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ANOTACE 

STŘÍLKA, Jan. Tlakové ztráty v C dopravním a C útočném vedení nevýškových 

budovách. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

2012, Vedoucí práce: Martin Trčka.  
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Diplomová práce se zabývá ověřením tlakových ztrát v C dopravním a C útočném 

hadicovém vedení ve výškových budovách. Obsahem práce je charakterizovat dopravu vody 

ve výškových budovách v ČR a zahraničí a rozbor fyzické náročnosti dopravy vody ve 

výškových budovách v podmínkách reálné mimořádné události. Cílem práce je pak porovnání 

experimentálně naměřené hodnoty průtoků a tlaků ve zvoleném dopravním a útočném 

hadicovém vedení s hydraulickým výpočtem a hodnotami v odborné literatuře.  

 

ANNOTATION 

 Střílka, Jan. Pressure Losses in C Supply and C Attack Lines in High-Rise Buildings. 

VŠB – TU of Ostrava, 2012. Diploma thesis. Fakulty Safety Engineering. Advisor: Martin 

Trčka 

 

Keywords: Pressure losses, Hose lines, High-Rise Buildings. 

 

My Diploma Work deals with the verification of pressure losses in C supply and C 

attack lines in high-rise buildings. The content of this work is water transport in high-rise 

buildings in the Czech Republic and abroad as well. The analysis of the physical demands of 

water transport in high-rise buildings in terms of a real emergency. The aim of this work is to 

compare the rate of flow and pressures in the selected supply and attack hose lines with 

hydraulic calculations and values in the technical books. 
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Seznam použitých zkratek 

Tabulka 1 Seznam použitých zkratek 

Zkratka Popis 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO   Jednotka požární ochrany 

ČR Česká republika 

PO Požární ochrana 

MU Mimořádná událost 

DZP Dokumentace zdolávání požáru 

VZ Velitel zásahu 

VD Velitel družstva 

DP Dýchací přístroj 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

Hadice B75 Požární hadice s vnitřním průměrem 0,075 m 

Hadice C52 Požární hadice s vnitřním průměrem 0,052 m 

Hadice W52 Požární hadice s vnitřním průměrem 0,052 m 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 
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1 Úvod 

Voda je i v dnešní moderní době, kdy jsou k dispozici nové hasící látky, stále 

nejpoužívanější hasící látkou k hašení požárů. Mezi její výhody patří její dostupnost, cena, 

možnost dopravy na místo požáru a také její velká hasební schopnost. Voda může být použita 

buď samostatně, nebo s příměsí látek, které zvyšují její hasební schopnost. 

 Pro úspěšné zvládnutí požáru je potřeba dodávat vodu na místo požáru nepřetržitě 

v potřebném množství. K dopravě vody je možno použít hadicového vedení, které je napojeno 

od cisternové automobilové stříkačky a zakončeno proudnicí, pomocí které je možno měnit 

tvar a dodávané množství vody.  

Při dopravě vody hadicovým vedením do výškové budovy je nutno překonat mnohdy 

nemalé vzdálenostní i výškové rozdíly, aby bylo hasivo přivedeno až k místu požáru. 

Dodávka vody v těchto budovách pro požární zásah je velice problematická a technické 

prostředky používané pro tento účel mají své hranice, stejně tak i lidé, hasiči, mají jen 

omezené fyzické možnosti.  

Tato práce si klade za několik cílů. Definovat pojem výšková budova. Charakterizovat 

taktiku vedení zásahu s ohledem na dopravu vody ve výškových budovách v České republice 

a srovnat je s postupy v zahraničí, pro toto srovnání byla vybrána Polská republika. 

 Dále zjistit fyzickou a technickou náročnost tvorby hadicového vedení B a C při 

požárním zásahu ve výškové budově. Srovnat teoretické a praktické postupy používané 

v České republice s postupy, které se uplatňují v Polské republice. Provést měření, při kterém 

bude měřena energetická náročnost tvorby hadicových vedení B a C a jejich porovnání.  

 Provést praktické měření, při kterém budou měřeny tlakové ztráty v hadicovém 

vedení C ve výškových budovách a srovnat je s hodnotami uvedenými v odborné literatuře a 

hydraulickým výpočtem. 

Jako poslední stanovit praktické možnosti při dopravy vody do výškové budovy za 

pomocí dopravního a útočného hadicového vedení C, stanovit maximální výšky hašení při 

jmenovitém výkonu čerpadla a vydatnost jednotlivých proudů. Porovnat teoretické výpočty 

s hodnotami získanými při měření.  
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2 Zdolávání požáru ve výškových budovách s ohledem na 

dopravu vody v České republice a Polské republice 

Tato část se bude zabývat charakteristikou výškových budov v České republice a 

taktikou zdolávání požáru ve výškových budovách s ohledem na dopravu vody. 

2.1 Charakteristiky dopravy vody ve výškových budovách v České 

republice 

Výškové budovy jsou specifické, technologicky a projektově náročné stavby, při 

jejichž realizaci je kladen důraz na stabilitu stavby, řešení technických rozvodů a zařízení 

včetně požárně bezpečnostních zařízení [6].   

Nejvyšší budovy v ČR dosahují výšky 70 – 110 m, výjimku pak tvoří objekty 

televizních vysílačů, jako Buková hora, Cukrák, nebo Žižkovský vysílač [8].   

 

2.1.1 Výškové budovy podle ČSN 

Tato část práce se zabývá definicí pojmu výšková budova. Z norem vydaných v České 

republice je možno definovat pojem vysoká a výšková budova, neboť, jak z vyhledaných 

norem vyplývá, nejsou tyto pojmy zdaleka jednotné. 

ČSN 730802  

 Při projektování výškových objektů v ČR se vychází ze základní normy ČSN 730802, 

která stanoví minimální požadavky na PO. U výškových budov tyto normy řeší například 

požární odolnost použitých materiálů, rozčlenění objektu na úseky, množství a typ únikových 

cest pro evakuaci osob, požární odvětrání, přístupové komunikace, nástupní plochy pro 

požární techniku, vybavení budov požární signalizací, samočinným hasicím zařízením, 

požárním potrubím, hydranty, přenosnými hasicími přístroji atd. Podle ČSN 730802 

rozeznáváme základní výškové členění budov, kde jsou výšky stanoveny 12 m, 22,5 m, 30 m, 

45 m, 60 m pro zařazení do stupně požární bezpečnosti [10].   

V normě je pojem výška uvažován jako pojem požární výška, což je výška objektu od 

podlahy prvního nadzemního podlaží k podlaze posledního užitného nadzemního, popřípadě 

podzemního, podlaží objektu. 
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ČSN EN 1775 

Pojem výšková budova je deklarován mimo jiné i v této normě zabývající se 

zásobování plynem - plynovody v budovách. Je to každá budova, jejichž výška mezi 

povrchem terénu a podlahou nejvyššího podlaží, ve kterém je obytná, nebo pobytová místnost 

je:   

 pro bytový dům vyšší než 50 m, 

 pro každou jinou budovu vyšší než 30 m [17] 

ČSN EN 81-72 

V ČSN EN 81-72 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní 

úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 72 Požární výtahy se udává 

pojem výšková budova jako budova, která má podlaží výše, než je dosah požární výškové 

techniky. [22] 

2.1.2 Dostupnost výškových budov požární technikou 

Výšková požární technika je nepostradatelná při hašení výškových budov, pro potřeby 

záchrany a evakuace obyvatel i pro možnosti požárního útoku a hašení požáru ve výškové 

budově.  

Dispozice vyšších objektů, nehořlavost konstrukčního systému, požární odolnost 

konstrukcí a úroveň technického vybavení budovy by měla být na takové úrovni, aby vyvážila 

skutečnost, že dostupnost výškové požární techniky v ČR je asi 42 m (10. – 12. NP) v případě 

automobilových žebříků a asi 23 m (5. – 7. NP) v případě automobilových plošin. V případě, 

kdy požár přesahuje tuto výškovou úroveň, je třeba využít vnitřní zásahové[8].  
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2.1.3 Požární taktika zdolávání požáru výškových budov s ohledem na dopravu vody 

v České republice 

Taktika vedení zásahu je jedním ze zásadních cílů odborné přípravy jednotek požární 

ochrany. Požáry ve výškových budovách jsou charakteristické velkým počtem osob a 

místností, rozdílným způsobem využití jednotlivých prostor a podlaží. Může zde docházet 

k rychlému šíření požáru a zplodin větracími, výtahovými a instalačními šachtami. Velkou 

roli hraje nedostupnost vyšších podlaží vnější zásahovou cestou a je tedy nutné použití 

vnitřních zásahových cest jak pro záchranu a evakuaci osob, tak pro samotnou dopravu vody 

na místo požáru.  

Z taktiky zásahu vyplývá, že první útočný proud je nasazen do podlaží požáru, druhý 

útočný proud je pak dle potřeby nasazen v podlaží požáru, nebo nad požárem. Třetí útočný 

proud je podle potřeby nasazen nad podlažím požáru, nebo ve vyšších podlažích.  

Pokud by došlo k požáru velkého rozsahu ve více podlažích výškové budovy, kladou tyto 

podmínky i nemalé nároky na dopravu hasiva (vody).  

Při požáru výškové budovy je třeba vycházet ze základních postupů definovaných v 

metodických listech Bojového řádu, Konspektech odborné přípravy JPO a Cvičebním řádu 

jednotek požární ochrany. Neméně důležitá je také znalost požární prevence, zde podstatná 

pro vyhodnocení taktických postupů pro: 

 zásah vedený prostřednictvím vnitřních rozvodů požární vody, 

 zásah vedený po evakuačních cestách za použití evakuačních plánů, případně zásah 

vedený po zásahové cestě, nebo požárním výtahem, 

 zásah vedený prostřednictvím suchovodu, zejména připojení CAS na požární 

suchovody, 

 průzkum, odhad šíření požáru v objektu a vliv PBZ na šíření požáru, 

 záchrana a evakuace osob z budov po evakuačních cestách, 

 zásah vedený za použití DZP [8].  

Kvalitu zásahu dále významně ovlivňuje vybavení JPO, které může být tvořeno 

technickými prostředky, jako jsou hadicové koše nebo navijáky s hadicemi. Tyto technické 

prostředky mají nesporné výhody v tom, že jeden hasič je schopen najednou přemístit větší 

množství hadic na větší výškovou vzdálenost, než jak by tomu bylo při použití hadic 

v kotoučích.  
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Jak již bylo uvedeno, lze pro tento druh zásahu použít i suchovodu, který má obrovské 

výhody při dopravě vody do výškové budovy. Použitím tohoto zařízení by se značně 

zjednodušila doprava vody do vyšších podlaží a zasahující hasiči by nebyli zatěžováni 

tvorbou hadicového vedení. I přes veškerou snahu projektantů těchto požárních zařízení a 

jeho nesporné výhody ale v praxi dochází k tomu, že zasahující hasiči suchovody nevyužívají. 

Problém je v tom, že nelze předem zjistit, zda je suchovod zcela v pořádku. Suchovody bývají 

zarezlé, mohou chybět i části potrubí, ventily a voda vyplaví některé podlaží. Nebo může být 

na první pohled vše v pořádku, ale potrubí je ucpané či nečistoty v potrubí ucpou proudnici. 

Pokud se tyto skutečnosti zásadně nezmění, hasiči těmto zařízením jednoduše řečeno věřit 

nemohou.  
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2.1.4 Vybrané kapitoly cvičebního řádu pro požáry ve výškových budovách 

Cvičební řád JPO poskytuje základní postupy a rozdělení úkolů zasahujícím hasičům 

při různých druzích zásahu. Dle Cvičebního řádu JPO se rozlišuje několik způsobů vedení 

požárního zásahu do podlaží. Je nutné také připomenout, že každá mimořádná událost je 

specifická a stejně tak i vybavení JPO, taktéž jako možnosti nasazení množství sil a 

prostředků. V následujících kapitolách jsou uvedeny jen vybrané způsoby bojových rozvinutí, 

které je možné provést ve výškových budovách. Daná bojová rozvinutí se pak liší podle 

použitých technických prostředků a podle velikosti družstva nebo družstva o zmenšeném 

početním stavu.  

Jsou zde uvedeny i vybrané kapitoly pro družstvo o zmenšeném početním stavu, neboť 

v reálné situaci není vždy množství sil a prostředků dostatečné pro tento druh MU.  

Cvičební řád předpokládá, že se hasiči pro některé technické prostředku musí vrátit, 

toto však vede ke zdržení celého zásahu. A tak je tento postup velmi teoretický a nedokonalý.  

Dopravní vedení s přenosným navijákem, Útočný proud s přenosným navijákem 

družstvo 1+3 

Tento způsob zásahu není zcela dle Cvičebního řádu určen pro požár ve výškové 

budově a místo přenosného navijáku lze použít hadicových košů. Přesto je toto jedna 

z možností pro tento typ zásahu. Jako dopravního vedení se zde použijí hadice B a na útočné 

vedení hadice C. Číslo jedna a dva se pro vytvoření dopravního vedení vrací zpět a vybaví se 

prostředky pro tvorbu útočného vedení [4].  

V tomto případě záleží na druhu a počtu hadic umístěných na přenosném navijáku. 

Cvičební řád počítá s tím, že na navijáku mohou být hadice B i C.  
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Jednoduché vedení po poschodí, Včlenění rozdělovače do jednoduchého vedení do 

poschodí, družstvo 1+3 

Tento druh bojového rozvinutí je doporučen především v případě požárů v nízké 

zástavbě (do 3. NP ) nebo požáru sklepů a podzemních prostor. Přesto je toto jedna 

z možností pro zásah ve výškové budově. Je zde doporučeno použití přenosného navijáku, 

nebo hadicových košů. Je zde uvedeno použití hadic C. Existuje několik variant provedení 

hadicového vedení, a to:  

a) Tažením za půlspojku, kdy hasič rozvine hadice u paty schodiště a spojí je. Hadice pak 

rozvinuje tahem v zrcadlovém prostoru schodiště současně s postupem do vyšších NP. 

Hadicové vedení se pak zajistí vazákem a VD dle potřeby hadice srovná. 

b) Vytažením, kdy hasiči musí být vybaveni navíc alespoň jedním pracovním lanem. 

Hasiči si ponechají hadice u začátku schodiště a postupují do daného podlaží. Zde 

spustí lano a VD mezitím připraví hadice a uváže lano za půlspojku, hadice pak 

vytáhnou nahoru a zajistí vazákem.  

c) Spouštěním, kdy se hasiči vybaví hadicemi a postupují do daného podlaží, hadice spojí 

a spustí schodišťovým prostorem. Hadici pak zajistí vazákem.  

d) Vytažením po vnějším plášti budovy; zde se hadice vytahují stejně, jako bylo uvedeno 

ve variantě b) odstavce v předchozí kapitole, VD přitom sleduje vytahování a 

napínáním zabraňuje zachycení hadice a konstrukce. 

e) V případě nutnosti je možné do již připraveného vedení do poschodí včlenit 

rozdělovač dalším družstvem, které může vytvářet druhý proud [4].  
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Dopravní vedení s rozdělovačem a útočný proud do podlaží, družstvo 1+3 

Rozdělovač se umístí zpravidla před vstupem do budovy nebo pod pásmem zakouření. 

Tento druh bojového rozvinutí je doporučen především v případě požárů v nízké zástavbě (do 

3. NP ) nebo u požáru sklepů a podzemních prostor. Přesto je toto jedna z možností pro zásah 

ve výškové budově. Na dopravní vedení se použije hadice B75 nebo C52 a na útočné vedení 

hadice C52. Je zde doporučeno použít přenosný naviják nebo hadicových košů.  

Tak, jako je psáno v předchozích kapitolách, je možné použít varianty a), b), c), d) [4]. 

Dopravní vedení C s rozdělovačem do poschodí, družstvo 1+5 

Dopravní vedení v tomto případě tvoří strojník a dva hasiči. Rozdělovač je umístěn 

v podlaží určeném VD. Dopravní vedení se tvoří v tomto případě za pomocí hadicových košů, 

a to několika způsoby: 

a) Po schodišti, kdy číslo 4 rozkládá hadice z hadicového koše a číslo 3 je urovnává tak, 

aby byly umístěny u vnějších stěn dle typu schodiště. Jakmile jsou použity všechny 

hadice čísla 4, napojí se další hadice z hadicového koše číslo 3. Dopravní vedení se 

pak připojí na rozdělovač, odkud je napojeno útočné vedení. Na útočné vedení jsou 

použity hadice v kotoučích.  

b) Druhou variantou je dopravní vedení schodišťovým prostorem. Číslo 4 se vyzbrojí 

dvěma hadicovými koši a jde s nimi na místo ustavení rozdělovače (podesta nebo 

patro pod požárem), spustí hadici z prvního hadicového koše schodišťovým zrcadlem 

a poté se napojí hadice z dalších hadicových košů. Číslo 4 kontroluje hadicové vedení 

směrem dolů a zajišťuje ho vazákem, zpravidla ob jedno podlaží, např. k zábradlí.  

c) Dopravní vedení do poschodí lze také vytvořit tažením za půlspojku nebo po vnějším 

plášti budovy [4].  
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2.2 Charakteristika dopravy vody ve výškových budovách v Polské 

republice 

Pro porovnání dopravy vody v zahraničí byla zvolena Polská republika. V Polské 

republice se postupy při dopravě vody ve výškových budovách blíží postupům uplatňovaným 

v ČR. Hodně zajímavé jsou pak některé odlišnosti. Materiály z Polské republiky byly získány 

při návštěvě požární stanici v Cieszyne, kde byla daná problematika řešena za pomocí 

překladatele s velitelem místní stanice, který poskytl i osobní zkušenosti s vedením zásahů. 

V Polsku býval dokument podobný našemu Cvičebnímu řádu, kde byla řešena 

problematika týkající se podrobnějším způsobem toho, jakou činnost který hasič u zásahu 

dělá. Ovšem ustoupilo se od toho z důvodu velkého množství různých typů MU a tím i 

možností rozdílných postupů při nich. Nyní jsou základní rozhodnutí při MU ponechána na 

rozhodnutí VZ.  

Kromě způsobů tvorby hadicového vedení byly poskytnuty velitelem stanice i 

materiály týkající se výpočtů šíření požáru, potřeby sil a prostředků pro hašení a potřeby 

dodávky vody. Tomuto tématu se také věnují kapitoly uvedené níže. 

 

2.2.1 Základní zákony požární ochrany v Polsku 

Pro přehled uvádím základní zákony týkající se požární ochrany v Polské republice. 

a) Zákon o Státní požární ochraně z roku 1991 ( Ustawa o Państwowej Strazi Pozarnej)  

 

b) Zákon o požární ochraně ( Ustawa o ochranie przeciwpozarowej)  
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2.2.2 Výškové budovy v Polské republice 

Tak jako v ČR i v Polské republice není zcela určeno, co znamená pojem výšková 

budova a od jaké výškové hranice ji určit, a tak se jako v jiných zemích zohledňuje praktická 

výška požárních žebříků [13].   

Podle [18] takto: 

 Nízké o výšce do 4. nadzemního podlaží nad terénem, do 12 m. 

 Středně vysoké do 9. NP, od 12 m do 25 m. 

 Vysoké nad 9. NP a výšce 25 – 55 m. 

 Výškové, nad 55 m. 

Podle pravidel nařízení ministra územního plánování a stavebnictví (Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) se k vysokým 

budovám počítají objekty o výšce 25-55 metrů nad úrovní terénu a do objektů výškových 

vyšší než 55 metrů nad úrovní terénu. 

Určení těchto objektů může být různé, mohou to být kancelářské budovy, sídla 

obchodních podniků, mohou v nich být umístěny konferenční sály, gastronomická i zábavná 

zařízení, hotely, nemocnice či to mohou být budovy obytné [13].  

Hasiči mohou použít speciální výtahy, které jsou napájené z nouzových zdrojů a jsou 

určeny jako bezpečnostní výtahy (dostupné z vnějšku budovy, zabezpečené proti vnikání 

kouře s možností ovládání jen hasiči, mají mít dostatečnou kapacitu a komunikační zařízení). 

Výtahy mají být nainstalovány v budovách o výšce nad 40 metrů [13].  

Pro potřeby hašení v těchto budovách je možno využít vnitřní hydranty, které musí být 

na každém podlaží. V obytných budovách o výšce 15 – 55 metrů mají být nainstalované 

„vodní požární suchovody“ (suché piony wodny) s možností odběru vody v každém podlaží. 

Budovy nad 50 m musí být vybaveny vodními čerpadly s nezávislým pohonem. Objekty dále 

musí obsahovat samočinné hasicí zařízení, které ulehčí hasičům nalezení ohniska požáru [13].  
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2.2.3 Rozbor dodávky hasiva v Polské republice 

V ČR se výpočty základních parametrů rozvoje požáru, výpočtu sil a prostředků na hašení 

zabývá literatura [1,3]. Obdobný způsob výpočtu používají i v Polsku.  

Obecná metodika pro výpočet sil a prostředků  

Výpočty sil a prostředků jsou zaměřeny na kvantitativní a kvalitativní výběr hasících 

prostředků, zařízení a osob a maximální využití jejich takticko-technických parametrů. Lze 

předpokládat, že geometrický tvar plochy požáru je shodný s tvarem jednoduchých 

geometrických tvarů, jako je kruh nebo obdélník. Vše je však podmíněno mnoha vnějšími 

vlivy, jako je meteorologická situace, otvory v budovách, přístup okysličovadla [13]. 

Pro příklad rychlosti šíření požáru pro některé vybrané druhy budov, prostorů a zařízení se 

zabývá tabulka č. 2. Vzhledem k odlišnosti jednotek rychlosti šíření požáru i intenzity 

dodávky vody na hašení používaných v ČR a v Polské republice je uveden vždy přepočet na 

jednotky uváděné v ČR.  

VL...rychlost šíření požáru [m.min
-1

] 

Tabulka 2 Rychlost šíření požáru, Polská republika 

Hořlavé materiály, nebo předměty Průměrná hodnota  

VL[m.min
-1

] 

Administrativní prostory 1,0 - 1,5 

Nemocnice (v závislosti na třídě požární odolnosti 

 budovy) 
0,6 - 3,0 

Budovy pro ubytování 0,5 - 0,8 

Hořlavé výrobní zařízení pokrývající velké plochy 1,7 - 3,2 

 

Po výpočtu velikosti plochy požáru se přistupuje k výpočtu množství vody k hašení požáru. 

V Polské republice se také rozlišuje kolik vody je třeba na požární obranu a požární útok.  

Pokud jde o hodnoty intenzity dodávky hasiva, je rozlišeno na jednotku délky, plochy a 

objemu za jednotku času: 

 Intenzita dodávky vody na linii, frontu požáru [dm
3
*m

-1
*s

-1
] 

 Intenzita dodávky vody na povrch požáru [dm
3
*m

-1
*s

-1
] 

 Intenzita dodávky vody na linii, frontu požáru [kg*m
-3

*s
-1

] 

Převod:  dm
3
*m

-1
*s

-1
 => l*m

-2
*min

-1
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Intenzita dodávky vody na plochu 

Pro základní výpočty existují opět tabulky, příklad intenzity dodávky vody na plochu požáru 

je uveden v tabulce č. 3.  

I p… intenzity dodávky vody na povrch požáru [l.min
-1

.m
2
] 

Tabulka 3 Intenzita dodávky vody na hašení, Polská republika 

Název objektu, nebo zařízení Intenzita dodávky vody na povrch 

  I p
 
[l.min

-1
.m

2
] 

Administrativní a obytné budovy 4,8 až 6 

Sklepy budov (průměr) 1,8 až 6 

Průmyslové stavby, v závislosti 

na požární odolnosti 

konstrukčních prvků 

3,6 až 12  

Divadelní scény 12 až 18 

Garáže 3 až 6 

 

V určitých případech obecné výpočty sil a prostředků, jakožto i intenzity vody k hašení, 

nestačí. Tyto rozdíly plynou z taktiky hašení požárů ve speciálních případech a pro požáry 

velkých ploch se použije následující tabulka č. 4., která se věnuje hašení požáru při ploše 

požáru Fg ≥  300 m
2
. Z této tabulky lze vyčíst, jak velké množství vody je nutno dodat na 

povrch požáru za jednotku času [13].  

Fg…plocha požáru  [m
2
]  

Tabulka 4 Intenzita dodávky vody na velké plochy, Polská republika 

Fg 

 

 [m
2
]  

Intenzita dodávky vody  Ip  [l*min
-
1*m

-2
]   

1,8 3 4,2 4,8 6 9 12 15 18 21 24 

P 300 540 900 1260 1260 1800 2700 3600 4500 5400 6300 7200 

l  400 720 1200 1680 1680 2400 3600 4800 6000 7200 8400 9600 

o  500 900 1500 2100 2100 3000 4500 6000 7500 9000 10500 12000 

ch   600 1080 1800 2520 2520 3600 5400 7200 9000 10800 12600 14400 

a 700 1260 2100 2940 2940 4200 6300 8400 10500 12600 14700 16800 

  800 1440 2400 3360 3360 4800 7200 9600 12000 14400 16800 19200 

h 900 1620 2700 3780 3780 5400 8100 10800 13500 16200 18900 21600 

a 1000 1800 3000 4200 4200 6000 9000 12000 15000 18000 21000 24000 

š 1500 2700 4500 6300 6300 9000 13500 18000 22500 27000 31500 36000 

e 2000 3600 6000 8400 8400 12000 18000 24000 30000 36000 42000 48000 

n 2500 4500 7500 10500 10500 15000 22500 30000 37500 45000 52500 60000 

í 3000 5400 9000 12600 12600 18000 27000 36000 45000 54000 63000 72000 
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Jako poslední jsou uvedeny další druhy požárů, kde výpočty jsou hodně specializované na 

tyto druhy požárů, a to: 

 Požáry hořlavých kapalin a plynů ve výrobních linkách, síly a prostředky v případě 

hašení požáru zemního plynu a ropy. 

 Výpočet sil a prostředků pro hašení skladů dřeva a ochranu okolí. 

 Výpočet sil a prostředků pro hašení kabelových kanálů a zařízení pod napětím. 

 Výpočet sil a prostředků potřebné pro hašení lesních požárů [13]. 

2.2.4 Způsoby dopravy vody ve výškových budovách v Polské republice 

V Polské republice rozeznávají podobné způsoby dopravy vody do výškových budov 

jako ČR. Mezi tyto základní způsoby patří:  

a) Použití suchovodů, v překladu „suche piony“. U těch bylo zjištěno, že pokud je 

objekt suchovodem vybaven a VZ se jej rozhodne použít pro dopravu vody, je 

určen jeden hasič, který zkontroluje, zda je suchovod v pořádku. Od této kontroly 

se pak odvíjí následné řešení zásahu a způsobu dopravy vody. 

b) Použití hadicového vedení; v Polské republice za použití tlakových požárních 

hadic W52, které jsou shodné s hadicemi C52. Tyto hadice jsou v kotouči, a tak se 

postupuje podobným způsobem, jako je popsáno ve Cvičebním řádu 2.3.2.2. a). 

Rozdíl je pak v tom, že v Polské republice neexistuje metodika, která by říkala, 

který hasič má co dělat a jak. A záleží tedy na domluvě hasičů nebo na rozkazu 

velitele. 

c) Použití vertikálního vedení, tj. vytažení hadice za půlspojku pomocí lana po plášti 

budovy do daného podlaží pod ohniskem požáru. Zde pak následuje napojení 

dopravního vedení na rozdělovač a vytvoření útočného vedení.  

d) Použití hadic W52 ve schodišťovém prostoru, tento způsob je opět podobný jako 

způsob popsaný ve Cvičebním řádu v kapitole 2.3.2.2. a). Rozdíl je opět dán tím, 

že zde není přesně daná metodika – není tedy určeno ani to, zda by se hadice měly 

spouštět za pomocí lana, nebo se hadice postupně spojují a jsou taženy za 

půlspojku, nebo vytaženy do patra za pomocí lana.  

e) Poslední způsob, který se v Polské republice používá, je použití hadicových košů. 

Hadice z těchto košů jsou pak kladeny na schodiště tak, jak popisuje kapitola 

2.3.2.4. a). Tato metoda je ve světě známá, ale v Polské republice je dosti 

neobvyklá. [18]   
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2.2.5 Cvičení provedené v Polské republice zaměřené na dopravu vody do výškových 

budov s ohledem na fyzickou náročnost 

V materiálech z Polské republiky je popsáno cvičení, které bylo provedeno ve výškové 

budově v městské části Żoliborz ve Varšavě. Byly testovány možné způsoby dopravy vody na 

požářiště, které se nacházelo v 11 NP této budovy v bytě, který se nacházel nejdále od 

schodiště. Tyto způsoby dopravy jsou popsány v předcházející kapitole 3. 4. [19] 

Výška podlaží budovy, kde cvičení probíhalo, činila v případě jednoramenného 

schodiště 2,8 m a v případě dvouramenného schodiště 2,7 m. Cvičení se účastnily tři jednotky 

v celkovém počtu 15 osob. K rozvinování hadicového vedení bylo použito družstva o počtu 3, 

4 a 5 osob, a to v případě rozvinování po schodišti a schodišťovým prostorem, přičemž bylo 

také použito hadicových košů. Tak jako u reálného zásahu byli všichni hasiči vybaveni 

speciálními oděvy, dýchací technikou s ocelovými lahvemi, opasky, lanem, prostředky pro 

vnikání do uzavřených prostor, osvětlovací technikou, radiostanicí, atd. [19] 

Během celého cvičení byly měřeny časy rozvinování hadic, umístění požární techniky, 

časy, kdy voda dosáhla proudnice, počet použitých hadic a také pozorovány výhody a 

nevýhody plánovaných způsobů. [19] 

Použití požárních suchovodů při cvičení  

Velmi účinným způsobem rozvinutí hadicového vedení uvnitř budovy se ukázalo 

použití požárních suchovodů. Časy zprovoznění takového hadicového dopravního vedení se 

pohybovaly kolem hranice 4 minut. Vliv na to měl především fakt, že hasiči s sebou nesli 

značně menší množství výzbroje, což jim umožnilo bez problémů dosáhnout nevzdálenějšího 

bytu v 11.NP  s rezervou hadic potřebných pro zahájení zásahu. Čas potřebný pro 

zprovoznění hadicového vedení v tomto případě závisel na rychlosti dosažení daného podlaží, 

napojení se na zařízení ze skříně sluchovodu, rozvinutí tří hadic a času, který potřebovala 

voda k dosažení proudnice. Čas naplnění celého vedení byl okolo 30 vteřin. I když výhody 

tohoto způsobu jsou patrné, bohužel je třeba poukázat i na jeho nevýhody. Příkladem může 

být neúplné vybavení skříně suchovodu na jednotlivých podlažích. Proto je třeba pro jistotu 

zjistit stav požárního vybavení na všech podlažích, aby se voda nevylévala třeba v pátém 

podlaží, zatímco požár je v podlaží jedenáctém. Kromě toho zde není jistota, zda 

nezakonzervované hadice či spoje nejsou zarezlé. [19]  
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Rozvinování hadic zespodu nahoru při cvičení  

Další metoda pro tvoření hadicového vedení je rozvinování hadic v kotoučích zespoda 

nahoru. Byla použita řešení s různým počtem osob. K rozvinování byla určena družstva v 

počtu 3, 4 a 5 hasičů. Použity byly hadice W52 stočené v kotouči. Ukázalo se, že vliv na 

efektivnost rozvinování hadic má například druh schodiště či počet hasičů. Při rozvinování po 

jednoramenném schodišti bylo použito 9-10 hadic v kotoučích, zatímco na dvouramenném 

schodišti stačilo 7-8 hadic v kotoučích. Důvodem tohoto rozdílu je, že hadice o délce 20 m 

roztažená po jednoramenném schodišti dosáhne na vzdálenost 1,5 podlaží, zatímco na 

dvouramenném dosáhne jedna hadice 2 podlaží. Vliv na použití hadic v kotoučích mělo 

rovněž vlastní roztažení a uložení hadic na schodišti. Velký vliv na rychlost dosažení místa 

požáru měl i počet hasičů. Nejlépe si vedlo družstvo o 5 hasičích, kteří rozvinutí provedli 

v průměru o dvě minuty rychleji než družstvo o 3 hasičích. Váha materiálu se tady rozložila 

na větší počet osob a kromě toho ti, kteří už dříve rozvinuli své hadice, popotahovali další 

hadice po schodišti tak, aby nikde nevznikl uzel, který by znemožnil přísun vody k proudnici. 

Čas, ve kterém voda dosáhla proudnice, se pohyboval okolo 40 vteřin. [19] 

Druhy schodiště při cvičení  

Jinou metodou, za pomocí které byly rozvinovány hadice, je použití schodišťového 

prostoru. Podobně jako u rozvinování hadic po schodišti, byla nasazena družstva 3, 4 a 5 

hasičů. V případě družstev 4 a 5 hasičů se časy pro vytvoření hadicového vedení shodovaly a 

u jednoramenného schodiště činily 6-7 minut. Družstvu o 3 hasičích stejný úkol trval o 1-2 

minuty déle. Za použití dvouramenného schodiště zabralo družstvu 4 a 5 hasičů vytvoření 

hadicového vedení 5-6 minut a družstvu 3 hasičů 6-7 minut. Voda dosáhla proudnice za čas 

30 vteřin. [19] 

Ztížením bylo protahování jednotlivých hadic schodišťovým prostorem mezi rameny 

schodišť. Krom toho bylo použito jen 6 kusů hadic v kotoučích. [19] 
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Kombinovaná metoda při cvičení  

Tato metoda byla provedena tak, že rozvinutí bylo provedeno po vnějším plášti 

budovy na patro pod ohniskem požáru a následovalo další rozvinutí po schodišti na patro, kde 

je ohnisko požáru. Na tuto metodu bylo použito celkem 5-6 hadic v kotoučích. Čas naplnění 

hadicového vedení vodou činil 20-30 vteřin. V souvislosti s touto metodou vyvstává problém 

s předměty uskladněnými na chodbách: ledničky, pračky, skříně, atd., jež bývají postavené 

poblíž oken na chodbách. Stává se často, že přístup k oknu je ztížen železnou mříží, okna jsou 

bez klik nebo bývají zatlučeny hřeby, takže v případě použití této metody je třeba okenní 

tabule vytlouct. [19] 

Použití hadicových košů při cvičení  

Použití hadicových košů je poslední metodou. Tato metoda je v Polsku ještě dosti 

neobvyklá. Během cvičení se ukázalo, že lze takto rychleji a přesněji provést rozvinutí 

hadicového vedení. Velkým ulehčením je i fakt, že s každým metrem rozvinuté hadice je 

hadicový koš lehčí. Váha samotného koše, který je v našem případě vyroben z hliníku, činí 

cca 2,5 kg. V koši se nachází 3 hadice W52 svinuté v „harmonice“. To znamená, že jeden 

hasič je schopen rozvinout hadice na délku 60 metrů a přitom má ještě jednu ruko volnou. Do 

té pak může vzít další potřebné technické prostředky. Časy pro vytvoření hadicového vedení 

se zde pohybují v rozmezí 4,5 – 6 minut. Během celého testování bylo použito 3 hadicových 

košů. [19] 
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Shrnutí celého cvičení zaměřeného na dopravu vody do výškových budov 

Dobré výsledky přineslo rozvinování hadic kotouči po schodišti, tento způsob však 

zcela zaměstnal družstvo 5 hasičů.  

Velkým usnadněním bylo rozvinování hadic za použití hadicových košů, kdy na 

vytvoření jednoho hadicového vedení stačilo i menší družstvo. Kromě toho se ukázalo, že 

časy dosažené při této metodě patří mezi nejlepší.  

Použití suchovodů je metoda rychlá a efektivní, ale velmi nejistá s ohledem na možné 

nedostatky či chybějící protipožární vybavení budov. Pro příklad uvádíme, že pouze dvě 

z několika kontrolovaných budov měli veškeré vybavení na suchovodu v pořádku.  

Důležitá je znalost obtíží a problémů s hadicovým vedením, rozvinováním, souhra 

celé jednotky, vzájemná rádiová komunikace a fyzická připravenost všech zasahujících 

hasičů. Je třeba mít na paměti, že na rychlé přesné rozvinutí hadic během celého zásahu mají 

vliv i takové faktory, jako je zakouření, pohyb osob přesouvajících se po schodišti a mnoho 

dalšího. [19] 
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2.3 Srovnání podmínek zásahů ve výškových budovách v ČR a Polské 

republice 

Z výše uvedené metodiky zásahu ve výškových budovách v obou zemích vyplývají 

rozdíly i podobnosti, které jsou zásadní pro tento druh MU.  

V Polské republice platí pro výškové budovy podobná pravidla a výškové rozdělení 

jako v ČR. Co se týká požární prevence, je nutno od určité výšky budovy instalovat nejen 

požární výtah, ale i požární suchovod, který má od určité výšky zabudováno čerpadlo pro 

zvýšení tlaku vody. Problém u suchovodů je pak podobný jako v České republice.  Hasiči se 

nemohou spolehnout na jejich funkčnost, i když toto zařízení je pro hasební zásah ve 

výškových budovách přímo určeno. O použití tohoto zařízení pak rozhoduje vždy velitel 

zásahu.  

Rozdělení technických prostředků a způsob zásahu ve výškové budově v ČR řeší 

Cvičební řád JPO a konspekty PO. V  Polské republice se podobné příručky sice používají, 

ale obdoba cvičebního řádu je zaměřena spíše na základní výcvik s hadicí, jde zde o rozvinutí 

hadic, jejich spojování a podobně. Konspekty v Polské republice jsou pak zaměřeny velice 

obecně, i když se výškových budov přímo týkají, tato metodika není zdaleka tak důkladně 

rozpracována jako v ČR.  

Zcela jinou kapitolou je pak způsob, jak je počítána intenzita dodávky hasiva. 

Pominou-li se detaily, že v každé z těchto zemí je zvykem tyto výpočty provádět v jiných 

jednotkách, po převedení se zjistí, že intenzity dodávky vody jsou si velmi podobné, liší se jen 

v některých případech, jak z uvedených tabulek vyplývá, srovnáme-li je s literaturou [1,3]. 

V Polské republice pak jsou tyto výpočty dalekosáhle rozvedeny na způsoby a intenzity 

dodávky vody pro požáry přesahující určitou plochu či při požárech určitého druhu, jako je 

uvedeno výše. Je pak jen otázkou, proč podobným způsobem nejsou řešeny i požáry ve 

výškových budovách.  

Způsob rozvoje požáru a jeho šíření jsou si taktéž v obou zemích podobné.  

Po rozhovoru s velitelem stanice v Cieszyne a z literatury, týkající se výškových 

budov, pak plyne, že v Polské republice je jen velmi málo zkušeností s podobným druhem 

zásahů a je až s podivem, že technický prostředek, jako je hadicový koš, který je velice 

vhodný pro podobný druh zásahu, je zde jen minimálně rozšířen.  

Srovnání zásahu ve výškových budovách se pro přehled věnuje tabulka č. 5.  
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Tabulka 5 Srovnání zásahu ve výškových budovách v ČR a Polské republice 

Srovnání dopravy vody ve výškových budovách 

Česká republika Polská republika 

Výškové budovy 

ČSN 730802 určuje členění budov na výšky 12, 

22,5, 30, 45 a 60 m.  

ČSN EN 1775 rozděluje výšku budov hodnotami 

30 a 50 m.  

V ČSN EN 81-72 je výšková budova definována 

výškovou polohou nad dosah výškové požární 

techniky.  

V Polské republice není zcela určeno, co 

znamená pojem výšková budova a od jaké 

výškové hranice ji určit, a tak se jako 

v jiných zemích zohledňuje praktická výška 

požárních žebříků. Výškové rozdělení 

budova je pak následující: 

Nízké o výšce do 4. nadzemního podlaží 

nad terénem, do 12 m.  

Středně vysoké do 9. NP, od 12 m do 25 m. 

Vysoké nad 9. NP a výšce 25 – 55 m. 

Výškové, nad 55 m.  

Suchovody a jejich využití 

Jsou definovány normami ČSN, ale jednotky 

požární ochrany je nevyužívají kvůli nemožnosti 

zaručit jejich funkčnost a úplnost. 

Jsou definovány normami požární prevence, 

ale tak jako v ČR nelze zaručit jejich 

spolehlivost a funkčnost. 

Taktika zásahu ve výškových budovách  

Je určena předpisy požární ochrany, Konspekty 

odborné přípravy, Cvičební řád JPO, Bojovým 

řádem JPO. 

Je určena Konspekty požární ochrany, ale 

postupy jsou zde velice obecné a stručné. 

Vše je ponecháno na rozhodnutí velitele 

zásahu. 

Rychlosti šíření požáru, intenzita vody na hašení 

Je určeno podle výpočtů z metodiky návodu k 

vypracování Dokumentace zdolávání požáru, 

Konspektů odborné přípravy. 

Metodika těchto výpočtů je zde obdobná, 

ale navíc je zde zpracována dokumentace 

pro hašení požárů na velkých plochách a 

další specifické druhy požárů. 
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3 Měření fyzické náročnosti dopravy vody na místo požáru 

v reálných podmínkách MU dopravním vedením B a C  

Tato část práce řeší problematiku fyzické náročnosti tvorby různých druhů hadicového 

vedení. Každý zásah ve výškové budově je velice specifický, ale vždy je u takového zásahu 

nutné překonat velké výškové vzdálenosti.  

 Hasič při mimořádné události, jako je požár, musí být vybaven ochranným oblekem, 

přilbou a dýchacím přístrojem. Krom těchto základních ochranných prostředků musí být 

vybaven také prostředky pro vstup do uzavřených prostor, jistícími pomůckami, např. lanem a 

pracovním polohovacím pásem, vyváděcí maskou, termokamerou, rozdělovačem a proudnicí. 

Když orientačně zvážíme výstroj a výzbroj každého hasiče, zjistíme, že se dostaneme na 

hodnoty okolo 18 kg. Tabulka č. 5 a 6 udává hmotnosti jednotlivých technických prostředků a 

výzbroje použité při měření fyzické náročnosti. 

Tabulka 6 Osobní výzbroj a výstroj, hodnoty hmotnosti od výrobců [14, 15]  

Výzbroj a výstroj Hmotnost [kg] 

Přilba Gallet F1  1,4 

Zásahový oblek Fireman IV  2,9 

Zásahová obuv TPS 63536-013   2,2 

Vzduchový dýchací přístroj Dragger PSS 7000  11,7 

 

Všechny prostředky, které byly dosud řečeny, jsou nezbytné při požárech výškových 

budov a jen těžko lze ovlivnit jejich hmotnost. Jako jeden z mála prostředků, kde můžeme 

ovlivnit hmotnost, jsou tlakové požární hadice. Je totiž značný rozdíl v hmotnostech hadic 

C52 a B75, tyto rozdíly jsou patrné z tabulky č. 7.  

Tabulka 7 Technické prostředky, hodnoty hmotnosti od výrobců [16] 

Technické prostředky Hmotnost [kg] 

Koš na hadice C52 z hliníku 2,8 

Hadice požární tlaková FLAMMENFLEX-G C 52 5,4 

Hadice požární tlaková FLAMMENFLEX-G B 75 9,5 

Proudnice TURBO PW-52 1,7 

Rozdělovač s kulovým uzávěrem Supon  5,3 
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3.1 Měření fyzické náročnosti  

Pro příklad rozdílu v náročnosti vytvoření hadicového vedení C52, a B75 byl zajištěn 

průchozí prostor podél dopravníkového pásu na Dole Paskov, kde byly později měřeny i 

tlakové ztráty v hadicovém vedení. Byla měřena fyzická náročnost vytvoření dopravního a 

útočného hadicového vedení do výšky 38,4 m. Délka průchozího prostoru dopravníkového 

pásu byla 131,5 m. Měření bylo provedeno několika způsoby a každé bylo vždy třikrát 

opakováno. Z výsledků měření pak byly udělány vážené průměry pro zhodnocení celého 

měření.  

Bylo zajištěno 8 testerů a měření proběhlo během dopoledne od 8:00 do 12:00 hodin 

dne 15. 3. 2012. Teplota ovzduší se pohybovala ve venkovním prostředí od 5°C do 17°C. 

Teplota u dopravníkového pásu byla v rozmezí 15°C až 23°C.  

3.2 Popis místa měření  

Důl Paskov leží přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy, přímo v Paskově se pak nachází 

úpravna uhlí, která má kapacitu 550 tun za hodinu. K měření byl vybrán objekt mostu 

dopravníkového pásu, na stejném místě jsou pak měřeny i tlakové a třecí ztráty v hadicovém 

vedení. Vše je zachyceno na obrázku č. 1 a 2.                              

.  

 

 

Obrázek 1 Hadicové vedení podél dopravníkového 

pásu Dolu Paskov 

Obrázek 2 Objekt mostu dopravníkového pásu 

Dolu Paskov 
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3.3 Popis provedeného měření  

Pro účely každého měření bylo vybráno vždy pět testerů, kteří se vybavili technickými 

prostředky a byli připraveni v základním postavení na tvorbu hadicového vedení. Ti se během 

jednotlivých měření neměnili, aby byla zaručena přesnost měření. Všichni testovaní byli 

vybaveni přístroji pulzmeter Sigma Onyx Fit, který byl zapnut hned 5 sekund před započetím 

tvorby hadicového vedení a byl měřen energetický výdej až do chvíle, než byla na útočné 

vedení nasazena proudnice. Z měření byl vynechán VD, který velí zásahu a tvorby 

hadicového vedení se dle Cvičebního řádu neúčastní. Po každém měření pak byla provedena 

15 minutová přestávka. A po každých třech měřeních došlo k výměně testerů.   

Pro vytvoření hadicového vedení bylo zvoleno družstvo o početním stavu 1+5. Takto 

složené družstvo se podle Cvičebního řádu JPO nejlépe hodí pro vytvoření hadicového vedení 

s rozdělovačem do poschodí. Během měření byly respektovány zásady tvorby hadicového 

vedení, Cvičební řád však neřeší možnost vytvoření dopravního vedení B hadicemi a také 

specifické nasazení hadicového vedení ve výškových budovách. Družstvo bylo až na strojníka 

vybaveno vzduchovými dýchacími přístroji, zásahovým oblekem, přilbou a obuví. Při měření 

bylo použito 4 hadicových košů, v každém koši byly 2 hadice C52 složeny v „harmonice“. 

Technické prostředky pro vnikání do uzavřených prostorů byly z měření vynechány, neboť 

každá JPO používá pro vnikání do uzavřených prostorů jiné technické prostředky a nelze tedy 

ani určit jejich hmotnost. 

Pro účely měření bylo tedy navrženo specifické rozdělení technických prostředků, pro 

jednotlivé typy námi zkoušených metod tvorby hadicového vedení.  
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Družstvu byl dán úkol na vytvoření hadicového vedení, a to následujícími způsoby:  

1) Tvorba dopravního vedení hadicemi C52 v hadicových koších s rozdělovačem 

a útočným hadicovým vedením 2 hadicemi C52 v kotoučích 

Měření bylo provedeno třikrát a během tohoto měření se nevyskytnul žádný problém. Byla 

zjištěna nevyváženost, číslo 2 bylo vybaveno pouze jedním hadicovým košem. Tímto se ale 

nabízí prostor vybavit číslo 2 prostředky pro vnikání do uzavřených prostor. Navržené 

technické prostředky pro jednotlivé hasiče na vytvoření hadicového vedení jsou uvedeny 

v tabulce č. 8.  

Tabulka 8 Návrh technických prostředků, hadicové vedení C52 v koších 

Strojník 1x C 52 

Číslo 1 DP, proudnice, 2x C52 

Číslo 2 DP,  1x hadicový koš C 52 

Číslo 3 DP,  1x hadicový koš, rozdělovač s B/C přechody 

Číslo 4 DP,  2x hadicový koš C 52 

VD DP 

 

2) Tvorba dopravního vedení s 8 hadicemi B75 v kotoučích,  rozdělovačem, 

útočným hadicovým vedením 2 hadicemi C52 v kotoučích a proudnicí.    

Měření bylo provedeno třikrát a hned během prvního měření došlo ke komplikaci 

v rozkulování hadic „do kopce“, hadice se zakutálely pod dopravníkový pás, zasekávaly se a 

tím způsobili značné komplikace. Podobné problémy by však mohly vzniknout i na 

schodišťovém prostoru. Proto bylo rozhodnuto pouze jednu půlspojku napojit na stávající 

dopravní vedení, hadici ponechat ležet na místě a tažením za druhou půlspojku byla hadice 

vždy roztažena. Dále během tohoto měření bylo zjištěno, že č. 3 nevezme najednou 2ks 

hadice B75 a ještě rozdělovač, proto bylo rozhodnuto, že č. 4 se po rozvinutí svých hadic vrátí 

pro jednu hadici B75 a tu poté napojí na dopravní vedení hned za hadici č. 3. Zajištěním 

těchto opatření ostatní měření již proběhly bez problémů. Navržené technické prostředky pro 

jednotlivé hasiče na vytvoření hadicového vedení jsou uvedeny v tabulce č. 9.  

Tabulka 9 Návrh technických prostředků, hadicové vedení B75 v kotoučích 

Strojník 2x B 75 

Číslo 1 DP, proudnice, 2x C52 

Číslo 2 DP,  2x B 75 

Číslo 3 DP,  2x B 75, rozdělovač 

Číslo 4 DP,  2x B 75 

VD DP 
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3) Tvorba dopravního vedení hadicemi s 8 hadicemi C52 v kotoučích, 

 rozdělovačem a útočným hadicovým vedením 2 hadicemi C52 v kotoučích 

Měření bylo provedeno třikrát a nedošlo zde k žádným komplikacím. U tohoto měření číslo 2 

nesl v každé ruce jednu hadici C52 a došlo k lepšímu rozložení hmotnosti hadic. Další 

možnost je pak vzít do jedné ruky dvě hadice C52 a dovybavit se prostředky pro vnikání do 

uzavřených prostor. Číslo 3 vzal všechny technické prostředky. Navržené technické 

prostředky pro jednotlivé hasiče na vytvoření hadicového vedení jsou uvedeny v tabulce č. 

10.  

Tabulka 10 Návrh technických prostředků, hadicové vedení C52 v kotoučích  

Strojník 2x C 52 

Číslo 1 DP, proudnice, 2x C52 

Číslo 2 DP,  2x C 52 

Číslo 3 DP,  2x C 52, rozdělovač 

Číslo 4 DP,  2x C 52 

VD DP 

 

3.4 Popis měřících přístrojů pro měření fyzické náročnosti 

K měření fyzické náročnosti bylo zapůjčeno a použito stejného typu přístroje 

„sporttester“, Pulzmeter Sigma Onyx Fit, návod je uveden v příloze č. 3.  

Tento přístroj se skládá z hodinek a hrudního pásu. Do hodinek je třeba zadat vstupní 

údaje testerů, a to jejich věk a hmotnost, hodinky se pak bezdrátově spojí s hrudním pásem, 

který si dle návodu připne testovaný na tělo. Sporttester je pak schopný určit a zaznamenávat 

tepové frekvence, ideální sportovní režim a celkovou spotřebu energie vyjádřenou 

v kilokaloriích, ty pak byly přepočteny na jouly. 

Kalorie (značka cal.) je jednotkou energie, která však byla dnes již nahrazena joulem. 

V praxi se kalorie používá k vyjádření energetické hodnoty potravin. Dle definice je kalorie 

množství energie, která dokáže zvýšit teplotu 1 gramu vody o 1°C. Pro přepočet na jouly 

platí:  1 cal ≈ 4,185 J. 

Pro měřicí přístroje nebyly určeny žádné odchylky a přístroje samotné nejsou 

certifikované pro lékařská použití, ale pouze určeny pro sportovní použití. Ale pro účely 

měření jsou přístroje dostatečné. Celkem bylo použito 5 kusů těchto přístrojů.  
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3.5 Vyhodnocení měření fyzické náročnosti 

Výsledky z měření fyzické náročnosti tvorby hadicového vedení jsou uvedeny v grafu 

č. 1, kde jsou uvedeny všechny naměřené hodnoty.  

Každý má jiné tělesné proporce, a proto i výdej energie byl vždy jiný. Byly zjištěny 

průměrné hodnoty, které jsou v grafu pro každého člena družstva kromě VD, který z výše 

uvedených důvodů nebyl do měření zahrnut.  

Graf 1 Průměrný výdej energie jednotlivých hasičů při testování náročnosti tvorby hadicového vedení 
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V grafu č. 2 jsou srovnávány průměrné hodnoty měření všech členů družstva pro 

jednotlivé způsoby tvorby hadicového vedení. Jako energeticky nejméně náročná se ukázala 

být tvorba hadicového vedení C52 za použití hadicových košů. Zajímavé je však srovnání 

dosažených časů, kdy se časy rozvinování hadic C52 v kotoučích a v hadicových koších lišily 

jen minimálně. Nejvýhodnější tak bylo použití hadicových košů, a to z důvodu, že jeden hasič 

mohl najednou přenést největší množství hadic.    

Nejnáročnější se pak projevilo vytvoření hadicového vedení za pomocí hadic B75 

v kotoučích.  

 Z literatury [23] jsou zde uvedena hodnocení časové náročnosti tvorby tohoto 

hadicového vedení. Jak je patrné z obou měření, jsou hadice B75 nejnáročnější na výdej 

energie i času. Jeho výhodou však je výrazně větší dodávka hasiva na místo požáru. 

Roztahovaní hadic B75 je velice náročné a jistě by bylo přínosem, kdyby se tyto druhy hadic 

nosily v hadicových koších. Tyto koše se však vyskytují jen výjimečně a pro měření se je 

nepodařilo zajistit.  

Graf 2 Průměrný výdej energie a dosažené časy z jednotlivých měření fyzické náročnosti. 
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4 Doprava vody požárním hadicovým vedením 

Pro jednotky požární ochrany je nezbytné, aby se na místo mimořádné události 

dopravily pomocí požárních automobilů. Těmito automobily jsou přepravováni hasiči, jejich 

technické prostředky a také hasební látky. Nejpoužívanější hasební látkou v případě požáru je 

voda a pro její dopravu na požářiště je třeba vytvořit odpovídající hadicové vedení. Při tvorbě 

hadicového vedení je třeba respektovat základní požadavky na jeho tvorbu, jako je vzdálenost 

požářiště, výškové převýšení, množství potřebné vody na hašení a maximální průtoky daným 

druhem hadicového vedení.  

Hadicové vedení tvoříme pomocí tlakových požárních hadic různých typů a výrobců. 

Tato práce se zaměří na typ hadic C52.  

Hadicové vedení lze rozdělit na několik částí:  

 Přívodní vedení, které slouží pro dopravu vody od zdroje, například hydrantu, nádrže 

CAS či rybníku, až do čerpadla. Pro přívod vody z vnějších zdrojů je možno použít 

sací tvarově stálé hadice.  

 Dopravní vedení; takto je definováno hadicové vedení od čerpadla až po rozdělovač. 

Zde může docházet také k velkým tlakovým ztrátám z důvodu délky dopravního 

vedení až stovky metrů. 

 Útočné vedení; pod tímto pojmem je definováno hadicové vedení od rozdělovače až 

po proudnici. Pro útočné může být použito hadic menších průměrů.   
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4.1 Hašení požáru vodou 

Pro výpočet množství dodávaného hasiva je třeba určit plochu požáru, na kterou 

budeme hasivo dodávat. Touto problematikou se zabývá lietartura [1,3], z této literatury jsou i 

použity následující vzorce.  

Pro přerušení hoření na daném prostoru požáru je třeba do tohoto prostoru dodávat 

neustále určité množství vody, podle intenzity požáru. Pro výpočty množství hasiva je vhodné 

použít následující vzorce:  

a) hašení na plochu požáru:      Q=Sh.Ip, [ l.min
-1

]
     

 

 

b) hašení na obvod požáru:      Q=Oh.Io, [ l.min
-1

]
     

 

Kde je:  

  Sh…plocha hašení, [m
2
] 

  
Oh…fronta hašení, [m] 

  Ip…intenzita dodávky vody na hašení plochy požáru, [ l.m
-2

.min
-1

] 

   Io…intenzita dodávky vody na hašení obvodu požáru, [ l.m
-1

.min
-1

] 

   Q…průtok,  

Z dodávky vody na hašení a podle parametrů zvolené proudnice lze stanovit počet proudů, 

který je třeba nasadit na hašení: 

 

 

 

Kde qpr…průtok vody proudnicí, [l.min
-1

] 

ks
q

Q
n

pr

pr ,
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4.2 Problematika tlakových ztrát v požárním hadicovém vedení 

Při dopravě vody od čerpadla na požářiště se projevují tlakové ztráty v hadicovém 

vedení. Přetlak, který je udělen hasivu při výstupu z čerpadla, se postupně snižuje v závislosti 

na délce vedení, počtu zařazených armatur a dopravní výšce. Tyto tlakové ztráty rozdělujeme 

na ztráty tlakové a místní. Každé čerpadlo má svůj pracovní diagram, který charakterizuje 

závislost výstupní vody z čerpadla na dodávaném množství vody. [1] Pro efektivní hašení 

požáru je nutno po požadovanou dobu dodávat na požářiště potřebné množství hasební látky. 

To může být částečně znemožněno velkými ztrátami ve vedení, které vedou ke snížení 

požadovaného přetlaku před proudnicí, a tím ke snížení dostřiku a snížení efektivity hašení. 

[5] Pro efektivní hašení je třeba, aby byl před proudnicí potřebný tlak hasiva, aby bylo 

zajištěno účinné hašení a proudnice měla předepsané vlastnosti.  

Každá proudnice má předepsány jiné parametry. Obecně platí, že tlaky před 

proudnicemi typu B75 a C52 mají minimální hodnoty 0,4 MPa. Průtoky za těchto tlaků se 

pohybují u proudnic C52 od 0-500 l.min
-1

 a u proudnic B75 dosahují průtoky až hodnot 800 

l.min
-1

 při předepsaném tlaku.  

Dále je třeba počítat s tím, že každá hadice má nějakou konstrukci a je dimenzována 

na tlak určité hodnoty. Pracovní tlak izolovaných požárních hadic se uvádí do hodnoty 1,6 

MPa. Tyto požární hadice jsou vhodné pro užívání JPO. 

4.2.1 Tlakové ztráty třením 

Tyto ztráty jsou způsobeny hlavně délkou hadicového vedení, typem proudění, ale 

také druhem a průměrem tlakových požárních hadic.  

4.2.2 Tlakové ztráty místní 

Místní ztráty vznikají v místech změny velikosti rychlosti kapaliny, projevují se při 

přechodu hasiva protékajícího danou armaturou. V armaturách dochází ke změně průřezu a 

také směru proudění kapaliny. V případě zařazení rozdělovače rozhoduje o místní ztrátě na 

rozdělovači druh napojeného dopravního vedení B75  nebo C52, útočné vedení (C52 nebo 

C42) a na kterou půlspojku je toto vedení napojeno, stejně tak jako počet útočných vedení.  
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4.3 Výpočty tlakových ztrát v požárním hadicovém vedení 

Pro výpočet tlakových ztrát je třeba znát základní vztahy z proudění tekutin. Použitím 

složitějších vztahů pro hydraulický výpočet potrubí pak lze pak dojít k přesným hodnotám, 

které jsou uvedeny později.  

Jak již bylo řečeno v předešlé kapitole, hodně záleží i na položení hadicového vedení, 

změnách směru proudění kvůli vytvoření oblouků a podobně. 

Pro výpočet tlakových ztrát v hadicovém vedení je dostatečné použít výpočty 

z literatury [1]. 

Ve vzorcích se používá nestandardní jednotka tlaku, a to metr vodního sloupce. Při 

převodu: 0,1 MPa = 10 m.v.sl. (vodního sloupce). Pro lepší přehlednost však budeme 

používat běžné jednotky tlaku pascal.  

 

 

Hč…tlak vodního sloupce při výstupu z čerpadla, [MPa] 

Ht1…třecí ztráty v hadicovém dopravním vedení, [MPa] 

Ht2…třecí ztráty v útočném dopravním vedení, [MPa] 

Hp…převýšení, [m] 

Ha…tlakové ztráty v armaturách, [MPa] 

Hk…požadovaný tlak vody na výstupu z hadicového vedení, tlak před proudnicí. [MPa] 

Tlakové ztráty v dopravním a útočném hadicovém vedení jsou v literatuře [1,3] 

vztaženy k délce 100 m. Pro jednotlivé armatury jsou pak přiřazeny tlakové ztráty místní. Ty 

jsou dány nejen druhem armatury, ale také jsou závislé na rychlosti proudění tekutiny a jsou 

uvedeny v tabulce č. 10.   

Tabulka 11 Třecí ztráty na armaturách podle [3] 

Druh armatury 

Místní 

tlaková ztráta 

[MPa] 

Rozdělovač s ventily, sběrač, přetlakový ventil 0,075 

Rozdělovač s kohouty s průtokem do 800 l.min
-1

 0,01 

Rozdělovač s kohouty s průtokem nad 800 l.min
-1

  0,05 

 

MPaHHHHHH kapttč ,21
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4.4 Hydraulický výpočet požárního hadicového vedení 

Tento výpočet je přizpůsoben pro hadicové vedení C52.  Je založen na použití rovnice 

kontinuity a Bernoulliho rovnice pro proudění skutečných kapalin na určení hydraulických 

odporů neboli ztrát. Při proudění skutečných tekutin vznikají následkem viskozity hydraulické 

odpory, jsou to síly působící proti pohybu částic tekutiny. Hydraulické odpory se projevují 

jako tlakový úbytek. Tyto odpory dělíme na: 

 třecí odpory 

 místní odpory 

Tato problematika byla již řešena výše. Hydraulický výpočet hadicového vedení je 

proveden pro hadice C52 a průtoky od 100 až 1200 l.min
-1

.  Provedené výpočty se budou 

vždy vztahovat, pro porovnání, na délku hadic 100 m. Aby bylo možné vše vypočítat, je 

nutno uvést některé proměnné.  

4.4.1 Rychlost proudění  

Rychlost proudění skutečné tekutiny v závislosti na průměru potrubí (hadicového 

vedení) si vyjádříme z literatury [20] ze vzorce (1.5.2). 

,

4

2d

Q

S

Q
v

 

kde: 

v…rychlost proudění hasební látky v hadicovém vedení, [m.s
-1

] 

Q…objemový průtok, [m
3
.s

-1
] 

S…průřez, [m
2
] 

d…průměr požární hadice, [m]  

V tabulce č. 12 jsou uvedeny hodnoty vypočtené rychlosti proudění kapaliny pro 

hadicové vedení C52.  

 

 

 

 

 



35 

 

Tabulka 12 Rychlosti proudění v hadicích C52 

Hadice C52 

Q  

[ l.min
-1

] 

Q 

[ m
3
. s

-1
] 

d 

[mm] 

S 

[mm
2
]

 
v 

 [m.s
-1

] 

100 0,00167 

0,052 0,00212 

0,784790139 

200 0,00333 1,569580279 

300 0,00500 2,354370418 

400 0,00667 3,139160557 

500 0,00833 3,923950696 

600 0,01000 4,708740836 

700 0,01167 5,493530975 

800 0,01333 6,278321114 

900 0,01500 7,063111253 

1000 0,01667 7,847901393 

1100 0,01833 8,632691532 

1200 0,02000 9,417481671 

 

4.4.2 Určení Reynoldsova a třecího součinitele 

Výpočet Reynoldsova čísla byl vyjádřen z literatury [20] ze vzorce (1.5.2). Toto číslo 

je důležité s ohledem na určení, zda je proudění laminární, nebo turbulentní. Průměr hadic je 

totožný s předchozím výpočtem a hodnota kinematické viskozity je odečtena z literatury, 

tabulky [21] a tabulky 19.5 pro teplotu vody 10 °C a tlak 0,1 MPa.  Během měření sice 

dochází ke změně tlaku, ten má však na hodnotu viskozity mnohem menší vliv než teplota. 

Proto je určena hodnota = 1,3063.10
-6

 m
2
.s

-1
 

 

dv
Re    

kde: 

Re… Reynoldsovo číslo, [-] 

v…rychlost proudění, [m.s
-1

] 

d…průměr hadicového vedení, [m] 

…kinematická viskozit, [m
2
.s

-1
] 
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Třecí součinitel přímo pro gumové hadice použity z literatury [23] a spočítá se podle vzorce 

(4). 

 
41,0Re917,001113,0 , [-] 

kde je: 

…Třecí součinitel, [-] 

Re…Reynoldsovo číslo, [-] 

V tabulce č. 12 jsou uvedeny vypočtené hodnoty Reynoldsova čísla a součinitele tření 

pro hadicové vedení C52. 

Tabulka 13: Třecí součinitel a Reynoldsovo číslo v hadicích C52 

Hadice C52 

Q  

[ l.min
-1

] Re  λ 

100 31222,3 0,0243 

200 62444,6 0,02104 

300 93666,9 0,01952 

400 124889 0,01859 

500 156111 0,01794 

600 187334 0,01745 

700 218556 0,01706 

800 249778 0,01675 

900 281001 0,01648 

1000 312223 0,01625 

1100 343445 0,01606 

1200 374667 0,01589 

 

Z vypočteného Reynoldsova čísla vyplývá, že proudění v hadicovém vedení je vždy 

turbulentní. Určení třecího součinitele lze také docílit odečítáním z tabulky, tento odečet však 

není příliš přesný, proto není v této práci uveden. 
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4.4.3 Výpočet tlakových a výškových ztrát požárního hadicového vedení 

Pro tyto výpočty je z literatury [21] tabulky 19.1 určena hustota vody pro teplotu 10 °C, 

odečtená hodnota činí 999,7 kg.m
3
.  

Tlaková ztráta se vypočte z literatury [2] a vzorce (2.1.2.), kde za výšku h dosadíme ztrátovou 

výšku hz. 

zhgp , [Pa ]  

kde: 

p…tlaková ztráta, [Pa] 

…hustota vody, [kg.m
3
] 

g…tíhové zrychlení (na povrchu Zemi g = 9,81 2sm ) 

hz…ztrátová výška, [m] 

Ztrátová výška způsobená třením se spočítá podle vztahu (1.6.1) z literatury [20]. 

Hodnoty jsou počítány na 100 metrů hadicového potrubí. 

 

 
dg

vL
hzT

2

2

, [m] 

kde: 

hzT…ztrátová výška způsobená třením, [m] 

…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 = 9,81m.s
-2

) 

d… průměr požární hadice, [m] 

V tabulce č. 14 jsou uvedeny vypočtené hodnoty ztrátové výšky a tlakové ztráty pro 

délku hadicového vedení 100 m při použití hadic C52.  
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Tabulka 14: Hodnoty ztrátové výšky a tlakové ztráty na 100 m hadicového vedení C52 

Hadice C52 

Q  

[ l*min
-1

]  

hz 

[m]  
Δp   

[ pascal] 

100 1,47 14 387 

200 5,08 49 833 

300 10,61 104 034 

400 17,96 176 102 

500 27,07 265 505 

600 37,92 371 876 

700 50,47 494 938 

800 64,70 634 477 

900 80,59 790 315 

1000 98,12 962 306 

1100 117,30 1 150 322 

1200 138,09 1 354 255 

 

 

Pro místní ztráty uvažuji jen ztráty na rozdělovači a na průtokoměru. Z vypočtených 

hodnot je patrné, že ztráty výškové i tlakové jsou od hodnoty 1000 l.min
-1

 tak velké, že 

čerpadlu CAS činí značné problémy tyto tlakové ztráty překonat. 
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4.5 Stanovení nejistoty měření 

Standartní nejistota měření typu A je stanovena z výsledků opakovaných měření 

statistickou analýzou série naměřených hodnot, obdobně jako v případě náhodných chyb 

měření. Jejich příčiny se považují za neznámé a jejich hodnota klesá s počtem měření. Vzorce 

jsou z literatury [24] (1). 

 

2)(
)1(

1
iAx
x

nn
u  

n

i
ix

n
x

1

1
 

Axuxx  

kde: 

uAx…standartní nejistota A 

n…počet měření 

x…průměr hodnot 

x…jednotlivé hodnoty 

x…výsledná hodnota 
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5 Měření tlakových ztrát v C dopravním a C útočném 

požárním hadicovém vedení 

Pro realizaci měření tlakových ztrát bylo vybráno stejné místo jako pro měření fyzické 

náročnosti tvoření hadicového vedení, a to prostor dopravníkového pásu firmy Ostravsko-

karvinské doly Paskov, dále jen OKD. Místo dopravníkového pásu bylo záměrně vybráno pro 

svou výšku, kterou lze přirovnat k výšce budovy s 13 podlažími, pokud bereme výšku 

jednoho podlaží 3 m, a také proto, že se zde nenachází schodiště, které má v každé budově 

jiné rozměry. V hadicích tak vznikají místní ztráty vlivem kroucení hadic, které lze jen složitě 

vypočítat.  

Zjištění délky a výšky dopravníkového pásu Dolů Paskov je v příloze č. 2., výkresové 

dokumentace stavby dopravníkového pásu. Tyto podklady byly poskytnuty se souhlasem 

vedoucího pracovníka OKD, díky kterému se měření na dopravníkových pásech mohlo 

uskutečnit. Výškové umístění proudnic pak bylo změřeno pomocí měřícího pásma. 

Díky ochotě Severomoravských vodovodů a kanalizací, vedoucího střediska 

vodovodních sítí Frýdek Místek, se podařilo zajistit dostatečné množství měřících prostředků 

pro snímání tlaků a průtoků. Pro samotné měření byla zapůjčena armatura Ing. Sivka, která 

byla již dříve použita při měření tlaku a při diplomové práci [5]. 

Dále byly pro účely měření vyrobeny dva přechody pro napojení hadic B75 a 

průtokoměru WS 80. Tento průtokoměr byl použit vzhledem k tomu, že nebylo možno zajistit 

jiný průtokoměr, který by splnil požadavky na měření průtoku nad hranici 500 l.min
-1

. 

Výkresová dokumentace přechodů je v příloze č. 4. 

K zajištění samotného měření bylo zajištěno: 

14 ks hadice C 52 Haberkorn Flammenflex 

1 ks Kulový rozdělovač AWG B75, příloha č. 4.  

3 ks proudnice Turbo Supon, příloha č. 4. 

3 ks tlakové sondy Data Loggeru s rozsahem 0 – 1,0 MPa, příloha č. 4. 

3 ks Data Logger, příloha č. 4. 

1 ks průtokoměr   WS 80, příloha č. 4. 

1 ks průtokoměr WS 50, příloha č. 4. 

1 ks CAS 30/9000/540 - S 3 R, T815-7 6x6 Tatra 815-7 z  hasičské stanice Ostrava Zábřeh 
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5.1 Popis měření tlakových ztrát 

Měření probíhalo na Dole Paskov a hadicové vedení bylo nataženo podél 

dopravníkového pásu a zajištěno vazáky. 

 Od čerpadla CAS byla použita jedna hadice B75 o délce 5 m pro přívod vody do 

měřícího zařízení. Na měřící zařízení obsahující průtokoměr a tlakovou sondu byl napojen 

přechod B/C a dopravní vedení C52, to se skládalo z 8 kusu hadic o délkách 20 m. Další 

tlaková sonda s přechodem C/B byla umístěna před rozdělovač. Útočné vedení od 

rozdělovače čítalo 2 kusy hadice C52 o délkách 20 m a před proudnicí byla napojena opět 

tlaková sonda a průtokoměr. Všechny vstupní parametry měření jsou uvedeny v tabulce č. 15. 

Tabulka 15: Parametry pro měření třecích ztrát hadic C52 na Dole Paskov. 

  
Ztrátový tlak 

Polohová výška umístění rozdělovače 38,4 m 0,377 MPa 

Polohová výška umístění proudnic Turbo Supon 39,4 m 0,386 MPa 

Délka dopravníkového pásu  131,46 m Celková délka 

Počet hadic C52 v dopravním vedení 8 ks 160 m 

Počet hadic C52 v útočném vedení na každý proud 2 ks 40 m 

Počet hadic B75 délky 5 m 1 ks -  

 



42 

 

Na rozdělovač byly napojeny celkem tři útočné proudy přesně podle obrázku č. 3. Na 

konci každého proudu byla proudnice Turbo Supon, která byla nastavena na kompaktní proud 

a měla nastaven maximální průtok. Před zahájením měření bylo provedeno zavodnění celého 

vedení a zkušební odstřik asi 200 litrů vody pro odvzdušnění celého hadicového vedení.  

Snahou měření bylo zjistit, jaké množství vody je na danou výšku a délku hadicového 

vedení ve skutečnosti nutno zajistit a určit třecí ztráty v hadicích, a to s ohledem na to, že 

během rozsáhlejšího požáru je třeba, aby byly použity všechny tři proudy, které lze na 

rozdělovač napojit. Byla provedena celkem tři měření:  

1) Měření bylo provedeno na jednom útočném proudu. Kvůli nutnosti směřovat 

vodu do výpusti byl na toto použit proud č. 2, na který bylo nainstalováno i měřící 

zařízení. Ostatní dva proudy byly uzavřeny na rozdělovači. Průtok byl měřen od 200 

l.min
-1

 a zvyšoval se vždy po 100 l.min
-1

 až do maximální možného tlaku tlakových 

sond, což je 1,0 MPa. Maximální průtok při tomto měření byl 400 l.min
-1

. 

2) Měření bylo provedeno na proudech č. 1 a 2. Měření bylo provedeno opět 

stejným způsobem jako předchozí měření a průtoky byly měřeny po 100 l.min
-1

. Celé 

měření probíhalo až do maximální možného tlaku tlakových sond. Maximální průtok 

byl při tomto měření 600 l.min
-1

. 

3) Poslední měření bylo provedeno s třemi proudy zároveň a měření probíhalo 

stejným způsobem jako u měření předchozích. Maximální průtok byl při tomto měření 

500 l.min
-1

. 

 

Obrázek 3 Náčrt dopravního a útočného vedení C pro účely měření tlakových ztrát na Dole Paskov 
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Během měření dne 15. 3. 2012 se na měřících zařízeních vyskytl problém, kdy 

přístroje na průtokoměru nebyly schopny zapisovat průtok do své paměti. Tento problém se 

bohužel i přes veškerou snahu nepodařilo odstranit.  Tlakové sondy byly nastaveny tak, že 

zapisovaly tlaky v časovém intervalu půl minuty, což bylo pro měření nevhodné a pro 

relevantní měření se tedy nepodařilo zajistit ani dostatek hodnot, toto měření se tedy muselo 

opakovat. Opakované měření se uskutečnilo znovu dne 5. 4. 2012 se stejným množstvím 

technických prostředků i měřících zařízení. Ale opět pro nefunkčnost měřících zařízení 

nebylo ani zahájeno.  

První relevantní měření bylo uskutečněno 11. 4. 2012. Během tohoto měření bylo 

získáno dostatečné množství hodnot k výpočtu tlakových ztrát hadic C52.   
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5.2 Výsledky měření třecích ztrát v požárním hadicovém vedení 

Během měření byly získány stovky hodnot při průtocích 200 l.min
-1

 až 600 l.min
-1

. Při 

nižším průtoku nebylo možno měřit pro nedostatečný tlak na čerpadle CAS 30, ale vzhledem 

k tomu, že při průtoku 600 l.min
-1

 již byly překročeny maximální hodnoty měřících přístrojů, 

nebude na toto měření brán ohled. Výsledné hodnoty tlaků jsou tedy měřeny při průtocích 200 

l.min
-1

 až 500 l.min
-1

.Celý průběh měření je znázorněn v grafu č. 3. Zvětšený graf je pak 

v příloze č. 10. V grafu je znárodněn tlak měřený za čerpadlem tmavě modrou barvou, tlak 

měřený před rozdělovačem růžovou barvou a tlak měřený před proudnicí žlutou barvou. 

Průtoky měřeny za čerpadlem je zvýrazněn světle modrou barvou a průtok před proudnicí 

fialovou barvou. Z grafu je patrné, jak se parametry měnily v průběhu času na různých 

místech hadicového vedení.  

Graf 3 Průběhu měření hadic C52, hodnoty průtoků a tlaků za časovou jednotku 

 

Standartní chyba u všech měření nepřekročila hodnotu 5%, proto lze měření považovat 

za přesné. Drobné odchylky měření tedy mohly být způsobeny odchylkou tlakových sond, 

která se pohybuje v rozmezí 0-0,5%. Tyto odchylky měření jsou pak v příloze č. 6. 
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Pro získání hodnot třecích ztrát hadicového vedení byly provedeny kombinace 

získaných tlaků měřených za čerpadlem, před rozdělovačem a před proudnicí. Od výsledných 

hodnot byly odečteny hodnoty tlaky z hodnoty převýšení a ztráty na rozdělovači. Hodnoty 

ztrát na průtokoměrech nebylo třeba díky jejich umístění v hadicovém vedení měřit. Hodnota 

ztráty na rozdělovači se pro nedostatek času nedala ověřit, proto byla použita hodnota 0,01 

MPa z tabulky č. 11. 

Výsledné hodnoty tlakových ztrát budou pro porovnání s vybranými hodnotami 

získanými z odborné literatury a hydraulickým výpočtem uváděny v grafech a tabulkách.  

Naměřené hodnoty třecích ztrát pro délku hadicového vedení 100 m jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 16. 

Tabulka 16 Naměřené hodnoty tlakových třecích ztrát na délku 100 m hadicového vedení C52 

Dodávka množství vody 

[l.min
-1

] 

Tlakové ztráty vztažené 

na 100 m hadic  C52            

[Mpa] 

Tlakové ztráty vztažené 

na 100 m hadic  C52            

[m.v.sl.] 

200 0,06 6 

300 0,10 10 

400 0,14 14 

500 0,23 23 
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5.2.1 Stanovení třecího součinitele požárního hadicového vedení 

Během hydraulického výpočtu třecích ztrát v potrubí nastaly problémy se stanovením 

třecího součinitele λ. Proto byl zpětně po měření tento součinitel tření pro měřené průtoky 

vypočten dle vztahů z kapitoly 4.4.3. Vypočtené hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce 

č. 16. 

Tabulka 17 Stanovení třecího součinitele z měření tlakových ztrát hadic C52 

Dodávka 

množství vody 

[l.min
-1

] 

Tlakové ztráty 

vztažené na 

100 m hadic  

C52            

[Mpa] 

Tlakové ztráty 

vztažené na 

100 m hadic 

C52   [Pa] 

Ztrátová 

výška hz  

[m] 

Součinitel 

tření z 

měření           

λ  

Součinitel 

tření z 

hydraulického 

výpočtu           

λ  

200 0,06 60 705,56 6,19 0,025635 0,02104 

300 0,10 96 747,22 9,87 0,018157 0,01952 

400 0,14 143 710,76 14,65 0,015171 0,01859 

500 0,23 226 458,33 23,09 0,0153 0,01794 

 

Hodnoty součinitele tření z provedeného měření dosahují nižších hodnot než u 

hydraulického výpočtu stanoveného z literatury.  

Bylo by ještě třeba stanovené součinitele ještě ověřit v laboratorních podmínkách pro 

různé druhy hadic od různých výrobců.  

5.2.2 Porovnání tlakových ztrát požárního hadicového vedení 

Pro porovnání jsou všechny hodnoty převedeny na MPa a třecí ztráty jsou vypočteny 

pro délku 100 m hadicového vedení C52. Naměřené hodnoty třecích ztrát jsou uvedeny 

v tabulce č. 16. Tyto hodnoty třecích ztrát jsou porovnány v grafu č. 4 s hodnotami moderních 

požárních hadic z přílohy č. 7. a s hydraulickým výpočtem. Rozsah grafu byl záměrně vybrán 

z důvodu lepšího znázornění a porovnání naměřených hodnot s hodnotami získanými 

z literatury a hydraulickým výpočtem.   

Naměřené hodnoty jsou v grafu znázorněny červenou barvou. Ostatní hodnoty jsou 

pak zvýrazněny jinou barvou a označeny podle jmény autorů. Z hodnot v grafu 3 vyplývá, že 

naměřené třecí ztráty v hadicích C52 jsou podobné jako již dříve stanovené hodnoty 

z odborných literatur, dosahují  však nižších hodnot, a to řádově o 4 až 8 m.v.sl. Hodnoty se 

výrazně liší od průtoku 300 l.min-1. Proto by stálo za úvahu hodnoty v těchto literaturách 

snížit. 
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Graf 4 Porovnání naměřených tlakových třecích ztrát na 100 m hadicového vedení C52 s hydraulickým 

výpočtem a hodnotami různých autorů z odborné literatury 

 

Tlakové 

ztráty třením 

[MPa] 
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5.2.3 Maximální dosažené výšky pro hašení vodou 

Při každém zásahu ve výškové budově je třeba vědět, jaké množství vody při 

jmenovitém výkonu čerpadla je možné dopravit do potřebné výšky při dostatečném tlaku na 

proudnici. Při zvoleném dopravním hadicovém vedení C52 je nutno počítat s tím, že množství 

dopravované vody je omezené.  K pravdivosti této teze byly použity výpočty z literatury [23], 

které vychází ze základních výpočtů v kapitole 4.   

Hadicové vedení se pokládá po schodišti. Na překonání dvou podlaží je potřeba jedna 

požární hadice o délce 20 m. V dopravním vedení je připočítána navíc jedna požární hadice, 

která vede od požárního čerpadla ke schodišti. Délka všech hadic je stejná, a to 20 m, 

dopravní vedení je z požárních hadic C52 s rozdělovačem, který je položen na patře, ve 

kterém hoří, a útočné vedení se skládá vždy z požárních hadic C52. [23], 
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max , [m]  

kde: 

maxh …maximální dosažitelná výška pro hašení pro určitý průtok dopravním 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 v požadovaném průtoku, [MPa] 

75BR …tlaková ztráta v hadicích C52 na 100 m hadic v požadovaném průtoku, [MPa] 

ph …výška jednoho podlaží, [m] 

…hustota vody, [ 3mkg ] 

g…tíhové zrychlení (na povrchu Zemi g = 9,80665 2sm  [23], 

Vycházíme ze základních hodnot uvedených v následující tabulce č. 18.  
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Tabulka 18 Základní hodnoty pro výpočet výšek hašení 

Ztráta na rozdělovači do 800l/m 0,01 MPa 

Tlak na proudnici 0,4 MPa 

Gravitační zrychlení 9,81 m.s
-1

 

 Měrná hmotnost vody při 10°C 999,7 kg.m
-3

 

Tlak čerpadla 1 MPa 

Počet hadic C52 útočného vedení 2 ks 

Délka jedné hadice 20 m 

Výška jednoho podlaží 3 m 

 

S použitím hodnot z tabulky č. 18 určíme maximální výšky a množství vody, s kterým 

lze při definovaném tlaku před proudnicí 0,4 MPa  hasit. Dosažená výška je závislá na 

průtoku a do dopravního vedení je započítána jedna hadice navíc pro dosažení budovy. Na 

čerpadle je zvolen tlak 1 MPa. Pro porovnání těchto hodnot byly použity hodnoty naměřených 

třecích ztrát a ztrát z odborných literatur a hydraulický výpočet. Pro porovnání byly v tabulce 

č. 19 uvedeny hodnoty s použitím starších hodnot různých autorů z tabulek z přílohy č 7. a 

nově naměřené hodnoty z tabulky č. 16. Tyto hodnoty při vyšších průtocích dosahují rozdílu 

jednoho až dvou NP, což je při hašení v takovýchto výškách již nezanedbatelná hodnota. 

Tabulka 19 Maximální výšky pro hašení vodou s použitím hadic C52, porovnání s jinými autory.  

      
Kvarčák hadice 

izolované C52 
Kvarčák hadice C52 Naměřené hodnoty 

Hydraulický 

výpočet 

Počet 

proudů 

Průtok 

na jedné 

proudnici 

[l.min-1] 

Průtok v 

dopravním 

vedení 

[l.min-1] 

Dosažené 

NP 

Dosažená 

výška 

[m]  

Dosažené 

NP 

Dosažená 

výška 

[m] 

Dosažené 

NP 

Dosažená 

výška 

[m] 

Dosažené 

NP 

Dosažená 

výška 

[m] 

Jeden 

proud 

200 200 15 44,1 13 40,3 16 46,8 16 48,8 

300 300 11 31,5 11 33,8 14 40,8 13 39,7 

400 400 7 20,4 9 26,7 12 34,5 10 30,9 

500 500 4 11,9 7 20,7 9 26,2 8 23,1 

Dva 

proudy 

200 400 8 25,0 10 29,5 12 36,8 11 34,1 

300 600 4 11,8 7 19,4 - - 7 21,3 

Tři 

proudy 
200 600 4 11,7 6 18,58 - - 7 20,5 
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Pro účinné hašení je nutný dostatečný tlak vody před proudnicí, ale i dostatečné 

množství dodávané vody. Jak z  tabulky č. 19 vyplývá, je hodnota průtoku 600 l.min
-1

  

hraniční pro hašení ve výškových budovách; takovýto průtok je jistě dostačující k uhašení 

jednoho bytu, ale při požáru většího rozsahu, ve velké výšce, je nutno pracovat s minimálními 

průtoky a tlaky před proudnicí. Možným řešením při nedostatečném tlaku nebo množství 

vody je tedy vytvořit další dopravní vedení C52 nebo zvážit nasazení hadic většího průměru.  

 

Graf 4 Porovnání hodnot maximálních výšek pro hašení vodou hadicemi C52 z tabulky č. 19. 
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6 Závěr  

V diplomové práci je charakterizována doprava vody ve výškových budovách v České 

republice a v Polské republice v případě požáru. Byly zjištěny údaje o rychlostech šíření 

požáru a potřebě vody na hašení. Dále byly zjištěny údaje o taktice vedení zásahu ve 

výškových budovách a základní informace o požárně bezpečnostních zařízeních. Tyto údaje 

byly srovnány s údaji a hodnotami v České republice. Z polské literatury se také podařilo 

zjistit, jak se postupuje při hašení ploch velkých rozsahů přesahujících 300 m
2
 a také hašení 

při různých druzích požárních zásahů, které v ČR nejsou odbornou literaturou řešeny.   

V další části práce byly získány a změřeny hodnoty fyzické náročnosti tvorby 

hadicového vedení pomocí hadic B75 a C52. Měření proběhlo na Dole Paskov. Byl zjištěn 

skutečný výdej energie každého z testovaných hasičů a poté i celková náročnost tvorby 

každého druhu hadicového vedení. Byly stanoveny nedostatky a problémy při tvorbě 

dopravního požárního hadicového vedení. Také byly rozpoznány výhody a možnosti tvorby 

různých druhů dopravního vedení. Jako energeticky nejméně náročné se podle očekávání 

jevilo dopravní vedení C52 za pomocí hadicových košů. Takto tvořené vedení má i nesporné 

výhody v celkovém rozložení technických prostředků při zásahu ve výškových budovách. 

Poslední část práce se zabývá ověřením tlakových ztrát na hadicích C52, které jsou 

používány při tvorbě dopravního vedení ve výškových budovách. Po dvou neúspěšných 

měřeních se podařilo ve spolupráci se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi uspořádat 

měření, při kterém bylo získáno dostatečné množství hodnot pro zjištění tlakových ztrát 

v hadicích C52. Tyto ztráty byly porovnány s dříve naměřenými hodnotami a hydraulickým 

výpočtem. Hodnoty tlaků byly naměřeny pro hodnoty průtoků do 500 l.min
-1

.Při větším 

průtoku již byl tlak vody nad rozsah měřících přístrojů. Z naměřených hodnot byly vypočteny 

tlakové ztráty třením v hadicích C52 dosahují nižších hodnot než většina dosud používaných 

hodnot v odborné literatuře. Z výsledků měření je možno navrhnout snížení tabulkových 

hodnot tlakových ztrát třením.   

Při měření dosáhly odchylky měření hodnot do 5%, a proto lze považovat měření za 

přesné.  
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Ze získaných výsledků byly také vypočteny součinitelé tření, které je třeba ještě ověřit 

laboratorně.  

Z naměřených hodnot byly vypočteny maximální výšky, ve kterých lze hasit 

s dostatečným tlakem před proudnicí a jmenovitém výkonu čerpadla. Pro použití hadic C52 

na dopravní vedení ve výškových budovách bylo doporučeno hasit maximálně do průtoku 600 

l.min
-1

 , a tomu je také nutno přizpůsobit počet proudů a nastavené hodnoty průtoků na 

proudnicích.  
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Příloha č. 1) Fotodokumentace provedených měření a armatur 

 

Obrázek 4 Měření fyzické náročnosti, základní postavení 

 

Obrázek 5 Měření fyzické náročnosti, tvorba hadicového vedení 
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Obrázek 6 Měření tlakových ztrát hadic C52, postavení CAS 30/9000/540 S 3 Ra objekt dopravníkového 

pásu Dolu Paskov 

 

Obrázek 7 Měření tlakových ztrát hadic C52, měřící zařízení za čerpadlem 

 



Tlakové ztráty v C dopravním a C útočném vedení ve výškových budovách        Střílka Jan 

3 

 

 

Obrázek 8 Měření tlakových ztrát hadic C52, měřící zařízení za čerpadlem, průtokoměr a tlaková sonda 

 

 

Obrázek 9 Měření tlakových ztrát hadic C52, měřící zařízení před proudnicí, průtokoměr 
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Obrázek 10 Měření tlakových ztrát hadic C52, měřící zařízení před proudnicí, průtokoměr a tlaková 

sonda 

 

Obrázek 11 Měření tlakových ztrát hadic C52, měřící zařízení před rozdělovačem 
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Příloha č. 2) Výkres prostoru dopravníkového pásu OKD Paskov 

 

Obrázek 12 Výkres dopravníkového pásu OKD Paskov 
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Příloha č. 3) Pulzmetr Sigma Onyx Fit 

 

Obrázek 13 Návod pulzmetru sigma Onyx Fit 
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Obrázek 1 Návod pulzmetru sigma Onyx Fit 

 

Obrázek 15  Pulzmetru sigma Onyx Fit 
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Příloha č. 4) Dokumentace měřících zařízení a armatur  

 

Obrázek 16 proudnice Turbo Supon 
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Obrázek 17 Rozdělovač AWG B75 
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Obrázek 18 Měřící zařízení, průtokoměry 
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Obrázek 19 Měřící zařízení, průtokoměry 
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Obrázek 20 Měřící zařízení, průtokoměry 
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Obrázek 21 Měřící zařízení, průtokoměry 
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Obrázek 22 Měřící zařízení Data-Logger 
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Obrázek 23 Měřící zařízení Data-Logger 
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Příloha č. 5) Výrobní výkresy přechodů B75 pro průtokoměr 

 

Obrázek 23 Výrobní výkres příruby pro připojení k průtokoměru 
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Obrázek 24 Výrobní výkres trubky pro připojení k průtokoměru a našroubování přechodu B75 
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Příloha č. 6) Výpočty nejistot měření 

 

Tabulka 20 Výpočet nejistot měření 

Jeden proud 

n 
Průtok 

[l/min] 
P1[bar] P2 [bar] 

(P1-P1)-tlaková 

ztráta 

výšky[bar] 

ΔP [bar] ΔP
2 
[bar] 

1 200 5,5 1,17 0,56 -0,028 0,00078 

2 200 5,51 1,18 0,56 -0,028 0,00078 

3 200 5,44 1,19 0,48 0,052 0,00270 

4 200 5,49 1,15 0,57 -0,038 0,00144 

5 200 5,48 1,14 0,57 -0,038 0,00144 

6 200 5,42 1,12 0,53 0,002 0,00000 

7 200 5,37 1,11 0,49 0,042 0,00176 

8 200 5,4 1,1 0,53 0,002 0,00000 

9 200 5,4 1,11 0,52 0,012 0,00014 

10 200 5,38 1,1 0,51 0,022 0,00048 

      Suma 5,32 [bar] 0,00956 

      Průměr 0,53 [bar] 

Standartní nejistota 0,01031 [bar] 

Relativní nejistota 1,9373 % 

Výsledek 

měření ( 0,532+- 0,01031)bar, s nejistotou 1,93% 
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Tabulka 21 

Průtok 

[l.min-1] 
Jeden proud, tlak za čerpadlem - tlak rozdělovač 

200 Výsledek měření ( 0,532+- 0,0103)bar, s nejistotou 1,93% 

300 Výsledek měření ( 1,249+-0,013)bar, s nejistotou 1,05% 

400 Výsledek měření ( 0,537+-0,0156)bar, s nejistotou 1,02% 

Průtok 

[l.min-1] 
Dva proudy, tlak za čerpadlem - tlak rozdělovač 

200 Výsledek měření ( 0,656+-0,01)bar, s nejistotou 1,53% 

300 Výsledek měření (1,477+-0,0936)bar, s nejistotou 0,63% 

400 Výsledek měření ( 2,314+-0,13)bar, s nejistotou 0,57% 

500 Výsledek měření (3,573+-0,011)bar, s nejistotou 0,32% 

Průtok 

[l.min-1] 
Tři proudy, tlak za čerpadlem - tlak rozdělovač 

200 Výsledek měření (0,849+-0,0076)bar, s nejistotou 0,9% 

300 Výsledek měření ( 1,934+-0,011)bar, s nejistotou 0,59% 

400 Výsledek měření ( 2,971+-0,0091)bar, s nejistotou 0,31% 

500 Výsledek měření ( 4,778+-0,016)bar, s nejistotou 0,34% 

Průtok 

[l.min-1] 
Jeden proud, tlak za čerpadlem - tlak proudnice 

200 Výsledek měření (0,881+-0,013863)bar, s nejistotou 1,57% 

300 Výsledek měření ( 1,756+-0,0569)bar, s nejistotou 3,24% 

400 Výsledek měření ( 2,618+-0,0626)bar, s nejistotou 2,39% 

Průtok 

[l.min-1] 
Dva proudy, tlak za čerpadlem - tlak proudnice 

200 Výsledek měření (0,869+-0,008492)bar, s nejistotou 0,98% 

300 Výsledek měření (1,787+-0,00844)bar, s nejistotou 0,47% 

400 Výsledek měření ( 2,717+-0,01557)bar, s nejistotou 0,57% 

500 Výsledek měření (4,141+-0,011397)bar, s nejistotou 0,28% 

Průtok 

[l.min-1] 
Tři proudy, tlak za čerpadlem - tlak proudnice 

200 Výsledek měření (0,823+-0,01841)bar, s nejistotou 2,23% 

300 Výsledek měření ( 2,171+-0,0102202)bar, s nejistotou 0,56% 

400 Výsledek měření ( 3,247+-0,010225)bar, s nejistotou 0,31% 

500 Výsledek měření ( 5,14+-0,016799)bar, s nejistotou 0,33% 

Průtok 

[l.min-1] 
Jeden proud, tlak před rozdělovačem - tlak proudnice 

200 Výsledek měření (0,439+-0,009123)bar, s nejistotou 2,08% 

300 Výsledek měření ( 0,659+-0,016017)bar, s nejistotou 2,49% 

400 Výsledek měření (1,118+-0,008794)bar, s nejistotou0,79% 

Průtok 
[l.min-1] 

Dva proudy, tlak před rozdělovačem - tlak proudnice 

200 Výsledek měření (0,303+-0,2603)bar, s nejistotou 0,86% 

300 Výsledek měření (0,4+-0,005375)bar, s nejistotou 1,34% 

400 Výsledek měření (0,493+-0,00423)bar, s nejistotou 0,86% 

500 Výsledek měření (2,512+-0,005523)bar, s nejistotou 2,20% 

Průtok 

[l.min-1] 
Tři proudy, tlak před rozdělovačem - tlak proudnice 

200 Výsledek měření (0,264+-0,001633)bar, s nejistotou 0,62% 

300 Výsledek měření ( 0,326+-0,003055)bar, s nejistotou 0,94% 

400 Výsledek měření ( 0,366+-0,00399)bar, s nejistotou 0,93% 

500 Výsledek měření ( 0,452+-0,003887)bar, s nejistotou 0,86% 

 



Tlakové ztráty v C dopravním a C útočném vedení ve výškových budovách        Střílka Jan 

20 

 

Příloha č. 7) Tabulky třecích ztrát 

Tabulka 22 Třecí ztráty, Polská republika 

 

Tabulka 23 Tlakové ztráty podle [1] tabulky č. 2. Doc.Ing. Kvarčák 

Dodávka množství 

vody[l*min
-1

] 

Tlakové ztráty vztažené na 100 

m hadic m.v.sl. hadice   C 52 

Tlakové ztráty v 

Mpa 

100 5 0,05 

150 7 0,07 

200 10 0,1 

300 15 0,15 

400 22 0,22 

500 30 0,3 

600 40 0,4 

700 51 0,51 

800 64 0,64 

900 80 0,8 

1000 100 1 

 

Tabulka 24 Tlakové ztráty podle [7] naměřených hodnot tabulky č. 9. Ing, Drozdík 

Dodávka množství 

vody 

[ l*min
-1

] 

Tlakové ztráty vztažené na 100 

m hadic m.v.sl. hadice   C 52 

Tlakové ztráty 

[ Mpa] 

100 8 0,08 

200 12 0,12 

300 17 0,17 

400 22 0,22 

500 28 0,28 

600 34 0,34 

700 41 0,41 

800 48 0,48 

900 56 0,56 

1000 66 0,66 

 



Tlakové ztráty v C dopravním a C útočném vedení ve výškových budovách        Střílka Jan 

21 

 

Tabulka 25 Tlakové ztráty podle [5] tabulky č. 15. Ing. Sivek 

Dodávka množství 

vody 

[ l*min
-1

] 

Tlakové ztráty vztažené na 100 

m hadic m.v.sl. hadice   C 52 

Tlakové ztráty 

[ Mpa] 

100 - - 

200 3,3 0,033 

300 7,6 0,076 

400 13 0,13 

500 19,4 0,194 

600 26,6 0,266 

700 34,2 0,342 

800 - - 

900 - - 

1000 - - 

 

Tabulka 26 Tlakové ztráty podle [1] tabulky č. 1. Doc. Dr. Ing. Kvarčák 

Dodávka množství 

vody [l.min
-1

] 

Tlakové ztráty vztažené na 

100 m hadic m.v.sl. hadice   

C 52 

Tlakové ztráty v [Mpa] 

100 1,9 0,019 

200 7,6 0,076 

300 17 0,17 

400 30,5 0,305 

500 47,5 0,475 

600 68,5 0,685 

700 94 0,94 

800 123 1,23 

900 156 1,56 

1000 192 1,92 

1100 232 2,32 

1200 276 2,76 
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Tabulka 27 Třecí ztráty na hadicích Haberkorn Flamenflex 
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Příloha č. 8) Graf naměřených hodnot při měření tlakových ztrát 

Graf 3 Záznam průběhu měření hadic C52, hodnoty průtoků a tlaků za časovou jednotku 
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Příloha č. 9) Měření fyzické náročnosti 

Tabulka 28 Hodnoty spotřeby energie, při měření fyzické náročnosti 

  Energetická náročnost [kJ] 

  Hadice C 52 v kotouči 

n 1. měření 2. měření 3. měření 

Číslo 1 343 1436 6010 

Číslo 2 289 1208 5057 

Číslo 3 314 1314 5497 

Číslo 4 423 1769 7403 

VD X X X 

Strojník 234 981 4105 

  Hadicové koše C 52 

n 1. měření 2. měření 3. měření 

Číslo 1 297 389 352 

Číslo 2 209 155 230 

Číslo 3 259 306 197 

Číslo 4 331 448 389 

VD X X X 

Strojník 146 163 176 

  Hadice B75 v kotouči 

n 1. měření 2. měření 3. měření 

Číslo 1 264 1103 4618 

Číslo 2 481 2014 8429 

Číslo 3 372 1559 6523 

Číslo 4 406 1699 7110 

VD X X X 

Strojník 280 1173 4911 
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