovém mostě 

dlouhém 131,5 m s převýšením 38,4 m. Dopravní vedení bylo připevněno na dvou místech 

pomocí vazáků, aby hadicové vedení nebylo stahováno po mostě dolů. Na tuto část 

dopravního vedení v horní části úpravny uhlí je připojena druhá měřící sestava, která se 

skládá z tlakové sondy a kulového rozdělovače AWG (viz Obrázek č. 6 Příloha č. 1). Útočné 
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vedení se skládá ze tří útočných proudů po dvou dvacetimetrových hadicích C52 a na každý 

proud je připojena proudnice TURBOSUPON. Útočné vedení překonávalo výšku 1 m. Na 

útočném proudu číslo dvě byla před proudnicí umístěno třetí měřící soustava, která se 

skládala z tlakového snímače a průtokoměru WS 65 (viz Obrázek č. 7 Příloha č. 1). Tato 

měřící soustava byla umístěna na útočném proudu číslo dvě, protože pro tuto soustavu bylo 

vhodnější místo a zamezilo se tím křížení hadic. Celé zapojení je vyobrazeno na 

schématickém Obrázku 10. 

 

 
Obrázek 10: Schéma měření tlakových ztrát 

 

Záměrně nebyl do dopravního vedení vložen kulový kohout B75, protože podle 

parametrů, kdy je do dopravního vedení o průměru 75 mm vložen uzávěr o průměru 40 mm 

(viz Příloha č. 8), velmi zkresluje měření a nebylo by dosaženo takových výsledků. Pro 

zajímavost a zjištění tlakových ztrát byla měřena i tlaková ztráta na tomto kulovém kohoutu 

AWG B75. 

Popis postupu měření tlakových ztrát v hadicovém vedení na 

požárních hadicích 

Nejdříve se dopravní vedení zavodnilo, poté se nechala volně protékat voda 30 s, aby 

se celé vedení odvzdušnilo. Všechny proudnice byly nastaveny na maximální průtok a plný 

proud. Dále měření probíhalo ve třech částech: 

1. První měření probíhalo s jedním otevřeným útočným proudem číslo dvě, na kterém 

je připojeno měřící zařízení. Po sléze se přidával výkon na čerpadle tak, aby se průtok 

zvyšoval po 100 l·min-1, a v každém průtoku se vždy setrvalo 20 s, pro ustálení 

Požární hadice B75 
Požární hadice C52 
Rozdělovač 
Proudnice 
Průtokoměr 
Tlakoměr 

Legenda: 

CAS 30 

38,4 m 

131,5 m 
1,0 m 
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průtoku a zaznamenání dostatku hodnot na měřící zařízení. Takto se pokračovalo do 

dosažení maximálního pracovního tlaku na čerpadle, a to 1,0 MPa. Tímto získáme i 

hodnotu maximálního průtoku v hadicovém vedení na jednu proudnici. 

2. V druhém měření jsme postupovali obdobně. Pustil se druhý útočný proud číslo 

jedna, nechala se volně protékat voda po dobu 15 s z důvodu odvzdušnění. Pak se 

znovu přidával výkon na čerpadle tak, aby se průtok v dopravním vedení zvyšoval po 

200 l·min-1 v útočném vedení po 100 l·min-1, a v každém průtoku se vždy setrvalo 

20 s, pro ustálení průtoku a zaznamenání dostatku hodnot na měřící zařízení. Takto se 

pokračovalo, až se dosáhlo na čerpadle maximálního pracovního tlaku, a to 1,0 MPa. 

Tímto získáme i hodnotu maximálního průtoku v dopravním hadicovém vedení na dvě 

proudnice. V tomto měření se roztrhla přívodní pětimetrová hadice k první měřící 

soustavě. Po výměně roztrhnuté hadice se muselo měření opakovat ještě jednou. 

3. V třetím měření se otevřel i třetí útočný proud, znovu se nechalo volně protékat 

voda po dobu 15 s z důvodu odvzdušnění. Dále se přidával výkon na čerpadle tak, aby 

se průtok v dopravním vedení zvyšoval po 300 l·min-1 v útočném vedení po 100 l min-1 

a v každém průtoku se vždy setrvalo 20 s, pro ustálení průtoku a zaznamenání 

dostatku hodnot na měřící zařízení. Takto se pokračovalo, až se dosáhlo na čerpadle 

maximálního pracovního tlaku, a to 1,0 MPa. Tímto získáme i hodnotu maximálního 

průtoku v dopravním hadicovém vedení na tři proudnice. 

 

5.4 Měření tlakových ztrát na přenosném kulovém kohoutu AWG 

B75 (DN 40)  

Toto měření je prováděno z důvodu zjištění tlakových ztrát na přenosném kulovém 

kohoutu AWG B75, protože konstrukce tohoto požárního prostředku způsobuje značnou 

tlakovou ztrátu v hadicovém měření. Takovou místní ztrátu, jakou vyvolá kulový uzávěr, si 

při taktice zdolávání požárů ve výškových budovách není dobré zařazovat do hadicového 

vedení. 

Popis zapojení při měření tlakové ztráty na kulovém kohoutu 

Zapojení se zrealizovalo hned po měření tlakových ztrát v hadicovém vedení, tudíž se 

použily prostředky z předchozího měření. 

Zapojení do první měřící soustavy bylo stejné jako u měření tlakových ztrát  

hadicového vedení. Dále byl na měřící soustavu napojen kulový kohout AWG B75 a na 
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kohout byla připojena druhá pětimetrová požární hadice B75. Na hadici byla napojena tlaková 

armatura, která se odpojila od kulového rozdělovače z druhé měřící soustavy při měření 

tlakových ztrát v hadicovém vedení. A poslední část, pro propojení zpět s CAS 30, byla 

použita znovu pětimetrová požární hadice B75. Celé schéma zapojení je znázorněno na 

Obrázku 11. 

 

 
Obrázek 11: Schéma měření tlakových ztrát na přenosném kulovém kohoutu AWG B75 

 

Popis postupu měření tlakových ztrát na kulovém kohoutu 

Nejprve se nechala 15 s volně proudit voda, aby se odvzdušnilo vedení, a poté se 

přidával výkon na čerpadle, aby se na průtokoměru zvyšoval průtok po 100 l·min-1, 

a v každém průtoku se vždy setrvalo 20 s, pro ustálení průtoku a zaznamenání dostatku 

hodnot na měřícím zařízení. 

5.5 Měření tlakových ztrát na kulovém rozdělovači AWG 

Toto měření je prováděno z důvodu zjištění tlakových ztrát na kulovém rozdělovači, 

který se používal při měření tlakových ztrát v hadicovém vedení. Výsledky z tohoto měření 

budou využity pro vyhodnocení tlakových ztrát v útočném vedení, protože sonda měřící 

tlakovou ztrátu je před kulovým rozdělovačem, čímž je ve tlakové ztrátě útočného vedení 

započítán. Pro zajímavost je změřena i tlaková ztráta při různě otevřených kohoutech. 

Popis zapojení při měření tlakové ztráty na kulovém rozdělovači 

Zapojení se zrealizovalo po měření tlakových ztrát v hadicovém vedení a po měření 

tlakových ztrát na kulovém kohoutu AWG B75. Prostředky se použily také z předchozích 

měření. 

Zapojení do první měřící soustavy bylo stejné, jako u měření tlakových ztrát 

hadicového vedení a kulového kohoutu. Na první měřící soustavu se napojil kulový 

CAS 30 

Průtokoměr 

Tlakoměr 

Přenosný kulový kohout 

Legenda: 
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rozdělovač a dále se na útočný proud číslo jedna napojila, z třetí měřící soustavy, tlaková 

sonda. Tlaková sonda a zbylé dva proudy byly propojeny s CAS 30 pomocí dvacetimetrové 

požární hadice C52 a druhého rozdělovače. Na útočných proudech číslo tři obou rozdělovačů 

byly připevněny přechody z vedení B75 na C52. Schéma zapojení je znázorněno na 

Obrázku 12. Pro srovnání zda jsou tlakové ztráty stejné mezi útočnými proudy číslo jedna, 

nebo dva a tři, se přemístila pro jedno měření tlaková sonda za útočný proud číslo tři.  

 

 
Obrázek 12: Schéma měření tlakových ztrát na kulovém rozdělovači AWG 

 

Popis postupu měření tlakových ztrát na kulovém rozdělovači AWG 

Nejdříve se vedení zavodnilo, a poté se nechala volně protékat voda 15 s, aby se celé 

vedení odvzdušnilo. Potom se uzavřely všechny útočné proudy a dále měření probíhalo ve 

čtyřech částech: 

1. Měření s otevřeným útočným proudem číslo dvě na měřeném rozdělovači s tlakovou 

sondou a otevřený útočný proud číslo jedna na CAS 30. 

2. Měření s otevřeným útočným proudem číslo jedna a dvě na měřeném rozdělovači 

s tlakovou sondou a otevřený útočný proud číslo jedna a dvě na CAS 30. 

3. Měření s otevřenými všemi útočnými proudy na obou rozdělovačích.  

4. Měření s otevřeným útočným proudem číslo tři s přemístěnou tlakovou sondou na 

měřeném rozdělovači a otevřený útočný proud číslo tři na CAS 30. 

Všechna měření probíhala stejným způsobem. Po otevření kohoutu se nechalo 15 

s volně proudit voda, aby se odvzdušnilo vedení, poté se přidával výkon na čerpadle, aby se 

na průtokoměru zvyšoval průtok, a v každém měřeném průtoku se vždy setrvalo 20 s, pro 

ustálení průtoku a zaznamenání dostatku hodnot na měřícím zařízení. 

CAS 30 

Průtokoměr 
 
Tlakoměr 

Kulový rozdělovač 

Legenda: 
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5.6 Vyhodnocení měření tlakových ztrát 

Každé měření je vyhodnoceno zvlášť. Nejdříve jsou vyhodnoceny ztráty na kulovém 

rozdělovači, protože získaní této hodnoty je potřeba pro vyhodnocení tlakových ztrát 

v útočném vedení, pak na hadicovém vedení a jako poslední na kulovém kohoutu. Veškerá 

naměřená data jsou vynesena do grafu (Obrázek 1 a 2 v Příloze 4) s popisem probíhajícího 

měření. 

U všech hodnot jsou vypočítány nejistoty z měření. Nejistotou měření [4] se rozumí, 

že se z naměřených hodnot vypočte přidružený parametr charakterizující rozptýlení hodnot, 

který lze odůvodněně pokládat za hodnotu veličiny, která je objektem měření. Základní 

kvantitativní charakteristikou nejistoty je standardní nejistota. Je to směrodatná odchylka 

veličiny, pro niž je nejistota udávána. Standardní nejistoty se podle způsobu svého 

vyhodnocování dělí na: 

 Standardní nejistoty typu A (označení uA) stanovené z výsledků opakovaných 

měření podle vzorce (5.1). 
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kde je: 

uA …standardní nejistoty typu A, [-] 

n …počet měření, [-] 

ix  …naměřená veličina, [-] 

x …aritmetický průměr naměřených veličin, [-] 

 

 Standardní nejistoty typu B (označení uB) stanovené odhadem, z údajů výrobce 

měřidla, z třídy přesnosti apod. Odchylka na tlakových sondách od kalibračního 

ústavu činí 0,05 % MPa. 

 Kombinovanou standardní nejistotu (dále jen „KSN“) uC. V praxi je jen zřídka kdy 

možné vystačit si pouze s jedním nebo druhým typem nejistoty samostatně. Dále je 

třeba stanovit výsledný efekt kombinace nejistot měření obou typů A i B, který se 

získá se sloučením standardní nejistoty typu A s výslednou standardní nejistotou 

typu B podle vzorce (5.2) 

 22
BAC uuu +=    [-] (5.2) 

kde je: 

uC … kombinovaná standardní nejistota, [-] 

uA … standardní nejistoty typu A, [-] 
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uB … standardní nejistoty typu B, [-] 

 

Relativní nejistota se vypočte pomocí vzorce (5.3) 

 100⋅=
x

u
d c

x    [%] (5.3) 

kde je: 

dx…relativní nejistota, [%] 

uC …kombinovaná standardní nejistota, [-] 

x …aritmetický průměr naměřených veličin, [-] 

Všechna měření vyšla s relativní odchylkou do pěti procent. Jedná se tedy o přesná 

měření. 

5.6.1 Vyhodnocení tlakové ztráty na kulovém rozdělovači AWG 

Tlaková ztráta na rozdělovači vyšla s překvapivými výsledky. Jedná se ale jen o 

orientační měření, protože bylo provedeno jen jednou a jen u určitých průtoků. Tabulka 7 

udává naměřené hodnoty tlakové ztráty při jmenovitém průtoku a nejistoty měření na 

kulovém rozdělovači s vždy otevřeným vždy jen jedním útočným proudem. 

  
Tabulka 7: Naměřené tlakové ztráty na kulovém rozdělovači AWG 

Průtok 
[l·min-1] 

Tlak. zt. na 
proudu č.1 

nebo 2 
[MPa] 

KSN 
[-] 

Rel.nej 
[%] 

Tlak. zt. na 
proudu č. 3 

[MPa] 

KSN 
[-] 

Rel.nej 
[%] 

300 0,0140 ± 0,000663 4,73 0,0108 ± 0,000509 4,74 

400 0,0215 ± 0,000723 3,36 0,0122 ± 0,000534 4,39 

500 0,0234 ± 0,001158 4,94 0,0238 ± 0,000562 2,36 

600 0,0276 ± 0,000811 2,94 0,0379 ± 0,000753 1,99 

700 0,0350 ± 0,000782 2,68 0,0468 ± 0,000548 3,62 

800 0,0430 ± 0,002640 4,18 0,0569 ± 0,000690 1,21 

900 0,0536 ± 0,001672 3,12 0,0669 ± 0,000733 1,10 

 

Naměřené hodnoty z Tabulky 7 jsou vloženy do grafu v Obrázku 13, který lépe 

znázorňuje měnící se tlakovou ztrátu na průtoku přes rozdělovač. Takto zapojený rozdělovač 

do výtlačného vedení se chová jen jako redukce mezi různými průměry použitých hadic. 

Z tohoto Obrázku 13 patrné, že pro použití na jeden útočný proud do 500 l·min-1 je tlaková 

ztráta na útočném proudu číslo tři znatelně menší (červená křivka) než na útočném proudu 

číslo jedna nebo dvě (modrá křivka). Na základě tohoto měření upřednostňuji pro použití 

jednoho proudu využívat proud číslo tři, než jedna nebo dvě. 
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Měření tlakové ztráty na rozdělovači s otevřeným 
jedním útočným proudem
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Obrázek 13: Graf naměřených tlakových ztrát na kulovém rozdělovači AWG s otevřeným vždy jen 

jedním proudem 
 

V Tabulce 8 a 9 jsou naměřené hodnoty tlakové ztráty při jmenovitém průtoku 

a nejistoty měření na kulovém rozdělovači AWG s různým počtem otevřených útočných 

proudů. Hodnoty průtoků v obou tabulkách jsou velice netypicky rozděleny, protože se 

při měření odečítaly průtoky, které vstupovaly do rozdělovače a ne na výstupu, tak se tyto 

průtoky musely krátit podle počtu otevřených proudů. V Tabulce 8 jsou naměřené tlakové 

ztráty při otevření dvou útočných proudů, a to čísla jedna a dva. V Tabulce 9 jsou naměřené 

tlakové ztráty při otevření všech útočných proudů.  

 
Tabulka 8: Naměřené tlakové ztráty na kulovém rozdělovači AWG  

s dvěma otevřenými útočnými proudy 

;Průtok 
[l·min-1] 

Tlak. zt. rozdělovače 
otev.dvěma proudy 

 [MPa] 

KSN 
[-] 

Rel.nej. 
[%] 

150 0,0037 ± 0,000181 4,94 

300 0,0058 ± 0,000291 4,91 

450 0,0137 ± 0,000667 4,88 

550 0,0273 ± 0,000623 3,24 

625 0,0297 ± 0,000829 2,79 
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Tabulka 9: Naměřené tlakové ztráty na kulovém rozdělovači AWG  
se všemi otevřenými útočnými proudy 

Průtok 
[l·min-1] 

Tlak. zt. rozdělovače s 
otev. všemi proudy 

[MPa] 

KSN 
[-] 

Rel.nej. 
[%] 

100 0,0019 ± 0,000181 4,94 
200 0,0037 ± 0,000179 4,78 
300 0,0088 ± 0,000500 4,76 
370 0,0179 ± 0,000268 3,83 
420 0,0202 ± 0,000661 3,28 

 

Toto dvoje měření pro názornější porovnání je vyneseno do grafu na Obrázku 14, kde 

jsou vidět rozdíly mezi těmito měřeními. Modrou barvou je znázorněno měření při otevření 

všech proudů a fialovou barvou měření při otevření dvou proudů. Rozdíly v měření mohou 

být způsobeny výkyvy v měření z procházející kapaliny anebo různým vířením kapaliny v 

rozdělovač. 

Porovnání naměřenýcha tlakových ztrát na rozdělovačích
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Obrázek 14: Graf naměřených tlakových ztrát na kulovém rozdělovači AWG s různě otevřenými 

útočnými proudy 
 

5.6.2 Vyhodnocení tlakové ztráty na požárních hadicích C52 a B75 

Bohužel se nepodařilo naměřit větší rozsah tlakových ztrát, jelikož měřící zařízení, 

které bylo k dispozici, mělo pracovní tlak do 1 MPa, a tudíž tlak takto nemohl být 

v hadicovém vedení překonán. Naměřené hodnoty přepočítané na 100 m hadicového vedení 

s vypočítanými nejistotami jsou v Tabulce 10 a následně vneseny do grafu na Obrázku 15. 



 

 44 

Tabulka 10: Naměřené hodnoty na požárních hadicích C52 a B75 na 100 m hadicového vedení 

Průtok 
[l·min-1] 

Hadice C52 
[MPa] 

KSN 
[-] 

Rel.nej 
[%] 

Hadice B75 
[MPa] 

KSN 
[-] 

Rel.nej 
[%] 

200 0,095 ± 0,000602 1,86 0,013 ± 0,000992 4,86 

300 0,161 ± 0,000887 1,35 0,019 ± 0,001295 4,21 

400 0,231 ± 0,002145 2,90 0,033 ± 0,001347 2,53 

500 - - - 0,047 ± 0,001426 2,86 

600 - - - 0,067 ± 0,001249 1,17 

700 - - - 0,095 ± 0,002698 2,28 

800 - - - 0,130 ± 0,005944 2,81 

900 - - - 0,163 ± 0,000904 0,31 

 

Graf na Obrázku 15 vyjadřuje závislost tlakové ztráty na jmenovitém průtoku 

v hadicovém vedení. Fialová křivka udává naměřenou tlakovou ztrátu v požární hadici C52 a 

modrá křivka udává naměřenou tlakovou ztrátu v požární hadici B75. 

 

Naměřené tlakové ztráty v požárních hadicích C52 a  B75 
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Obrázek 15: Graf naměřených tlakových ztrát v požárních hadicích C52 a B75 na 100 m hadicovém 
vedení 

 

5.6.3 Vyhodnocení tlakové ztráty na kulovém kohoutu AWG B75 

Naměřená hodnoty tlakových ztrát na kulovém kohoutu závislé na jmenovitém 

průtoku skrz uzávěr včetně nejistot měření jsou znázorněny v Tabulce 11. Nejzajímavější 

na tomto měření je, že tlaková ztráta do 600 l·min-1 je téměř zanedbatelná, ale od tohoto 

průtoku se znatelně zvyšuje. Tento fakt je lépe rozpoznatelný v grafu na Obrázku 16, kde 

modrá křivka znázorňuje nárůst tlakové ztráty při zvyšujícím se průtoku přes kulový uzávěr 
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AWB B75. Z tohoto důvodu navrhuji, při použití kulového kohoutu v hadicovém vedení, 

připočítávat tlakovou ztrátu Ha na armaturách do průtoku 700 l·min-1 0,01 MPa a při vyšších 

průtocích 0,05 MPa. 

 
Tabulka 11: Naměřené tlakové ztráty na kulovém uzávěru AWG B75  

Průtok 
[l·min-1] 

Tlaková 
ztráta 
[MPa] 

KSN 
[-] 

Rel. nej. 
[%] 

200 0,0035 ± 0,000193 4,93 

300 0,0036 ± 0,000186 4,46 

400 0,0042 ± 0,000193 4,37 

500 0,0052 ± 0,000241 4,99 

600 0,0064 ± 0,000398 4,73 

700 0,0114 ± 0,000405 2,86 

800 0,0181 ± 0,000333 1,54 

900 0,0262 ± 0,000582 1,90 

1000 0,0354 ± 0,000601 1,37 

1250 0,0551 ± 0,001991 3,24 

 

Tlaková ztráta na kulovém kohoutu AWG B75
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Obrázek 16: Graf naměřených tlakových ztrát na kulovém kohoutu AWG 
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6 Měření fyzické náročnosti při pokládání hadicového 

vedení ve výškových budovách 

Výškové budovy jsou známé svou velikostí. To znamená, že v budovách jsou dlouhé a 

náročné zásahové cesty. S tím souvisí fyzická i psychická náročnost zasahujících hasičů, kteří 

se po těchto cestách pohybují. A kvůli tomu jim hrozí různá nebezpečí, jako může byt fyzické 

vyčerpání, ztráta orientace a další. 

Největší fyzické vyčerpání hrozí zasahujícímu hasiči při překonávání velkých 

výškových vzdáleností po schodištích při evakuaci obyvatel z objektu anebo při pokládání 

dopravního vedení v plné výstroji s dýchací technikou (dále „DT“). Tento způsob vyčerpání 

závisí převážně na fyzické odolnosti každého jedince, na překonávaných výškových rozdílech 

a na zvolené taktice zásahu. 

6.1 Zkouška fyzické náročnosti 

Zkouška byla zvolena tak, aby názorně ukázala, jak velkou úlohu tvoří správně 

zvolená taktika pokládání hadicového vedení. Je měřena doba položení hadicového vedení do 

výšky 38,4 m po mostu na úpravnovou věž dolu na černé uhlí v Paskově mezi pásovými 

dopravníky (viz Obrázek 3 Příloha 1). Nakonec se získané časy mezi sebou porovnají a 

vyhodnotí se nejrychlejší způsob pokládání hadicového vedení. Po vyhodnocení 

nejrychlejšího způsobu roztahování hadicového vedení srovnána i náročnost tohoto úkonu 

s energetickým vydáním, a to kvůli ověření, zda nejrychlejší postup je také nejméně 

energeticky náročný. Hodnoty energetických výdejů jsou v Tabulce 13 z literatury [12]. 

Použité osobní a technické prostředky 

Při měření je použito vybavení zapůjčené z Centrální hasičské stanice MSK Ostrava -

 Zábřeh: 

 požární tlakové hadice FLAMMENFLEX-G C 52 a B 75, proudnice TURBO PW-

52, rozdělovač s kulovým uzávěrem AWG – tyto prostředky byly použity i při měření 

tlakových ztrát a jsou blíže popsány v další kapitole,  

 vzduchové dýchací přístroje Drager PSS 7000, 

 přilby Gallet F1, 

 zásahové obleky Fireman IV, 

 zásahová obuv TPS 63536-013, 

 stopky. 
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6.1.1 Postup měření fyzické náročnosti 

Měření je provedeno družstvem 1+5 s tím, že velitel družstva zůstává u výchozího 

postavení a komunikuje se zasahujícími hasiči pomocí přenosných radiostanic. Pro dosažení 

výše uvedené výšky je potřeba vybavit bojové družstvo více hadicemi, než jak popisuje 

cvičební řád jednotek požární ochrany. Proto jsou porovnávány dosažené časy a při taktice 

roztahování hadicového vedení se dodržují základní pravidla pro spojování hadic B a C 

a maximální vytížení jedince. Hadice jsou klasických průměrů a délek. Hasiči jsou vybaveni 

vybavením požární ochrany včetně DT, který se bude používat jen jako zátěž. Hasič je 

vybaven maximálně dvěma hadicemi C52 a jednou proudnicí nebo rozdělovačem. Prostředky 

na otevírání uzavřených prostor nejsou v tomto měření zahrnuty. 

Bojové rozvinutí se bude skládat vždy z 8 hadic dopravního vedení s rozdělovačem 

a ze 2 hadic útočného vedení s proudnicí. Pro měření byly určeny způsoby dopravního vedení 

v kotoučích nebo v hadicových koších. Každý způsob rozvinutí je pro přesnost měření 

a určení nesrovnalostí změřen třikrát. 

Jednotka si rozebere vybavení a postaví se do výchozího postavení (viz Obrázek 

17 až 19). Čas se měří od vydání rozkazu k rozvinutí hadicového vedení až po zapojení 

proudnice v útočném vedení v budově na úpravnu uhlí ve výšce 38,4 m. 

Zvolené způsoby rozvinutí hadicového vedení a rozebrání vybavení: 

 Dopravní vedení se skládá z 8 hadic B75 a rozdělovače a útočné vedení ze 2 hadic 

C52 v kotouči a proudnice (viz Obrázek 17). U tohoto vedení je strojníkovi nechána 

jedna hadice navíc, protože má dostatek času vrátit se zpět k ovládání čerpadla dřív, 

než je položen zbytek hadicového vedení. 

 
Obrázek 17: Výchozí postavení B75 v kotoučích 

 

 Dopravní vedení se skládá z 8 hadic C52 v kotoučích, útočné vedení ze 2 hadic C52 

také v kotoučích a proudnice (viz Obrázek 18). U tohoto měření se nesmí zapomenout 

připevnit přechodka na rozdělovač a uzavírací ventil. U tohoto vedení je také 

 S 
 

    1 
 

 2 
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strojníkovi nechána jedna hadice navíc, protože má dostatek času vrátit se zpět 

k ovládání čerpadla dřív, než je položen zbytek hadicového vedení. 

 
Obrázek 18: Výchozí postavení C52 v kotoučích 

 

 Dopravní vedení se skládá z 8 hadic C52 v hadicových koších, útočné vedení ze 

2 hadic C52 také v hadicovém koši a proudnice (viz Obrázek 19). U tohoto měření se 

nesmí zapomenout připevnit na rozdělovač a uzavírací ventil přechodka. 

V hadicových koších je po dvou hadicích, a tudíž je jedna hadice v jednom hadicovém 

koši navíc, která se případně může použít na prodlužování vedení. 

 
Obrázek 19: Výchozí postavení C52 v hadicových koších 

 

 Bohužel se nepodařilo sehnat hadicové koše na hadice B75, aby bylo možné 

porovnat, zda je roztahování dopravního vedení s hadicemi B75 v koších rychlejší, než 

v kotoučích. 

Popis měření v reálných podmínkách 

Měření v reálných podmínkách nejde vždy podle představ, jak si zvolíme na začátku, 

a proto práce popisuje, jak se měření podařilo, nebo jaké komplikace u něj nastaly. 

 Měřené časy s hadicemi B75 v kotoučích jsou započítávány jen dva ze třech 

měřených časů (viz Tabulka 12), protože první zvolený způsob rozkulování kotouče 

proti kopci byl velice komplikovaný a hadice se zauzlovávala a zasekávala se pod 
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pásovým dopravníkem. Proto byl dosažený čas mnohem větší, než následující dva. 

U zbylých dvou pokusů s hadicemi B byly hadice vždy položeny na zem a spojeny 

s vedením ještě v kotouči a až posléze se roztáhly postupným odkulováním. Tento 

způsob vychází jako velice efektivní, což je také vidět na dosažených časech. Další 

komplikací bylo ve všech třech pokusech rozbalování hadic B75 tak, že číslo tři 

nepobralo veškerý materiál najednou a číslo čtyři se muselo vracet zpět na stanoviště a 

donést další hadici. 

 Měření s hadicemi C52 v kotoučích je velice efektivní a rychlý způsob. Žádné velké 

komplikace nenastaly. Číslo tři pobralo veškerý materiál a nebyly ani problémy 

v rozkulování hadice proti kopci. 

 Měření s hadicemi C52 v hadicových koších bylo nejefektivnější a obešlo se 

bez problémů. Odpadlo rozkulování hadic a zbytečné zastavování z důvodu 

napojování. Ale dva poznatky ke zefektivnění rozbalování hadic se našly, a to při 

roztahování koše na levé ruce, který se musí přehodit do pravé ruky, aby hasič nestál 

na pravé straně hadice a pro manipulaci je výhodnější mít dvě hadice v kotouči, než 

jeden hadicový koš v jedné ruce – viz číslo dva. 

Naměřené časy fyzické náročnosti praktického měření při různých způsobech 

pokládání hadicového vedení a jejich průměrné hodnoty jsou v Tabulce 12. 

Tabulka 12: Naměřené časy fyzické zátěže při praktickém měření 

Měření 
[-]  

Druh měření 
[-] 

Čas  
[min : s] 

1 --6 : 10 – 
nezapočítáván 

2 4 : 59 

3 

Měření s hadicemi 
B75 v kotoučích 

5 : 07 

Průměr 5 : 04 

1 4 : 03 

2 4 : 02 

3 

Měření s hadicemi 
C52 v kotoučích 

4 : 06 

Průměr 4 : 03 

1 3 : 58 

2 3 : 59 

3 

Měření s hadicemi 
C52 v hadicových 

koších 3 : 55 

Průměr 3 : 57 
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6.2 Vyhodnocení měření fyzické náročnosti 

Obrázek 20 znázorňuje dosažené časy při fyzické náročnosti a způsobech pokládání 

hadicového vedení, které byly určeny výše. Modrá barva sloupců značí dosažené časy při 

pokládání hadicového vedení pomocí hadic B75 v kotoučích, fialová barva ukazuje časy 

při pokládání hadic C52 v kotoučích a žlutá pokládání hadic C52 v hadicových koších. 

Z naměřených hodnot vyplývá (viz Tabulka 12 a; Obrázek 20), že nejrychlejší i nejméně 

pracný způsob je zřizování dopravního vedení C52 pomocí hadicových košů, a to 

s průměrným časem 3 min a 57 s.  

Porovnávání naměřených časů
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Obrázek 20: Graf znázorňující dosažené časy při pokládání hadicového vedení při měření fyzické 

náročnosti 
 

V Tabulce 13 jsou uvedeny hodnoty fyzické náročnosti při pokládání hadicového 

vedení různým způsobem, které byly převzaty z [12]. 

Tabulka 13: Naměřené průměrné energetické výdaje celého družstva [12] 

Druh měření 
Průměrný energetický 

výdaj [kJ] 
B75 v kotoučích 1813,500 

C52 v kotoučích 1644,705 

C52 v hadicových koších 1348,965 

 

Na Obrázku 21 je názorné porovnání naměřených průměrných časů a energetických 

výdajů při měření fyzické náročnosti. Přestože byly v pokládání vedení pomocí hadic C52 

v kotoučích nebo v hadicových koších jen nepatrné časové rozdíly, tak rozdíly energetických 

výdajů byly znatelnější. To, že větší námahu pro hasiče představuje nošení hadic v kotoučích, 
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by mohlo být zapříčiněno častějším zastavováním a děláním potřebných úkonů ke spojení 

hadic, než je tomu při užití hadicových košů. Hadice v kotoučích navíc neumožňují vzít 

současně tolik vybavení, kolik ho lze pobrat s hadicovými koši. Absolutně nejvíce náročné, 

jak po fyzické, tak po časové stránce, bylo natažení dopravního vedení pomocí hadic B75. 

V případech, kdy je nutné dopravovat velké množství hasební látky, jsou však 

nepostradatelné. 

 

Porovnání naměřených časů a výdejů energií
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Obrázek 21: Porovnání naměřených časů a výdejů energií 
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7 Porovnání tabulkových, vypočtených a naměřených 

hodnot tlakových ztrát v hadicovém vedení 

V této části jsou vzájemně porovnány teoretický hydraulický výpočet, tabulkové 

hodnoty z dostupné literatury a mnou naměřené hodnoty tlakových ztrát v hadicovém vedení.  

7.1 Porovnání tlakových ztrát v požárních hadicích 

Při porovnání hodnot tlakových ztrát se vychází z: 

- uvedené literatury [6] (viz Příloha 3), 

- teoretického hydraulického výpočtu uvedeného ve 4. kapitole, 

- hodnot převzatých od výrobce požárních hadic Haberkorn Flammenflex, které jsou 

dále použity i při praktickém měření (viz Příloha 2), 

- vlastního měření. 

Pro větší přehlednost jsou mezi sebou zvlášť porovnávány požární hadice C52 a B75, 

hodnoty tlakových ztrát jsou vztaženy na 100 m hadic. 

7.1.1 Porovnání tlakových ztrát na požárních hadicích C52 

Porovnání tlakových ztrát na požárních hadicích C52 je znázorněno na Obrázku 22 

žlutou křivkou. Z tohoto obrázku vyplývá, že naměřené tlakové ztráty jsou podobné stejným 

nárůstem. V krajních případech se od sebe hodnoty liší až o 0,05 MPa, ale tento rozdíl je 

pouze u hodnot teoretického hydraulického výpočtu. Důvodem, proč jsou tyto naměřené 

hodnoty tak rozdílné od ostatních, může být způsoben tím, že hadice při měření nebyly nové, 

ale opotřebené běžným užíváním. Dále mohla nastat větší tlaková ztráta kvůli častému 

ohýbání hadic do oblouku, a to z toho důvodu, že v horní části úpravny uhlí nebylo dostatek 

místa.  
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Porovnání tlakových ztrát v požárních hadicích C52
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Obrázek 22 Graf porovnání tlakových ztrát v požárních hadicích C52 
 

7.1.2 Porovnání tlakových ztrát na požárních hadicích B75 

Porovnání tlakových ztrát v požárních hadicích B75 je znázorněno na Obrázku 23 

žlutou křivkou, stejně jako v předchozím v případě. Je sice patrné, že naměřené tlakové ztráty 

jsou až o 0,05 MPa větší než tlakové ztráty z literatury [10], ale všechny hodnoty pojí 

podobný nárůst tlakové ztráty se zvyšujícím se průtokem v hadicovém vedení. Tento rozdíl 

mohl nastat z důvodu odlišnosti měření, použitím požárních hadic jiného výrobce, 

opotřebením těchto hadic atd. Ale nejdůležitější je, že se naměřené hodnoty pohybují v oblasti 

již dříve naměřených tlakových ztrát.  
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Porovnání tlakových ztrát v požárních hadicích B75
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Obrázek 23: Graf porovnání tlakových ztrát v požárních hadicích B75 

 

7.2 Porovnání tlakových ztrát na kulových rozdělovačích 

Porovnání tlakových ztrát na kulových rozdělovačích je znázorněno na Obrázku 24. 

Tmavě modrá křivka znázorňuje tlakovou ztrátu s pouze jedním otevřeným útočným proudem 

číslo jedna nebo dvě. Růžová křivka znázorňuje tlakovou ztrátu s jedním otevřeným útočným 

proudem číslo tři. Žlutá křivka ukazuje tlakovou ztrátu při otevření dvou útočných proudů 

číslo jedna a dvě. Světle modrá křivka znázorňuje tlakovou ztrátu při otevření všech útočných 

proudů. Fialová barva vyjadřuje průběh hodnot, které se používají při výpočtech v hadicovém 

vedení (viz Tabulka 6) a poslední hnědá křivka určuje tlakovou ztrátu naměřenou 

v diplomové práci [10]. Tyto naměřené hodnoty jsou velice rozdílné a nikde není uvedeno, na 

jakém rozdělovači nebo rozdělovačích bylo prováděno měření tlakových ztrát. Proto bych 

doporučil uskutečnit nová měření tlakových ztrát na rozdělovači různých typů, nebo od 

různých výrobců. 
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Porovnání tlakových ztrát na rozdělovačích
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Obrázek 24: Porovnání tlakových ztrát na kulových rozdělovačích 

 

7.3 Porovnání maximální dosažené výšky pro hašení 

ve výškových budovách 

V této části je uvedeno, do jaké výšky, respektive do jakého NP je požární čerpadlo 

schopno vytlačit vodu pomocí hadicového vedení. Výška je vypočtena podle rovnice (7.1), 

která je odvozena z rovnice (4.11). Pro výpočet jsou využity hodnoty tlakových ztrát od všech 

výše určených zdrojů. 

Nutné okolnosti k upravení rovnice (7.1): 

 hadicové vedení se pokládá po schodišti, 

 na překonání dvou podlaží je potřeba jedna požární hadice o délce 20 m, 

 v dopravním vedení je navíc připočítána jedna požární hadice, která vede 

od požárního čerpadla ke schodišti, 

 délka všech hadic je 20 m, 

 dopravní vedení se skládá z požárních hadic B75 s rozdělovačem položeným na 

patře, ve kterém hoří a útočné vedení se skládá vždy z požárních hadic C52. 
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kde je: 

maxh …maximální dosažitelná výška pro hašení pro jmenovitý průtok v hadicovém 

vedení a počet útočných proudů, [m] 

čH …tlak vody na výstupu z čerpadla, [MPa] 

kH …požární tlak vody na výstupu z hadicového vedení, tlak před proudnicí, [MPa] 

aH …ztráty v armaturách, [MPa] 

N …počet hadic v útočném vedení, [ks] 

l …délka jedné hadice, [m] 

52CR …tlaková ztráta v hadicích C52 na 100 m hadic, [MPa] 

75BR …tlaková ztráta v hadicích B75 na 100 m hadic, [MPa] 

ph …výška jednoho podlaží, [m] 

ρ …hustota vody, [kg·m-3] 

g…tíhové zrychlení (na povrchu Zemi g = 9,80665 m·s-2) 

 

Po názornost je v Tabulce 14 ukázána rozdílnost dosažených maximálních výšek 

za použití různých tlakových ztrát při jmenovitém průtoku v hadicovém vedení za použití 

jednoho a více proudů. Pro porovnání je spočítán i počet podlaží, do kterého je možno položit 

hadicové vedení a s dostatečným tlakem před proudnicí zahájit protipožární zásah. 

Hodnoty vložené do vzorce pro výpočet tabulky:  

čH  = 1,0 MPa; 

kH  = 0,4 MPa; 

aH  = (viz Tabulka 6); 

N  = 2 ks; 

l  = 20 m; 

75BR ; 52CR …hodnota podle různých průtoků ze zdrojů výše uvedených a tabulek v 

MPa; 

ph  = 3,0 m; 

ρ  = 999,2884 kg·m-3; 

g = 9,80665 m·s-2. 
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Tabulka 14: Rozdílnost dosažených maximálních výšek za použití různých tlakových ztrát 
Hydraulický 

výpočet 
Tabulky 
Kvarčák 

Tabulky H. 
Drozdík 

Tabulky od 
Haberkorn 

Naměřené 
hodnoty Počet 

proudů 
[-] 

Průtok 
na 

proudnici 
[l·min-1] 

Průtok v 
dop.vedení 

[l·min-1] 
Počet 
NP 
[-] 

Dosažená 
výška 
[m] 

počet 
NP 
[-] 

Dosažená 
výška 
[m] 

Počet 
NP 
[-] 

Dosažená 
výška 
[m] 

Počet 
NP 
[-] 

Dosažená 
výška 
[m] 

Počet 
NP 
[-] 

Dosažená 
výška 
[m] 

200 200 19 56,49 18 55,07 - - 18 55,30 18 53,71 

300 300 18 52,63 16 49,00 17 51,96 17 51,52 17 49,99 

400 400 16 47,83 14 41,21 16 47,96 15 47,53 15 45,13 
1 

500 500 14 42,35 11 32,36 14 43,30 13 40,07 - - 

200 400 17 52,43 16 49,41 17 52,58 17 52,80 17 50,14 

300 600 15 45,31 13 38,93 15 46,92 17 50,35 14 42,57 

400 800 13 39,55 8 25,69 12 36,83 11 34,29 10 31,69 
2 

500 1000 9 27,43 5 16,69 10 30,41 9 25,69 - - 

200 600 16 47,10 14 41,84 16 48,72 16 48,52 15 44,77 

300 900 11 34,14 9 26,20 12 37,01 11 34,03 10 29,70 

400 1200 8 25,30 5 15,84 9 28,28 8 23,17 - - 
3 

500 1500 6 17,91 - - 7 21,73 4 12,91 - - 

 

Dosáhnout do vyšších pater, než je uvedeno v Tabulce14, je možné dvěma způsoby. 

První způsob je, že se zvýší tlak na čerpadle, ale to je z dlouhodobějšího hlediska 

neudržitelné, protože při vyšších tlacích se součásti čerpadla více zahřívají, a tím i více 

opotřebovávají. Druhý způsob je, že se nedosáhne minimálního tlaku na proudnici. Tímto 

způsobem je sice možné hasit, ale se zmenšeným průtokem a zkráceným dostřikem proudu.  

Je obecně známo, že v poslední době se přechází na vytváření dopravního hadicového 

vedení za pomocí hadic C52, protože tyto hadice a jejich manipulace s nimi je mnohem méně 

fyzicky a časově náročná. Musíme si ale uvědomit, že požární hadice C52 mají omezenější 

rozsah použití, než hadice B75. Přestože hadice B75 vyšly při měření fyzicky i časově 

náročnější, tak z pohledu průběhu taktiky zdolávání požárů v těchto objektech vyšly 

zanedbatelné rozdíly. Proto stojí za zvážení použití ve výškových budovách hadice B75 

s větší prodlevou začátku hašení, než pak později, při zjištění nedostatku vydatnosti dodávky 

vody pomocí požárních hadic C52, pokládat další hadicové vedení. 



 

 58 

Závěr 

Tato diplomová práce má za cíl porovnat naměřené hodnoty tlakových ztrát 

moderních požárních hadic s teoretickým hydraulickým výpočtem a tabulkovými hodnotami 

z odborné literatury. Další součástí je charakterizovat požární zásah ve výškových budovách, 

porovnat jej se zahraničními postupy a zjistit podmínky, které jsou potřeba k zajištění 

dodávky vody na místo požáru za reálných okolností. 

V první fázi je prostudována zahraniční a česká literatura, ze které je stručně popsána 

taktika zdolávání požárů, rozdělení a definice výškových budov v ČR a USA. V této části je 

nejzajímavější, že se v zahraniční požární taktice ve výškových budovách vrací zpět k použití 

kompaktních proudů kvůli zaručení minimálních průtoků 750 až 900 l·min-1 ve velkých 

prostorách, jako jsou například otevřené kanceláře. 

Další součástí této práce je zjištění podmínek pro určení množství dodávky hasiva na 

uhašení požáru při MU. Po prostudování této problematiky je zřejmé, že veškeré výpočty, 

které jsou nutné pro vypočítání množství hasiva na požářiště, jsou v reálných podmínkách 

nepoužitelné a VZ s těmito informacemi na místě zásahu ani nedisponuje.  

Jako další část diplomové práce je vypočtení teoretického hydraulického výpočtu, 

který postupuje podle stanovených vzorců v odborné literatuře a nebyl odvozován složitými 

výpočty. Hodnoty tohoto výpočtu se použily pro srovnání tlakových ztrát s ostatními 

hodnotami.  

Závěrečná část této práce se věnuje praktickému měření, díky kterému byly získány 

údaje tlakových ztrát v hadicovém vedení, včetně časových údajů fyzické náročnosti 

při pokládání tohoto vedení. Obě měření probíhala na stejném místě, které simulovalo požár 

ve 13. NP. Zkouškou fyzické náročnosti se naměřila doba pokládání hadicového vedení 

a ověřil se tak fakt, že nejrychlejší způsob pokládání tohoto vedení je pomocí hadic C52 

v hadicových koších. Praktickým stanovením tlakových ztrát v B dopravním a C útočném 

vedení bylo naměřeno bezmála 16 344 použitelných hodnot, ze kterých byly vypočítány 

tlakové ztráty na požárních hadicích C52 a B75, na kulovém rozdělovači a na kulovém 

hadicovém uzávěru B75. Bohužel tlakové ztráty v požárních hadicích C52 byly změřeny jen 

v intervalu průtoku od 200 do 400 l·min-1 a B75 od 200 do 900 l·min-1, protože měření bylo 

ovlivněno pracovním rozmezím tlakových sond do 1 MPa. Tlakové ztráty na požárních 

hadicích a kulovém rozdělovači vyšly ve všech případech lehce nad průměrem ve srovnání 

s porovnávanými hodnotami. Z tohoto důvodu bych doporučil znovu změřit a porovnat 

tlakovou ztrátu na různých rozdělovačích, ne jen na jednom druhu a v případě zjištění zvýšení 
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ztrát na tomto prostředku upravit hodnoty tlakové ztráty používané při výpočtech dopravy 

vody pomocí hadicového vedení. Dle naměřených hodnot na kulovém uzávěru při použití této 

armatury doporučuji při výpočtech započítávat tlakovou ztrátu 0,01 MPa do průtoku 

700 l·min-1 a nad tento průtok 0,05 MPa. 

Pro zjištění maximální výšky k hašení požáru se jmenovitým výkonem čerpadla 

a průtokem na proudnici je odvozen vzorec. Z tohoto vzorce a z praktického měření vyplývá, 

že pomocí hadicového vedení B75 je možno hasit ve výšce 30 m nad zemí (cca. 10. NP) se 

třemi útočnými proudy a průtokem na proudnici 300 l·min-1. Z toho důvodu doporučuji ve 

výškových budovách používat výhradně dopravní vedení složené z požárních hadic B75 

i přesto, že je v dnešní době stále populární pokládat dopravní hadicové vedení složené 

z hadic C52, které ovšem ale nedosahují takových parametrů, jako již zmíněné hadice B75. 
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Použité zkratky 

 
Tabulka 15: Seznam zkratek 

Zkratka Název 

ČR Česká republika 

DP Dýchací přístroj 

DT Dýchací technika 

EN Evropská norma 

HZS Hasičský záchranný sbor 

ISO Mezinárodní platný standard 

KSN Kombinovaná standardní nejistota 

LCS Life Safety Code (Technický předpis) 

MU Mimořádná událost 

NFPA Národní asociace protipožární ochrany 

NP Nadzemní podlaží 

PP Podzemní podlaží 

PU Požární úsek 

VZ Velitel zásahu 
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Použité zkratky jednotek 

 
Tabulka 16: Zkratky jednotek 

Zkratka Název 

ft Stopa 

gal Galon 

gpm Galon za minutu 

kg Kilogram 

kJ Kilojoule 

l Litr 

m Metr 

min Minuta 

MPa Megapascal 

Pa Pascal 

pound Libra 

s Sekunda 

°C Stupeň Celsia 

ks Kus 
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Obrázek č. 9: Zapojení měřícího zařízení na kulovém rozdělovači AWG, při měření rozdělovače 

s otevřenými všemi útočnými proudy 
 

 
Obrázek č. 9: Zapojení měřícího zařízení na kulovém rozdělovači AWG, při měření na útočném proudu 

číslo tři 
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Pro srovnání naměřených hodnot a použití do výpočtů byly použity dostupné 

tabulkové tlakové ztráty v literatuře [6] od autorů Dr, Ing. Miloše Kvarčáka a od Ing. Lukáše 

Drozdíka. Tlakové ztráty u průtoků 1300 a 1500 l·min-1, které chyběly, se odečetly 

z vytvořeného Grafu č. 1. 
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 Graf č. 1: Tabulkové ztráty požárních hadic 
 

Tabulka 1: Tabulkové ztráty požárních hadic 

Tlakové ztráty na 100 m v MPa 

Hadice izolované C52 Hadice izolované B75 
Dodávané množství 

vody  
[l·min-1] 

Kvarčák Drozdík Kvarčák Drozdík 

200 0,076 0,1 0,01 - 

300 0,17 0,15 0,023 0,011 

400 0,305 0,22 0,041 0,018 

500 0,475 0,3 0,065 0,028 

600 0,685 0,4 0,094 0,04 

700 0,94 0,51 0,13 0,055 

800 1,23 0,64 0,167 0,071 

900 1,56 0,8 0,21 0,089 

1000 1,92 1 0,26 0,109 

1100 2,32 - 0,315 0,129 

1200 2,76 - 0,375 0,162 

1300 - - - 0,185 

1400 - - - 0,205 

1500 - - - 0,235 

1600 - - - 0,263 
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Obrázek 1: Přenosný kulový uzávěr B75 AWG (DN40) 

 

 
Obrázek 2: Vtok kulové uzávěru B75 AWG s vnitřním průměrem kulového uzávěru 40 mm 

 

 
Obrázek 3: Výtok kulové uzávěru B75 AWG s vnitřním průměrem kulového uzávěru 40 mm 
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CAS 30/9000/540 - S 3 R T815-7 6x6.1 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 30 - T 815-7 6x6.1 je určena pro přepravu 

požárního družstva 1+3 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou při 

použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. 

 

Obrázek č. 1: CAS 30/9000/540 - S 3 R T815-7 6x6.1 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Rozměry vozidla  
Délka(bez lanového navijáku) 9 190 mm 

Šířka 2 550 mm 

Výška  2 850 mm 

Světlá výška pod nápravou  360 mm 

Brodivost 1 200 mm 

Regulací tlaku vzduchu ve vlnovcových pružinách všech polonáprav lze měnit světlou výšku 
vozidla během jízdy v rozmezí +90 mm / -120 mm. 

Hmotnosti vozidla 

Provozní 14 750 kg 

Celková 25 000 kg 

PODVOZEK 

Typ  TATRA T815-731R32/411 

Typ motoru naftový, přeplňovaný, chlazený vzduchem 
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Výkon motoru 325 kW/1 800 min-1 

Motor splňuje emisní normu EURO5 

 
 
Náhon  

 
 

6x6 s připojitelným pohonem přední nápravy 

Převodovka  
 mechanická s poloautomatickým elektronickým řazením, 14 stupňů 

vpřed, 2 vzad 

Brzdový systém 4 na sobě nezávislé systémy s ABS 

Napětí elektrického 
systému 

24 V (2 akumulátory 12 V 180 Ah) 

Objem palivové nádrže (nafta / AdBlue) 2x 220 l / 67 l 

Maximální rychlost 
vozidla 

100 km/h 

KABINA 

Typ  čelní, sklopná 

Počet míst k sezení 1 + 3 

NÁSTAVBA  

Materiál rám vyroben z hliníkových profilů a polepen hliníkovým plechem 

NÁDRŽE 

Nádrž na vodu 9 000 l 

Nádrž na pěnidlo 540 l 

ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ 

Nízkotlak 

Jmenovitý průtok  3 000 l/min 

Jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 

Jmenovitá sací výška 3,0 m 

Vysokotlak 

Jmenovitý průtok 300 l/min 

Jmenovitý pracovní tlak 4,0 MPa 

PRŮTOKOVÝ NAVIJÁK 

Rozměry hadice DN 25/60 m 

Proudnice 
pistolová s možností regulace 

průtoku a výstřikového kužele 

Jmenovitý průtok 200 l/min 
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ALTERNATIVY 

• elektronická regulace přiměšování THTronic 

• lafetová proudnice 

• nárazníková lafetová proudnice 

• druhý průtokový naviják s hadicí DN 25/60 m a pistolovou 

proudnicí 

• přední trysky pro hašení při jízdě 

• vyprošťovací lanový naviják s elektropohonem 

• osvětlovací stožár 

• elektrocentrála 

 
Obrázek č. 2: Pracovní diagram požárního čerpadla CAS 30/9000/540 - S 3 R T815-7 6x6.1
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