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Anotace 

CHLEBO, L., Požadavky na požární hadice. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – TU, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2012, 55 s. 

 

Cílem této práce je zhodnocení technických požadavků na požární hadice podle norem 

ČSN 80 8711 a ČSN 80 8715, a jejich srovnání s požadavky normy DIN 14 811. Práce je 

rozdělena do pěti částí. První kapitola mapuje statistiku mimořádných událostí v letech 2009 - 

2010. Ve druhé kapitole je uvedeno rozdělení hadic a jejich zkoušení podle českých norem 

ČSN. Třetí kapitola se zabývá rozdělením a zkoušením požárních hadic podle německé normy 

DIN. Čtvrtá kapitola nabízí srovnání českých a německých technických požadavků na požární 

hadice dle zvolených srovnávacích kritérií. V páté části je uvedeno vyhodnocení srovnání 

norem. V závěru jsou shrnuty výsledky srovnání norem a jsou definována praktická 

doporučení do budoucna. 

Klíčová slova: hadice, norma, voda, zkouška 

 

CHLEBO, L., Requirements for fire hoses. Bachelor thesis, Ostrava: VŠB - TU, Faculty of 

Safety Engineering, 2012, 55 p. 

 

The aim of this study is to evaluate the technical requirements for fire hose according to 

ČSN 80 8711 and ČSN 80 8715 and their comparison with the requirements of DIN 14 811. 

The work is divided into five parts. The first chapter maps the incident statistics from 2009 -

2010. The second chapter gives a breakdown of their hoses and testing according to Czech 

standards CSN. The third chapter deals with the distribution and testing of fire hoses in 

accordance with German standard DIN. The fourth chapter offers a comparison of Czech and 

German technical requirements for fire hose according to selected criteria. The fifth section 

lists the comparison evaluation standards. In conclusion, the results are summarized and 

compared to standards defined practical recommendations for the future. 

Keywords: fire hose, standard, water, test 
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Úvod 

Voda je pro svůj výskyt a různorodost hasebních efektů nejpoužívanější hasební látkou. Pro 

požární účely se používá buď jako chemický jedinec, tj. bez jakýchkoliv přísad nebo ve směsi 

s různými chemikáliemi, které její hasební vlastnosti umocňují. 

 

Při zdolávání požáru je potřeba na určené místo co nejrychleji dopravit hasivo. Nejběžněji 

používaným prostředkem pro dopravu hasební látky jsou tlakové požární hadice, tj. hadice, 

které se mohou v nenaplněném stavu složit nebo stočit. 

 

V požární ochraně jsou používány různé druhy vedení požárních hadic. Pro doplňování 

cisternové automobilové stříkačky (CAS), popř. dopravu vody na požářiště od hydrantového 

nástavce nebo od čerpadla se používá přívodní vedení. Používá se v případech, kdy je vlastní 

zdroj v CAS nedostačující. Dopravní vedení slouží k přivedení vody od cisterny nebo 

stříkačky k rozdělovači, tedy armatuře umožňující rozdělení vedení až na tři útočné proudy, 

které zabezpečí rozvedení vody k požáru, a které se nazývají útočné vedení. Další možností, 

jak hadicemi dopravit vodu na požářiště, je jednoduché vedení. Jedná se o velmi rychlé a 

jednoduché rozvinutí hadic od stříkačky k proudnici. Většinou se používá při menších 

požárech. Do vzdálených míst, kam se nedostane mobilní technika, je nutné na požářiště vodu 

přivést prostřednictvím tzv. dálkovou dopravou vody. 

 

Požární hadice se nepoužívají jen pro dopravu hasební látky na požářiště. Mohou sloužit i 

k odvedení vody např. ze zatopených prostor při povodních nebo haváriích. 

 

Výrobců požárních hadic je velké množství. Provázanost a vztah mezi výrobky zajišťují 

technické normy. Jednotné evropské a mezinárodní technické normy jsou jednou z 

nezbytných podmínek pro volný oběh zboží a služeb zejména v EU, jsou společnou 

základnou obchodu a srovnávání výrobků. Stanovují např. i společná kritéria bezpečnosti. 

 

V této práci se pokusím na základě rešerše odborné literatury a dostupných norem 

ČSN 80 8711 a ČSN 80 8715 zhodnotit technické požadavky na požární hadice a provést 

jejich srovnání s požadavky normy DIN 14 811. Zhodnotím využití požárních hadic a 

ekonomickou náročnost na jejich pořízení a údržbu. 
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Literární rešerše 

Z dostupných informačních zdrojů nebyla nalezena žádná literatura, která by se přímo 

zabývala pouze problematikou požárních hadic. Pro účely vypracování této práce byla použita 

níže uvedená literatura. 

 

Technické prostředky požární ochrany – tištěná monografie [2] 

Publikace je určena hasičům, studentům středních a vysokých škol v oboru požární ochrana a 

těm, kteří ke své práci potřebují základní údaje o technických prostředcích. Pro účely této 

práce byla použita kapitola o výtlačném příslušenství, do něhož patří i tlakové požární hadice. 

 

Technické prostředky – tištěná monografie [3] 

Učební texty pro posluchače 1. a 2. ročníku oboru Požární ochrana a bezpečnost průmyslu. 

Z této publikace byla použita kapitola o výtlačném příslušenství, zejména o údržbě tlakových 

požárních hadic. 

 

Norma ČSN 80 8711 – tištěná monografie [7] 

Česká norma, která platí pro výrobu tlakových požárních hadic, používaných zejména 

k dopravě vody, pěnidel, smáčedel, popř. jiných kapalin. Z této publikace bylo použito 

rozdělení tlakových požárních hadic, hodnoty pracovních, zkušebních a destrukčních tlaků, a 

další technické informace. 

 

Norma ČSN 80 8715 – tištěná monografie [6] 

Tato norma stanovuje metody zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových 

požárních hadic. Z této normy byly pro účely bakalářské práce použity zkušební metody, 

jejich popis a požadavky.   

 

Norma DIN 14 811 – tištěná monografie [8] 

Německá norma, ve které je uvedeno rozdělení požárních hadic do tříd, rozdělení dle 

vnitřního průměru, popsány zkušební metody, jejich popis a požadavky. Z této publikace bylo 

použito rozdělení hadic, hodnoty pracovních, zkušebních a destrukčních tlaků a další 

technické informace. Dále byly popsány zkušební metody, jejich popis a požadavky. 
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1. Statistika mimořádných událostí v letech 2009 a 2010 

Jednotky požární ochrany (JPO) v roce 2009 zasahovaly celkem u 105 514 událostí na celém 

území České republiky. Oproti roku 2008 došlo k nárůstu mimořádných událostí (MU) o 3%, 

což znamená o 2889 případů. 
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 Obr. 1 Přehled mimořádných událostí v roce 2009 [11] 

 

Z Obr. 1 je patrné, že největší podíl mají technické zásahy, do nichž patří technické havárie 

(21 případů), technické pomoci (44 187 případů), technologické pomoci (761 případů)  

a ostatní pomoci 2443 případů [11].  

 

Požáry tvoří dlouhodobě zhruba pětinu zásahů, u jejichž likvidace se ve většině případů 

použily požární hadice zejména k dopravě vody a vytvoření útočných proudů. V roce 2009 

bylo při požáru zraněno celkem 980 osob, z toho 111 profesionálních hasičů a 80 

dobrovolných hasičů, zemřelo 117 osob. V porovnání s rokem 2008 vzniklo o 3,7 % požárů 

méně, škody jsou nižší o 33,8 %. Přitom 384 velkých požárů (se škodou 1 mil. Kč a více), 

tvořilo 1,9 % z celkového počtu, avšak s podílem 73 % z celkových škod. Usmrcených osob 

bylo v roce 2009 o 17,6 % méně a zraněných o 11,6 % méně. Hasiči bezprostředně zachránili 

při požárech 473 osob a dalších 4 730 osob bylo před požáry evakuováno. Z uvedeného 

přehledu vyplývá, že v roce 2009 vzniklo na území ČR v průměru denně 55 požárů a škoda  

5 900 000 Kč. [11].  
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Obr. 2 Přehled činností JPO v roce 2009 [11] 

 

Na Obr. 2 je znázorněn přehled činností JPO v roce 2009, z něhož vyplývá, že 

nejpoužívanější byly hadice C k tvoření útočných C proudů.  

 

Na Obr. 3 je vidět, že JPO v roce 2010 zasahovaly celkem u 111 649 událostí. Meziročně 

vzrostl celkový počet událostí, oproti roku 2009 o cca 6%. 

 

Obr. 3 Přehled MU v roce 2010 [12] 
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V porovnání s rokem 2009 vzniklo v roce 2010 o 11,1 % požárů méně, škody byly nižší  

o 9,8 %. Přitom 340 velkých požárů (se škodou 1 mil. Kč a více), tvořilo 1,9 % z celkového 

počtu, s podílem 67 % z celkových škod. Usmrcených osob bylo o 12 % více a zraněných  

o 8,2 % více. Přehled MU v roce 2010 je znázorněn na Obr. 3 [12]. 

 

Hasiči bezprostředně zachránili při požárech 404 osob a dalších 2 931 osob bylo před požáry 

evakuováno. Z uvedeného přehledu vyplývá, že v roce 2010 vzniklo na území ČR v průměru 

denně 49 požárů a škodou 5 400 000 Kč. Z Obr. 4 vyplývá, že při MU v roce 2010 byly 

nejpoužívanější hadice C k tvoření útočných C proudů.  
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Obr. 4 Činnost JPO v roce 2010 [12]
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2. Použití hadic a jejich údržba 

Všechny postupy při tvoření hadicových vedení jsou teoreticky rozebrány v Bojovém řádu. 

Cvičební řád obsahuje jednotlivé metodické listy, které stanovují pravidla při tvoření 

bojových rozvinutí, dálkové dopravy vody, výcvik s hadicemi a další. Tyto metody jsou pak 

aplikovány i v praxi. 

 

Jelikož jsou na požární hadice kladeny náročné podmínky pro jejich používání, jako je vysoká 

teplota, působení chemických látek, otěr, je nutné dodržovat při jejich údržbě a skladování 

pravidla, která jsou popsána v kapitole 2.3 

 

2.1 Bojový řád 

Bojový řád slouží k teoretickému postupu řešení mimořádných situací. Slouží i k výuce 

příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR (HZS ČR). Bojový řád je členěn do devíti 

kapitol, které obsahují metodické listy popisující postup a možné řešení MU.  

 

Kapitoly D řeší postup při likvidaci dopravních nehod, postup při vyprošťování zaklíněných 

osob z havarovaných vozidel, a také postup při dopravní nehodě s velkým počtem zraněných. 

 

Kapitoly L se zabývají postupem při zásahu s přítomností nebezpečných látek, činnost a 

jištění hasičů v nebezpečné zóně, nástupním prostoru, a pravidla komunikace a signálů. Dále 

popisuje dekontaminační prostor, způsoby dekontaminace, ropné havárie ohrožující vodu a 

použití norných stěn, zásah při výskytu výbušných látek a další. 

 

Kapitoly N popisují různá nebezpečí, která hrozí při zásahu hasičům. Jsou to například 

nebezpečí fyzického vyčerpání, infekce, intoxikace, popálení, opaření, podchlazení, aj. 

 

Kapitoly O popisují postupy činností např. při přejetí zprávy o události, vyhlášení poplachu, 

výjezdu jednotky, dopravě a příjezdu na místo události, záchraně osob, zvířat a majetku, atd. 

 

Kapitoly P jsou z hlediska použití požárních hadic nejdůležitější. Obsahuje 45 kapitol, které 

popisují postup při zdolávání požáru za nedostatku vody, za silného větru, za silného mrazu, 

při silném zakouření. Další metodické listy se zabývají nasazením přetlakové ventilace a 

požárům různých objektů. 
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Kapitoly Ř se zabývají řízením jednotek z pohledu velitele zásahu, činnost hasičů na místě 

zásahu, popisuje organizaci místa zásahu nebo např. způsob komunikace na místě zásahu. 

 

Kapitoly S řeší zásahy v objektech a na zařízeních armády, ve zdravotnických zařízeních, 

hašení barikád pomocí hasící lišty, nasazení lezeckých družstev a skupin, zásady komunikace 

s osobami se zdravotním postižením v místě zásahu aj. 

 

Kapitoly T popisují postup při vyprošťování zavalených osob, záchranu osob ze zřícených 

budov, vyprošťování osob, zvířat a předmětů z výtahů, odchyt a hubení včel, vos a sršňů aj. 

 

Kapitoly Ob řeší činnost jednotek při povodních, varování obyvatelstva, plošnou a objektovou 

evakuaci, posttraumatickou péči hasičům a psychosociální pomoc osobám zasažených 

mimořádnou událostí, aj. 

 

2.2 Cvičební řád 

Cvičební řád je rozdělen na dvě kapitoly – technický výcvik a pořadový výcvik. Tyto části se 

dále rozdělují.  

 

Kapitoly technického výcviku jsou dále rozděleny do pěti podkapitol, obsahující metodické 

listy, které popisují obecné zásady (OBEC) při provádění bojových rozvinutí, povely, signály 

pro dopravu vody, varovné signály, výcvik s hadicemi, a řešící postupy při jednoduchém 

vedení, přívodním vedení, dopravní vedení a jiné činnosti vykonávající zmenšené družstvo 

1 + 3 (DR3), družstva 1 + 5 (DR5) a čety. Další kapitoly popisují činnost při použití lezecké 

techniky (VÝŠ), např. uzly, sebejištění, aj. 

 

Kapitoly pořadového výcviku popisují pořadové výcviky na místě, obraty a otáčení za 

pochodu, nástupové a pochodové tvary čety a družstva aj.  

 

2.3 Údržba a skladování požárních hadic 

Jak bylo uvedeno, na požární hadice jsou kladeny náročné podmínky pro použití, jako je 

vysoká teplota, působení chemických látek, otěr. Musí se proto po každém použití dostatečně 
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ošetřit a skladovat na vhodném místě. Zmrzlé hadice se v žádném případě nesmí násilím 

rovnat nebo lámat. Při nešetrném zacházení hrozí porušení vnitřní vložky hadice.  

 

Po každém použití se prohlédne celistvost hadice. Hrubé nečistoty se odstraní kartáčem. 

Ropné látky se z hadice odstraní pomocí trichloretylenu, kyseliny a žíraviny vodou. Po té je 

nutné hadice vyprat v pračce na hadice (                   Obr. 5). 

 

                   Obr. 5 Jednoduchá pračka hadic [13] 

 

Po vysušení (např. v sušící věži) je potřebné hadici svinout do kotouče a zajistit skladování na 

krytých, suchých a čistých místech při teplotách v rozmezí od +5 do +30°C. Aby hadice 

neplesnivěly, je nezbytné mezi nimi ponechat dostatečnou mezeru pro cirkulaci vzduchu. 

Hadice nesmí být skladovány s látkami (např. kyseliny, ropné látky), které by na ně mohly 

působit škodlivě. Po roce skladování se musí vyzkoušet tak, že se hadice rozvine, jeden konec 

hadice se připojí na zdroj vody a druhý na uzavíratelnou proudnici. Hadici se zavodní a po 

dobu 15 min se udržuje v hadici přetlak 0,2 – 0,4  MPa. Po určené době se z hadice vypustí 

voda a postupně se znovu zavodňuje po dobu cca 5 min. Tímto způsobem je zvyšován tlak až 

na hodnotu 1,4 MPa. Pokud zkoušená hadice přetlaku odolá, vysuší se, svine a znovu 

uskladní [3].  
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3. Normy ČSN 80 8711 a ČSN 80 8715 

3.1 Rozdělení dle konstrukce 

Hadice z přírodních vláken je tvořena speciální dutinnou tkaninou z přírodních, nejčastěji 

konopných nebo lněných, nití. V dnešní době se takřka nepoužívají. 

 

Izolovaná hadice je složená z polyesterové tkaniny a tenkostěnné pryžové vložky EPDM. 

Hadice tohoto typu je určena zejména pro profesionální a dobrovolné hasičské jednotky. [6] 

 

Oboustranně povrstvená hadice je tvořena speciální dutinnou tkaninou z chemických nití, 

která je opatřena oboustranným speciálním povrstvením vysoce kvalitní pryží. Jednou z 

předností této hadice je její odolnost z vnitřní i vnější strany proti většině chemikálií jako 

například olej, benzín, nafta, kyseliny, louhy, roztoky solí apod. Dále se vyznačuje extrémní 

odolností vůči otěru. Má až 10x větší odolnost oproti klasické požární hadici. Je určena pro 

JPO a to zvláště při lesních požárech, v chemických provozech a kdekoliv jinde v agresivním 

či abrazivním prostředí. 

 

3.2 Průměry a označení požárních hadic 

Požární hadice se dělí podle vnitřních průměrů a podle nich se označují A, B, C a D, jejichž 

parametry jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

Požární hadice A jsou využívány k dopravě značného množství vody na velké vzdálenosti při 

rozsáhlých požárech. Své využití najde i při odčerpávání vody ze zatopených prostor. Jsou 

součástí zejména hadicových automobilů. 

 

Požární hadice B se používají především při tvorbě dopravního vedení, např. pro dálkovou 

dopravu vody nebo pro doplňování CAS.  

 

Požární hadice C jsou nejpoužívanější při zásahu. Tvoří se jimi útočná vedení od rozdělovače 

k proudnici. K rychlému pokládání hadicového vedení se může použít přenosný naviják, na 

kterém je spojeno a navinuto až 5 požárních hadic C. Další možností při nutnosti rychlého 

pokládání, je použití koše na hadice.  
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Požární hadice D jsou součástí nástěnných a skříňových hydrantů, ručních džberových 

stříkaček a některých hasicích přístrojů.  

 

 Tab. 1 Označení a parametry požárních hadic [6] 

  
Vnitřní 

průměr [mm] 
Délka [m] 

Objem vody v 

hadici [l] 

A 110 35 220 

B 75 20 86 

C 52 20 40 

D 25 20 2,5 

 

 

3.3 Technické požadavky 

Hadice jsou na obou koncích zakončeny polovinou tlakové hadicové spojky, popř. mohou být 

i bez spojek.  

 

Požární hadice se mohou používat v rozmezí pracovních teplot od -30°C do +50°C. 

Krátkodobě lze použít až do teploty +80°C. 

 

3.3.1 Požadavky pro kompletaci 

Obě poloviny spojek jsou na obou koncích hadice navázány nekorodujícím ocelovým drátem 

o průměru od 1,4 do 1,6 mm. Pevnost v tahu musí mít minimálně 450 MPa a tažnost od 6 do 

15%. 

 

Oba konce vnitřků hadic a povrch hrdel spojek musí být před navázáním odmaštěné. 

K navazování se používá vhodné mechanické zařízení. Dbá se především na to, aby vinutí 

bylo rovnoběžné s osou spojky. Požární hadice C musí být navázány minimálně 10 závity, 

hadice B minimálně 12 závity. U požárních hadic D můžeme navazovat i jiným vhodným 

způsobem, které však musí odolat zkušebnímu přetlaku. 
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Tab. 2 Tlakové vlastnosti hadic [6] 

   

Oboustranně 

povrstvené 

 

Z přírodních 

vláken Izolované 

Ø 52 

[mm] 

Ø 75 

[mm] 

Pracovní tlak s navázanými spojkami [MPa] 1,2 1,6 1,6 1,6 

Zkušební tlak bez navázaných spojek [MPa] 1,6 2,4 2,4 2,4 

Destrukční tlak bez navázaných spojek 

[MPa] - 4,9 4,5 3,5 

  

Izolované a oboustranně povrstvené hadice nesmí při zkušebním tlaku propouštět vodu 

(viz Tab. 2). Při zkušebním tlaku nesmí u těchto typů hadic dojít k jejich porušení. Za 

poslední 3 min zkoušky zkušebním přetlakem je u požárních hadic z přírodních vláken 

průměru 52 mm dovolená ztráta vody za 1 min na 1 m hadice 0,25 l a u hadic průměru 75 mm 

0,35 l. 

Ve svinutém stavu nesmí docházet ke slepování vnitřních stěn požární hadice. Musí odolávat 

hnilobě a hasebním látkám. Celá hadice nesmí přesáhnout povolenou tlakovou ztrátu při 

maximálních průtocích vody (viz. Tab. 3) [6].  

 

 Tab. 3 Povolená tlaková ztráta [6] 

Druh hadice Průtok [l/min] Max. tlaková ztráta [MPa] 

D 25 140 0,13 

C 52 1200 0,4 

B 75 2400 0,2 

A 110 6000 0,17 

 

3.3.2 Značení hadic výrobci   

Izolované požární hadice se označují vetkáním jednoho nebo více proužků barevných nití po 

celé délce hadice. Zásahové požární hadice jsou označené třemi proužky.  

Na konci hadice je asi 200 mm od kraje uvedeno označení výrobce, datum výroby (měsíc a 

rok) a délka. 
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3.3.3 Prověření hadic z výroby 

Výrobce před dodávkou vybere náhodně 5% stejných požárních hadic, nejméně však 15 kusů, 

přičemž zkontroluje rozměr, jakost materiálu, kvalitu provedení a značení. Dále provede 

zkouška zkušebním přetlakem bez navázaných spojek (pouze u 1% požárních hadic nejméně 

u pěti), zkoušku provozním přetlakem s navázanými spojkami a u hadic z přírodních vláken 

zkoušku dovolené ztráty vody. 

 

Pokud některá z hadic nevyhoví výše uvedeným podmínkám, vybere se dvojnásobný počet 

požárních hadic než u prvního výběru a prověřování se opakuje. Když vyhoví po opakovaném 

prověřování všechny zkoušené hadice, považuje se celá dodávka za vyhovující. Dodávku 

požárních hadic lze odmítnout, pokud opakované prověřování neprojde třeba jen jedna 

hadice [6].  

 

3.4 Druhy zkoušek izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových hadic 

Zkoušky se provádí při zahájení výroby nebo při materiálových, popř. konstrukčních 

změnách. Zkušební vzorky musí být min. 4 dny před provedením zkoušky klimatizovány při 

relativní vlhkosti (65±2)% a teplotě (20±2)°C. Zkouška musí proběhnout ihned po vyjmutí 

zkušebních vzorků z klimatizovaného prostředí [7].  

 

Druhy zkoušek [7]:  

 stanovení rozměrů; 

 stanovení těsnosti a pevnosti úvazu; 

 zkouška zkušebním tlakem; 

 stanovení destrukčního tlaku; 

 stanovení prodloužení; 

 stanovení soudržnosti mezi vrstvami při separaci; 

 stanovení rozbalitelnosti; 

 stanovení ztráty tlaku; 

 stanovení odolnosti proti otěru; 

 stanovení odolnosti proti povětrnosti; 

 stanovení odolnosti vůči působení plamene; 

 stanovení migrace změkčovadel; 
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 zkouška urychleného stárnutí; 

 stanovení odolnosti proti hnilobě. 

3.4.1 Stanovení rozměrů 

Při zkoušce se zjišťuje vnitřní průměr tlakové hadice speciálním kalibrem (Obr. 6). Obě části 

kalibru musí do tlakové hadice lehce dosedat. Přehled průměrů kalibrů je zobrazen v Tab. 4. 

 

Obr. 6 Kalibr ke zjišťování vnitřního průměru hadice. Rozměry v mm [7] 
 

 O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh a označení zkoušeného vzorku; 

o průměr použitého kalibru; 

o výsledek měření; 

o jméno zkoušejícího; 

o datum zkoušky. 

  Tab. 4 Průměry kalibrů [7] 

 

Druh hadice 

Průměry kalibrů [mm] 

d1 ± 0,1 d2 ± 0,1 

D 25 24,5 26 

C 52 51,5 53 

B 75 74,5 76 

A 110 109 111,5 
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3.4.2 Stanovení těsnosti a pevnosti úvazu 

Při zkoušce se kontroluje těsnost a pevnost úvazu tlakové hadice. Hadice se jedním koncem 

připojí k čerpadlu s kontrolním manometrem. Druhý konec se uzavře víčkem s ventilem. Při 

pootevřeném ventilu se hadice pomalu zavodňuje. Po odvzdušnění se ventil uzavře a pomalu 

a plynule se zvyšuje tlak až do doby, kdy je dosaženo pracovního tlaku (viz Tab. 2). Pracovní 

tlak se udržuje 2 min, po odzkoušení se hadice vypustí a vysuší.  

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh a označení zkoušeného vzorku; 

o výsledky vizuálního hodnocení; 

o jméno zkoušejícího;  

o místo a datum zkoušky.  

 

3.4.3 Zkouška zkušebním tlakem 

Zkouší se tři zkušební vzorky o délce 1 m na přístroji, který konstantně zvyšuje tlak v hadici 

rychlostí 0,05 MPa.s
-1

 s tolerancí ±10%. Zkušební tlak (Tab. 1) musí na hadici působit 

nejméně 5 min, pokud vlivem destrukce nebo jakékoli poruchy hadice nedosáhne zkušebního 

tlaku, smí se zkouška opakovat na novém vzorku. Tato zkouška je pak rozhodující [7].  

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh a označení zkoušeného vzorku; 

o doba působení předepsaného zkušebního tlaku; 

o počet zkoušek s dosaženým zkušebním tlakem; 

o počet opakovaných zkoušek; 

o jméno zkoušejícího; 

o místo a datum zkoušky. 

3.4.4 Stanovení destrukčního tlaku 

Postup je stejný, jako u zkoušky zkušebním tlakem s tím rozdílem, že se tlak zvyšuje až do 

protržení hadice. Pokud vlivem destrukce nebo jakékoli poruchy hadice nedosáhne 

destrukčního tlaku (Tab. 1), smí se zkouška opakovat na novém vzorku. Tato zkouška je pak 

rozhodující. 
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O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh a označení zkoušeného vzorku; 

o počet zkoušek, u kterých bylo dosaženo destrukčního tlaku; 

o hodnoty tlaku jednotlivých vzorků, při kterém došlo k protržení; 

o počet opakovaných zkoušek; 

o jméno zkoušejícího;  

o místo a datum zkoušky. 

3.4.5 Stanovení prodloužení 

Prodloužení je rozdíl vyjádřený v procentech, naměřený mezi hodnotami 0,1 MPa a 1 MPa. 

Tři vzorky jsou připravené jako u zkoušky zkušebním přetlakem. Prodloužení se měří 

v podélném i příčném směru. Na zkoušeném vzorku jsou v podélném směru měřící značky 

v minimální vzdálenosti 500 mm. Hadice se zavodní a při tlaku 0,1 MPa se změří vzdálenost 

mezi měřícími značkami a obvod v místě měřících značek. Tlak v hadici se postupně zvyšuje 

rychlostí 0,05 MPa.s
-1

 s tolerancí ±10% až na 1 MPa. Po dosažení tohoto tlaku, a uplynutí 

doby 60 s, se změří vzdálenost mezi měřícími značkami a obvod v místě měřících značek.  

Prodloužení v podélném i příčném směru při tlaku 1 MPa smí být max. 5% [7].  

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh a označení zkoušeného vzorku; 

o vzdálenost měřících značek; 

o podélné a příčné prodloužení v %; 

o jméno zkoušejícího;  

o místo a datum zkoušky. 

3.4.6 Stanovení rozbalitelnosti 

Zkouší se celá hadice, která se přeloží na polovinu, sbalí do kotouče a skladuje 10 hodin při 

teplotě (-30±1)°C. Ihned po vyjmutí (maximálně do dvou minut) se sbalená hadice položí na 

šikmou rovinu s okraji cca 200 mm a úhlem sklonu uvedeným v Tab. 5. Spojky jsou na 

horním konci roviny. Při rozbalování nesmí dojít k bočnímu překlopení hadice. Změří se 

odvíjená délka za 1 min, po té se hadice opět sbalí a 1 hodinu se zahřívá při teplotě cca 23°C. 

Po zahřátí hadice musí dosáhnout pracovního tlaku. 
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 Tab. 5 Úhly sklonů při zkoušce rozbalitelnosti [7]  

Druh hadice D 25 C 52 B 75 A 110 

Úhel sklonu 52° 40° 30° 20° 

 

Hadice se musí po 10 hodinách skladování při teplotě -30°C samočinně odvíjet. Odvíjecí 

délka musí být nejméně ¼ celkové délky hadice. 

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh, označení a počet zkoušených vzorků; 

o délka vzorku; 

o dosažená odvíjená délka v mm; 

o počet vzorků, u kterých se dosáhlo po zkoušce rozbalitelnosti pracovního tlaku; 

o podmínky odchylující se od normy; 

o jméno zkoušejícího;  

o místo a datum zkoušky. 

3.4.7 Stanovení ztráty tlaku 

Zkouší se tři vzorky celých hadic. Ztráta tlaku se zjišťuje na zkušebním zařízení (Obr. 7) 

složeného ze dvou měřících trubek umístěných ve stejné výši. Na měřící trubce 1 se měří 

manometrický tlak proudící vody na vstupu hadice a na měřící trubce 2 na výstupu měřené 

hadice [7].  

 

Měřící trubka jedna je složena z: 

a) ocelové trubky podle ČSN 42 5715 s minimálním průměrem d1, který je 1,3 násobkem 

jmenovitého průměru největší tlakové hadice, která se má zkoušet s minimální délkou 

l1, která je 20 násobek jmenovitého průměru největší zkoušené hadice 

b) vstupní trysky s průměrem d2 podle ČSN 25 7710 s otvorem pro odběr tlaku. Průměr  

 

trysky závisí na typu hadice: 

 hadice D 25 d2 = 18 mm; 

 hadice C 52 d2 = 45 mm; 

 hadice B 75 d2 = 65 mm; 
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 hadice A 110 d2 = 100 mm. 

c) připojovací trubky pro uchycení hrdlové spojky  

 

Měřící trubky se při měření umisťují buď na přímočaře vedené tlakové hadici, nebo na hadici 

položené do oblouku. Poloměr zakřivení je desetinásobek jmenovitého průměru měřené 

hadice.  

 

Zkoušená tlaková hadice musí být opatřena hadicovými spojkami, které se připojí na spojky 

měřícího zařízení. Hadice se zkouší v obou směrech průtoku. Průtok se nastavuje pro každý 

jednotlivý rozsah škrtícím členem umístěným za měřícím zařízením. Průtok je konstantní 

s přesností ±1%. Ztráta tlaku se měří manometry třídy přesnosti 0,6, ty jsou umístěny na 

stejné geodetické výšce.  

 

Naměřené ztráty tlaku se zanášejí do diagramu, který má obě osy s logaritmickou stupnicí. 

Body se spojí přímkou. Hledaná hodnota ztráty tlaku se zjistí jako průsečík přímky 

naměřených hodnot a průtoků dle Tab. 6. Maximální tlaková ztráta jednotlivých hadic je 

uvedena v Tab. 7 [7].  

Tab. 6 Hodnoty průtoků [7] 

Druh hadice D 25 C 52 B 75 A 110 

 

 

Průtok 

[l/min] 

 

 

140 

400 

800 

1200 

400 

800 

1200 

1600 

2000 

2400 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

 

 

Rozdíl tlaků změřených manometry představuje tlakovou ztrátu v hadici, včetně hadicových 

spojek, při nastaveném průtoku. 
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Obr. 7 Zkušební zařízení pro zjišťování ztráty tlaku s měřícími trubkami umístěnými vedle 

sebe [7] 
 

Legenda: 

1/ Přívodní trubka 5/ Otvor pro odběr tlaku 

2/ Vstupní tryska 6/ Připojovací trubka 

3/ Hrdlová spojka 7/ Škrticí klapka 

4/ Hadicová spojka  

 

 Tab. 7 Maximální ztráta tlaku při jmenovitém průtoku [7] 

Druh hadice Průtok [l/min] Max. ztráta tlaku [MPa] 

D 25 140 0,13 

C 52 1200 0,40 

B 75 2400 0,20 

A 110 6000 0,17 

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh a označení zkoušeného vzorku; 

o typ měřícího zařízení; 

o délka vzorku; 

o hodnoty průtoků vody v l/min; 
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o zjištěný tlak v MPa při jednotlivých průtocích; 

o zjištěná hodnota ztráty tlaku z diagramu; 

o podmínky odchylující se od normy; 

o jméno zkoušejícího; 

o místo a datum zkoušky. 

3.4.8 Stanovení odolnosti vůči otěru 

Zkušební zařízení (Obr. 8) se skládá z upínacích přírub a z odíracího ramene. Zjišťuje 

odolnost povrchu tlakových hadic C 52 a B 75 proti opotřebení otěrem.  

 

Upínací příruby musí zajišťovat upnutí natlakované hadice na 0,5 MPa, otáčení vzorku 

rychlostí (27±1) ot/min a podepření vzorku v polovině jeho délky.  

 

Odírací rameno musí zajišťovat [7]: 

 vratný pohyb podél vzorku hadice; 

 boční posuv v rozmezí od 18 mm/min až 20 mm/min; 

 odíranou délku 80 mm; 

 působení silou 105 N na vzorek ve vodorovné poloze; 

 připevnění smirkového pásu zrnění č. 60 v šíři 50 mm; 

 posuv smirkového pásu při každém vratném pohybu o 4 mm. 

 

Zkušební vzorky délky 350 mm se opatří hadicovými spojkami. Ty se pak uchytí do 

upínacích přírub, natlakují se vodou na (0,5±0,01) MPa. Tlak vody je kontrolován 

manometrem s přesností 2,5%. Po té se celé zařízení uvede do chodu. Čtyři z pěti, případně 

osm z deseti zkoušených hadic musí vydržet pracovní tlak: 

- izolované hadice min. po 10 otáčkách; 

- oboustranně povrstvené hadice min. po 500 otáčkách. 

 

Zkušební vzorky se skladují nejméně 7 dní při teplotě od 20 do 23°C a relativní vlhkosti 

vzduchu (50±2)%. Při této teplotě se zkouší 5, příp. 10 vzorků. 
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 Obr. 8 Schéma přístroje na stanovení odolnosti vůči otěru [7] 

Legenda: 

1/ Pohonná jednotka 5/ Odírací jednotka 

2/ Vodící tyč 6/ Vzorek hadice 

3/ Smirkový pás 7/ Přívod vody 

4/ Počítadlo otáček  

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh, označení a počet zkoušených vzorků; 

o počet otáček zkoušeného vzorku; 

o počet vzorků, které vyhověly zkoušce; 

o odchylky od předepsaného postupu; 

o jméno zkoušejícího; 

o místo a datum zkoušky. 
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3.4.9 Stanovení odolnosti vůči povětrnosti 

Odolnost vůči povětrnosti se zjišťuje na třech vzorcích jedné tlakové hadice po dobu 300 hod, 

po uplynutí této doby nesmí změnit vlastnosti ve tkaninách ani ve vrstvách.  

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o počet vzorků, které vyhověly zkoušce; 

o případné změny ve tkanině a vrstvách u jednotlivých vzorků; 

o odchylky od předepsaného postupu; 

o jméno zkoušejícího; 

o místo a datum zkoušky. 

3.4.10 Stanovení odolnosti proti působení plamene 

Zkušební vzorky tlakových hadic se opatří hadicovými spojkami. U hadice D 25, C 52 a B 75 

je zkoušená délka hadice 400 mm, u hadice A 110 je zkoušená délka 500 mm [7].  

 

Na Obr. 9 je znázorněno zkušební zařízení, tvořeno skříní z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm 

bez víka. Zařízení stojí na nožkách výšky 110 mm. Uprostřed dna skříně je otvor průměru 50 

mm. Přední stěna je svisle posuvná. Boční stěny jsou horizontálně rozdělené. Ve středu horní 

i spodní poloviny je vyříznutý půlkruh dohromady tvořící otvor (odpovídající jednotlivým 

průměrům hadic) pro zkoušený vzorek hadice. 

 

Zdrojem plamene je Bunsenův kahan s vnitřním průměrem 9 mm, vnějším průměrem 11 mm. 

Ke zkoušce se používá propan P I nebo P II při provozním tlaku 100 až 5000 Pa při plně 

otevřené regulaci vzduchu. Kahan se vsune do otvoru plechového dna tak, aby vzdálenost 

hrany od kahanu ke spodní hraně zkoušené hadice byla 125 mm [7].  

 

Na začátku zkoušky se vzorek naplní vodou teploty 8-12°C, přetlaku 0,5 MPa a vloží se do 

zkušební skříně. Při vysunuté přední stěně skříně se zapálí kahan. Po zapálení se stěna uzavře 

a kahan se pustí na max. výkon. Po 10 vteřinách se kahan zhasne a stopkami se změří doba 

dožehu nebo doutnání [7].  
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Zkouška je vyhovující, pokud čtyři z pěti vzorků nepraskly, nehořely nebo nedoutnaly déle 

než 3 vteřiny od spuštění stopek. Izolované hadice musí být odolné plameni 5 vteřina a 

oboustranně povrstvené 10 s [7].  

 

Obr. 9 Zkušební zařízení pro stanovení odolnosti proti působení plamene. Rozměry v mm [7] 

Legenda: 

1/ Vodící lišty 

2/ Skleněné okno 

 

O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh, označení a počet zkoušených vzorků; 

o délka zkoušené hadice; 

o provozní tlak propanu; 

o naměřené hodnoty doby dožehu nebo doutnání; 
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o podmínky odchylující se od normy; 

o jméno zkoušejícího;  

o místo a datum zkoušky. 

3.4.11 Zkouška urychleného stárnutí 

Při používání v zostřených podmínkách (např. vysoká teplota požáru), požární tlakové hadice 

přirozeně stárnou. Procesem urychleného stárnutí se porovnávají určené vlastnosti před 

zkouškou a po ní. 

 

Zkouška probíhá v tepelné skříni s přirozeným větráním. Vzduch ve zkušební skříni se musí 

vyměňovat třikrát až desetkrát za hodinu. Rychlost proudění vzduchu musí být menší než 

2 mm/s. Součásti zkušební skříně, které mohou přijít do styku se zkušebním vzorkem, nesmí 

obsahovat měď nebo její slitiny. Urychlují totiž proces stárnutí.  

 

Zkušební vzorky nesmí zaujímat více než 10% vnitřního prostoru zkušební skříně, jsou volně 

stočené, aby mohl ze všech stran proudit vzduch. Vzdálenost mezi jednotlivými vzorky musí 

být nejméně 50 mm. Chrání se před světlem.  

 

Zkušební vzorky se skladují při teplotě (23±2)°C a relativní vlhkosti vzduchu (50±6)%. 

Zkouška probíhá při teplotě (70±1)°C, při které jsou vzorky ve zkušební skříni ponechány 

7 dní. Po vyjmutí z tepelné skříně se vzorky nechají nejméně 16 hodin, nejvýše však 6 dní 

odležet při skladovací teplotě a relativní vlhkosti vzduchu. Pak následuje zkouška 

destrukčním tlakem a stanovení soudržnosti mezi vrstvami při separaci.  

 

Pokles hodnot se vypočítá podle rovnice [7]: 

 

 

E0 – průměrná hodnota před stárnutím 

Ea – průměrná hodnota po stárnutí  

 

Hodnoty destrukčního tlaku a soudržnosti povrstvení s nosnou tkaninou nesmí klesnout o více 

než 25%. 
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O provedené zkoušce se musí zpracovat protokol, kde se uvede: 

o druh, označení a počet zkoušených vzorků; 

o doba mezi ukončením výroby a zkoušením; 

o rozměr vzorků; 

o typ tepelné skříně; 

o teplota a doba stárnutí; 

o zjištěné hodnoty před zkouškou a po ní; 

o podmínky odchylující se od normy; 

o jméno zkoušejícího; 

o místo a datum zkoušky. 
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4. Norma DIN 14811 

V mnoha zemích je tato norma brána jako základ. Aby všechny požární hadice normě 

vyhověly a mohly být i v ostatních zemích podle této normy certifikovány, bylo potřeba ji 

přepracovat.  

 

Přepracování normy DIN 14811 v roce 2008 bylo také nutné z důvodů upřesnění technického 

obsahu. Evropský výbor pro normalizaci (CEN) původně zamýšlel vypracovat jednotnou 

Evropskou normu - prEN 1924. Tato norma měla společně s DIN EN 14540 (zploštitelné 

hadice pro nástěnné hydrantové systémy) nahradit platné požadavky pro požární tlakové 

hadice obsažené v normách DIN 14811-1:1990-01, DIN 14811-2:1977-11, DIN 14811-

3:1977-11 a DIN 14811-4:1976-02. Evropský konečný návrh normy prEN 1924 avšak 

nedostal při formálním odsouhlasení potřebnou většinu a evropský normalizační projekt byl 

potom přerušen. Z tohoto důvodu byly již zmíněné německé normy v normové řadě 

DIN 14811 podstatně přepracovány a sjednoceny. (např. se rozšířilo rozdělení dle vnitřního 

průměru z původních 5 druhů na 14). 

 

Norma platí pro tlakové požární hadice s pracovním tlakem 1,6 MPa, pro hadice D 25 až B 75 

a pracovní tlak 1,2 MPa pro hadice A 102 až F 152. 

 

4.1 Obecná klasifikace  

Hadice musí odpovídat níže uvedeným třídám, které se rozlišují podle typu konstrukce a 

vlastností [8]. 

4.1.1 Třída 1 (hadice bez vnější vrstvy) 

Hadice třídy 1 mohou být barvené nebo pigmentované (barevné příze).  

Skládají se z: 

a/ nepropustné gumové nebo plastické hmoty 

b/ ze syntetické tkaniny (PES, PAD) 

4.1.2 Třída 2 (hadice s tenkou vnější vrstvou) 

Hadice se musí skládat z: 

a/ nepropustné gumové nebo plastické hmoty 

b/ ze syntetické tkaniny (PES, PAD) 
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c/ slabá vrchní gumová vrstva nebo plastický zátěr. 

4.1.3 Třída 3 (hadice s krycí vrstvou) 

Hadice se skládají z: 

a/ nepropustné gumové nebo plastické hmoty 

b/ ze syntetické tkaniny (PES, PAD) 

c/ z vrchní krycí vrstvy, která má tloušťku větší než 0,3 mm (může být z gumy nebo z plastu). 

 

4.2 Rozměry, tolerance, maximální hmotnost a barevné provedení 

Vnitřní průměr tlakové hadice vč. povolené tolerance a maximální povolená hmotnost musí 

odpovídat hodnotám, uvedeným v  Tab. 8. 

 

 Tab. 8 Rozměry požárních hadic [8] 

Označení 

Vnitřní průměr 

[mm] 

Maximální hmotnost 

[kg/m] 

Hlavní řada Hadice nepoužívané v Německu  Tolerance Třída 1 Třída 2 Třída 3 

D 25  25 

 

 

 

+ 1,0 

- 0,5 

0,18 0,2 0,23 

 C 38 38 0,24 0,29 0,35 

 C 40 40 0,26 0,31 0,37 

C 42  42 0,27 0,33 0,39 

 C 45 45 0,29 0,35 0,42 

C 52  52 0,35 0,42 0,5 

 C 55 55 0,38 0,46 0,54 

 B 65 65 0,45 0,55 0,66 

 B 70 70 0,5 0,61 0,73 

B 75  75 0,55 0,66 0,79 

 A 102 102 
+ 2,0 

- 0,5 

0,84 0,98 1,21 

A 110  110 0,91 1,08 1,32 

 F 125 125   1,7 

F 152  152 + 2,5   1,8 

 

Pozn. Hadice řady F jsou v provedení výhradně Třídy 3 
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4.2.1 Délka hadic 

V Tab. 9 jsou uvedeny základní délky hadic. Z ergonomických důvodů by se podle normy 

DIN mělo omezit používání požárních tlakových hadic C 42 a C 52 o délce 20 m. Hadice B 

75 délky 35 m slouží k použití u automobilových žebříků a plošin. Délka hadice F 152 není 

definována. Její délka je zadána při objednání u výrobce [8]. 

 

 Tab. 9 Základní délky požárních hadic [8] 

Označení Délka hadice [m] 

D 25 5 15   

C 42  15 20  

C 52  15 20  

B 75 5  20 35 

A 110 5  20  

 

4.2.2 Provedení a způsob úvazu, navazovací drát  

Navazovací drát musí mít průměr 1,4 - 1,8 mm, pevnost v tahu min. 500 N/m
2
,
 
s tažností při 

přetrhnutí 6 – 15 % naměřené délky, která odpovídá 35 násobku průměru drátu. 

 

Tlakové požární hadice musí být navazovacím drátem navázány tak, aby odolávaly tlakům, 

uvedeným v Tab. 11. Úvaz nesmí vykazovat žádnou netěsnost. Navazovat se začíná ze strany 

od hadice. Navazovací drát nesmí být při navazování přerušen.  

 

U požárních hadic A 102 a A 110 se používají pouze dráty průměru 1,8 mm. Na každém hrdle 

spojky musí být minimálně tři úvazky, skládající se z nejméně osmi otáček navazovacím 

drátem. 

 

U požárních hadic B 65, B 70 a B 75 musí být na každém hrdle minimálně tři úvazky 

z nejméně čtyř otáček. 

 

U požárních hadic C 38, C 40, C 42, C 52 a C 55 musí být na každém hrdle minimálně dva 

úvazky z nejméně tří otáček. 
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U požárních hadic D 25 musí být na každém hrdle minimálně dva úvazky z nejméně dvou 

otáček. 

 

4.2.3 Barevné provedení 

Každé barevné provedení má své číslo, které je součástí zkušebního čísla (viz Tab. 10), to je 

zadáno po certifikaci. Barva nesmí obsahovat škodlivé látky [8]. 

 

 Tab. 10 Barevné provedení hadic a označení [8] 

Barva hadice Číslo (označení na hadici) 

Bílá Zkušební číslo (bez přidaného čísla) 

Červená Zkušební číslo, s přidaným číslem: -1 

Žlutá Zkušební číslo, s přidaným číslem: - 2 

Oranžová Zkušební číslo, s přidaným číslem: - 3 

Zelená Zkušební číslo, s přidaným číslem: - 4 

Ostatní barvy Zkušební číslo, s přidaným číslem: - 5 

  

4.3 Nároky na hadice, testování 

4.3.1 Deformace při pracovním tlaku 

Požární hadice pod tlakem se smí pootočit pouze ve směru hodinových ručiček. Maximální 

povolené pootočení je u hadice s vnitřním průměrem 25mm 100°/m, u hadic průměru 38 – 75 

mm je 60°/m a u vnitřních průměrů větších než 75 mm je 30°/m. 

 

Přípustná odchylka vnitřního průměru při pracovním tlaku (Tab. 11) u požárních hadic do 

velikosti A 110 je maximálně 4% a u hadic od velikosti F 125 je 10%. Odchylka na délce 

hadice smí být při pracovním tlaku maximálně 3%. 

Tab. 11 Hodnoty tlaků [8] 

Tlak 
Vnitřní průměr hadice (mm) 

25 - 75 102 - 152 

Pracovní 1,6 MPa 1,2 MPa 

Zkušební 2,4 MPa 1,8 MPa 

Destrukční 6 MPa 3,5 MPa 
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U hadic Třídy 3 je destrukční tlak 5 MPa. 

4.3.2 Změna tvaru při pracovním tlaku 

Zkouška se provádí na třech kusech požárních hadic délky 1 m. Zkušební vzorek nesmí 

prasknout, dále nesmí vykazovat netěsnost, změny tvaru nebo jiné chyby. 

4.3.3 Minimální destrukční tlak 

Zkouška se provádí na třech kusech požárních hadic o délce 1 m. U zkušebního vzorku nesmí 

dojít k prasknutí pod uvedené minimální hodnoty, uvedené v Tab. 11.  

4.3.4 Tlaková zkouška v ohybu 

Na natlakované zalomené hadici se zkouší netěsnost, trhliny, průsaky apod. Zkušební vzorek 

o délce 2 m nesmí prasknout a po zatížení pracovním tlakem (Tab. 11) nesmí vykazovat 

viditelné poškození.  

 

Zkušební vzorek se připojí napevno jedním koncem ke zkušebnímu zařízení, naplní se vodou 

a vytlačí se přebytečný vzduch. Po vytlačení vzduchu se připevní i druhý konec zkušebního 

vzorku.  

 

Na začátku zkoušky se tlak nastaví na 0,07 MPa a zkušební vzorek se ohne o 180° a vznikne 

tím ostrý ohyb vzorku. Po dobu 60 s se tlak zvyšuje až na zkušební tlak, který je uveden 

v Tab. 11. Zkušební tlak se udržuje po dobu 1 min. 

 

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 Popis vzorků; 

 Odkaz na normu DIN 14811; 

 Datum a výsledek zkoušky. 

4.3.5 Zkouška urychleného stárnutí 

Zkouška se provádí na čtyřech vzorcích. Tři vzorky se uprostřed ohnou a na přeloženém místě 

se pevně spojí. Čtvrtý vzorek je volně smotán. Takto připravené zkušební vzorky se uloží do 

sušící komory a 7 dní jsou vystaveny teplotě (70±1)°C. Po provedení zkoušky se hadice 

narovnají a podrobí se tlakové zkoušce [8]. 
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O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 Popis vzorků 

 Odkaz na normu DIN 14811 

 Datum a výsledek zkoušky 

4.3.6 Odolnost proti otěru hadic tříd 1 a 2 

U této zkoušky musí alespoň 4 z 5 zkoušených vzorků délky 350 mm obstát, tím, že nesmí 

prasknout.  

 

Zkouška se provádí na zařízení (Obr. 10), které slouží k otěru povrchu hadice, jejím otáčením 

a vystavením tlaku.  Zařízení má výkyvné ramínko, na kterém je připevněn smirkový papír 

z roztaveného oxidu hlinitého (Al2O3), kde obsah Al2O3 musí být alespoň 70 % hmoty. 

Velikost zrna musí být 60 P. Při zkoušce je smirkový papír ve stálém kontaktu s hadicí a 

posouván při jednom dvojzdvihu ramínka o 4 mm. Ramínko se pohybuje podél osy hadice 

v rozmezí 80 mm tam a zpět a je ke vzorku přitlačováno silou 105 N. 

 

Zkušební vzorek se připojí ke zkušebnímu zařízení a natlakuje se vodou o teplotě (20±3)°C. 

Po dosažení tlaku 0,5 MPa se zkontrolujte, zda brusné ramínko a zkušební kus jsou 

v horizontální poloze. Po té se spustí zkušební zařízení rychlostí (27±1) otáček/min ve směru 

hodinových ručiček. Po udaném počtu otáček, uvedeným v Tab. 12, se zkušební vzorek 

natlakuje na pracovní tlak (Tab. 11), tento postup se opakuje i u dalších vzorků. 

 

 Tab. 12 Počet otáček hadic Třídy 1 a 2 při zkoušce odolnosti proti otěru [8] 

Třída Počet otáček 

Hadice třídy 1 80 

Hadice třídy 2 180 
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Obr. 10 Zařízení na zkoušku odolnosti proti otěru hadic tříd 1 a 2 [8] 

Legenda: 

1/ zkušební vzorek 6/ výstup vody 11/ závaží 16/ smirkový papír – role 

2/ hnací uložení  7/ tlakoměr 12/ přepínač pohybu 17/ počítadlo 

3/axiálně posuvné uložení 8/ vzdušník 13/ podpěrné rolny 18/ vypínač 

4/ spojka 9/ otáčivé ramínko 14/ smirkový pás 19/ el. zařízení 

5/ vstup vody 10/ výkyvné rameno 15/ posuvné zařízení 20/ hydraulické zař. 

 

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 popis zkušebních vzorků; 

 odkaz na normu DIN 14811; 

 výsledek zkoušky - počet otáček a případné poruchy; 

 datum zkoušky. 

4.3.7 Zkouška v otěru hadic třídy 3 

Tato zkouška se nazývá Bodová odolnost v otěru. Zkoušce se podrobí 5 zkušebních vzorků 

délky 1 m. Odolnost je zkoušena na pěti místech rovnoměrně rozmístěných po obvodu hadice. 

Tato místa se označí.  
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Zkušební nástroj (Obr. 11) otírá posuvným pohybem tam a zpět vrchní stranu zkušebního 

vzorku. Zkušební vzorek svírá úhel 45° s upevněným smirkovým papírem v držáku a zároveň 

úhel 20° k ose přímočarého posuvného pohybu zkušebního zařízení.  Frekvence posuvu délky 

230 mm musí být v rozmezí 50 – 60 dvojzdvihů/min.  Zkušební zařízení je k vzorku 

přitlačováno silou 15,5 N.  Na zkušebním zařízení je instalována ofukovací tryska, která 

stálým proudem vzduchu zajišťuje čištění povrchu smirkového papíru od obroušených částí 

zkoušené hadice. 

 

Smirkový papír rozměrů 25 x 300 mm musí být z Al2O3, kde obsah Al2O3 musí být alespoň 

93 % hmoty. Velikost zrna musí být 50 P. Smirkový papír je nutno vyměnit po každém 

zkušebním cyklu. Tkanina smirku je vyrobena z kvalitní bavlny s pevností v tahu (ve směru 

osnovy) minimálně 1,392 N a ve směru útku minimálně 431 N.  

 

Zkušební vzorek je upevněn v držáku, který zamezuje jeho otočení. Zkušební hadice je 

naplněna vodou, přičemž je vzduch z hadice vytlačený. Jakmile je dosaženo tlaku 0,7 MPa, je 

přezkoušena vodorovná poloha hadice i držáku brusné tkaniny. Stroj se uvede do provozu a 

zkušební vzorek je otírán do průrazu, přičemž je zapisován počet provedených dvojzdvihů. 

Minimální počet dvojzdvihů je uveden v Tab. 13. 

 

 Tab. 13 Počet otáček hadic třídy 3 při zkoušce odolnosti proti otěru [8] 

Vnitřní průměr hadice (mm) Nejmenší počet dvojzdvihů před 

prasknutím 

25 - 55 70 

65 - 75 100 

102 -152 120 
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Obr. 11 Zařízení na zkoušku hadic třídy 3 [8] 

 

Legenda: 

1/ vyrovnávací závaží 6/ vodící tyče 11/ pneumatický píst 

2/ otáčivé ramínko 7/ zkušební vzorek  

3/ posuvné počitadlo 8/ uzavřený konec  

4/ nastavení výšky 9/ vstup vody  

5/ držák smirkového papíru 10/ uložení hadice  

 

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 popis zkušebních vzorků; 

 odkaz na normu DIN 14811; 

 pět výsledků zkoušek (jak počet dvojzdvihů, které vedly až k destrukci, tak jejich; 

průměrné hodnoty; 

 datum zkoušky. 

 



34 

 

4.3.8 Zkoušení pružnosti hadice při nízkých teplotách 

Zkouška se zjišťuje na dvou vzorcích jedné tlakové hadice. Vzorky mají rozměr:  

 80 x 40 mm pro hadice D 25; 

 100 x 40 mm pro ostatní rozměry hadic. 

 

Hadice na vzorky se vybírají namátkou, po té se upnou do zkušebního zařízení a stabilizují se 

při teplotě (-25±2)°C. 

 

Dvě upínací čelisti - jedna z nich je pevně připevněna a druhá je pohyblivá - drží zkušební kus 

v testovací poloze. Na Obr. 12 je vidět zkušební vzorek připevněný do čelistí, jejichž 

vzdálenost je 50 mm. Po vložení a upnutí vzorku je tento odtahován pohyblivou čelistí silou 

250 N a rychlostí 10 mm/s. Zkouška se provádí při teplotě (25±2)°C. Zkušební zařízení je 

zobrazeno na Obr. 13. 

 

 

 

Legenda: 

1/ Pohyblivá čelist 

2/ Pevná čelist 

3/ Rozměr třikrát ohnuté hadice 

4/ Obklopení opletu hadice 

5/ Testovací vzorek 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Zkušební vzorek upnutý mezi čelisti [8] 
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Obr. 13 Zkušební zařízení. Rozměry v mm [8] 

Legenda: 

1/ Pohyblivá čelist 

2/ Pevná čelist 

3/ Zkušební vzorek 

 

Po upevnění se nechá zkušební vzorek odpočinout 10 minut. Po té pohyblivá čelist provede 

jeden zkušební cyklus při rychlosti 10 mm/s a síle 250 N. Po 15 cyklech testování nesmí 

hadice prasknout nebo se uvolnit její navázání. Jeden cyklus trvá 60 s a vypadá takto: 

- Doba otevírání čelistí – 5 s 

- Otevřená pozice – 10 s 

- Doba zavírání čelistí – 5 s  

- Uzavřená pozice – 40 s  

 

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 popis zkušebních vzorků; 

 odkaz na normu DIN 14811; 

 teplota, při které byla zkouška provedena; 

 výsledek zkoušky; 

 datum zkoušky. 
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4.3.9 Stanovení odolnosti proti působení plamene 

Zkušební vzorky tlakových hadic se opatří hadicovými spojkami. U druhu hadice D 25, C 52 

a B 75 je zkoušená délka hadice 400 mm. U hadic A 102 a A 110 je zkoušená délka 500 mm. 

U hadic F 125 a F 152 se zkouška neprovádí. 

 

Zkušební zařízení (Obr. 14) tvoří skříň z ocelového plechu tloušťky 1,2 mm bez horního víka. 

Stojí na nožkách výšky 110 mm. Uprostřed dna skříně je otvor průměru 50 mm. Přední stěna 

je svisle posuvná. Boční stěny jsou horizontálně rozdělené. Ve středu horní i spodní poloviny 

je vyříznutý půlkruh dohromady tvořící otvor (odpovídající jednotlivým průměrům hadic) pro 

zkoušený vzorek hadice. Tyto otvory musí být ve výšce 160 mm nad podlahou komory. 

 

Obr. 14 Zkušební zařízení pro stanovení odolnosti proti působení plamene, 

rozměry v mm [8] 

Legenda: 

1/ Vodící lišty 

2/ Skleněné okno 
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Zdrojem plamene je Bunsenův kahan s vnitřním průměrem 9 mm, vnějším průměrem 11 mm. 

Ke zkoušce se používá Propan, při tlaku (0,05±0,001) bar, a při plném proudění vzduchu. 

Kahan se vsune do otvoru plechového dna tak, aby vzdálenost hrany od kahanu ke spodní 

hraně zkoušené hadice byla 125 mm.[8]  

 

Na začátku zkoušky se vzorek naplní vodou o teplotě 8 - 12°C, tlaku 0,5 MPa a vloží se do 

zkušební skříně. Při vysunuté přední stěně skříně se zapálí kahan. Po zapálení se stěna uzavře 

a kahan se pustí na max. výkon. Zkušební vzorek se vystavuje ohni po dobu 10 s. Po uplynutí 

této doby se kahan zhasne a stopkami se změří čas dožehu, popř. doutnání.  

 

Zkouška je vyhovující, pokud čtyři z pěti vzorků nepraskly, nehořely nebo nedoutnaly déle 

než 3 sekundy od spuštění stopek.  

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 popis zkušebních vzorků; 

 odkaz na normu DIN 14811; 

 výsledek zkoušky; 

 datum zkoušky. 

4.3.10 Zkouška odolnosti proti zalomení hadice 

Zkouška se provádí s navázanými hadicemi o délce minimálně 15 m. Zkušební zařízení je 

složeno ze dvou „L“ profilů, které zabraňují pohybu natlakované hadice. Jeden díl profilu je 

pevně připevněný k nosné konstrukci zkušebního zařízení a druhý je posouvatelný.  

 

Prázdná, nenatlakovaná hadice délky minimálně 15 metrů se umístí mezi dva „L“ profily, jak 

je patrné z Obr. 15. Vzdálenost „L“ profilů je 22 násobek vnitřního průměru hadice. Zkušební 

hadice se pomalu napouští vodou až na tlak 10 barů, tím dojde ke styku zkušebního zařízení s 

hadicí. Při této zkoušce nesmí dojít k zalomení hadice v bodě ohybu. 
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Obr. 15 Zkušební zařízení odolnosti proti kroucení [8] 

 

Legenda: 

1/ Původní poloha zkušební hadice 4/ Vzdálenost mezi profily je 22x průměr hadice 

2/ Zkušební poloha hadice 5/ Spojky 

3/ Hadice vysunutá po natlakování  

 

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 popis zkušebních vzorků; 

 odkaz na normu DIN 14811; 

 výsledek zkoušky; 

 datum zkoušky. 

4.3.11 Zkouška tlakové ztráty hadice 

Zkouška stanoví povrchové vlastnosti stěn a navázání. Zkouška nemusí být prováděna u hadic 

s vnitřním průměrem větším než 75 mm (A 102, A 110, F 125, a F 152). Délka zkušební 

hadice je stanovena v  Tab. 14. Ztráta tlaku se zjišťuje na zkušebním zařízení (Obr. 16), 

složeného ze dvou měřících trubek. Měřící trubky se umisťují buď na přímočaře vedené 

tlakové hadici, nebo na hadici položené do oblouku. Poloměr zakřivení je dvacetinásobek 

jmenovitého průměru měřené hadice.  
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Na měřící trubce 1 se měří manometrický tlak proudící vody na vstupu hadice a na měřící 

trubce 2 na výstupu měřené hadice. 

 

 Tab. 14 Parametry hadic při zkoušce tlakové ztráty [8] 

Typ 

hadice 

Průtok 

[l/min] 

Délka 

hadice [m] 

Počáteční 

tlak [bar] 

Dovolená tlaková 

ztráta [bar] 

D 25 140 15 6 2 

C 38  500 15 6 2 

C 40  600 15 6 2,3 

C 42 600 15 6 1,7 

C 45 800 15 6 2 

C 52 1 200 15 6 3 

C 55 1 200 15 6 1,7 

B 65 1 800 20 4 2,6 

 B 70 1 800 20 4 1,4 

B 75 2 400 20 4 2 

 

Zkoušená tlaková hadice musí být opatřena hadicovými spojkami, které se připojí na spojky 

měřícího zařízení. Hadice se zkouší v obou směrech průtoku. Průtok se nastavuje pro každý 

jednotlivý rozsah škrtícím členem umístěným za měřícím zařízením. Průtok je konstantní. 

Ztráta tlaku se měří manometry v rozsahu 0 – 10 barů (pro hadice D 25, C 38, C 40, C 42, 

C 45, C 52, C 55) a v rozsahu 0 – 6 barů (pro hadice B 65, B 70 a B 75), s třídou přesnosti 

0,6, umístěnými ve stejné geodetické výšce.  

Rozdíl tlaků změřených manometry představuje tlakovou ztrátu v hadici, včetně hadicových 

spojek, při nastaveném průtoku. V měřicím zařízení je přirozená tlaková ztráta, která 

ovlivňuje i tlakové ztráty v hadici. Pro velmi přesná měření se postupuje takto. Připojí se 

výstupní trubka na vstupní trubku a určí se tlaková ztráta mezi dvěma měřicími body; a v 

případě potřeby tuto ztrátu pak odečíst od výsledku měření tlakové ztráty hadic. 
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Obr. 16 Zkušební zařízení pro zjišťování ztráty tlaku s měřícími trubkami umístěnými vedle 

sebe [8] 

 

Legenda: 

A trubka 1 1/ Přívodní trubka 4/ Spojka pevná 7/ Připojovací trubka 

B trubka 2 2/ Přívodní trysky 5/ Odběr tlaku 

r = 10 x vnitřní průměr hadice 3/ Spojka hadice 6/ Škrticí klapka 

 

Měřící trubka jedna je složena z: 

a) ocelové trubky bez sváru podle DIN EN 10220 s minimálním průměrem d1, který je 

1,3 násobkem jmenovitého průměru největší tlakové hadice, která se má zkoušet 

a s minimální délkou l1, která je 20 násobkem jmenovitého průměru největší zkoušené 

hadice 

b) vstupní trysky s průměrem d2 podle DIN EN ISO 5167-1 a DIN EN ISO 5163-3 mají 

průměr podle typu hadice 

 Hadice D 25 d2 = 18 mm 

 Hadice C 38 d2 = 30 mm 

 Hadice C 40 d2 = 30 mm 

 Hadice C 42 d2 = 37 mm 

 Hadice C 45 d2 = 37 mm 

 Hadice C 40 d2 = 30 mm 
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 Hadice C 52 d2 = 45 mm 

 Hadice C 55 d2 = 45 mm 

 Hadice B 65 d2 = 55 mm 

 Hadice B 70 d2 = 58 mm 

 Hadice B 75 d2 = 65 mm 

c)  připojovací trubky pro uchycení hrdlové spojky 

 

O provedené zkoušce se zpracuje protokol, ve kterém se uvede: 

 popis zkušebních vzorků; 

 odkaz na normu DIN 14811; 

 výsledek zkoušky; 

 datum zkoušky. 

 

4.4 Označení hadic 

Podle normy DIN 14811 se zploštitelné hadice značí následovně [8]: 

Hadice Pyrotex PES-R – DIN14811 – C52 – 20 – KL1 – 1 – K 

Název    

Číslo normy  

Označení dle Tabulky 8  

Délka hadice (m)  

Třída hadice dle čl. 3.1  

Barevné provedení podle Tabulky 10  

Provedení se spojkami (bez K - provedení bez spojek) 

 

Pokud není zadána barva hadice při objednávce, dodá se hadice v bílé barvě. 

Na každém kusu hadice musí být trvale vyznačeny tyto informace: 

 Jméno výrobce nebo ochranná známka; 

 Číslo normy DIN 14811; 

 Kvartál a rok výroby; 

 Číslo zkoušky; 

 Pro vysokotlaké zploštitelné hadice označení PN 40. 
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5. Rozdíly norem ČSN 80 8711, ČSN 80 8715 a DIN 14811, jejich 

zhodnocení 

Jaké jsou nejdůležitější faktory ovlivňující kvalitu a životnost požární tlakové hadice? Tím 

nejdůležitějším je kvalita opletu, který má mj. vliv na odolnost proti otěru. Dále musí odolat 

pracovnímu tlaku a mít co největší hodnotu destrukčnímu tlaku. Výše destrukčního tlaku je 

taktéž ovlivněna kvalitou a pevností opletu - čím je kvalitnější a pevnější, tím je větší 

destrukční tlak, zaručuje vyšší odolnost vůči otěru a delší životnost hadice. Dalším důležitým 

faktorem jsou co nejmenší tlakové ztráty. Tlakové ztráty v hadici ovlivňuje vnitřní vložka, ale 

do určité míry i zvolený průměr hadice. Tlakové hadice nejvíce ovlivňují technické normy, 

podle kterých se vyrábí, ale hlavně zkouší. Čím je norma přísnější, tím se také zvyšuje 

pravděpodobnost delší životnosti hadice. 

 

5.1 Rozdělení, rozměry, navázání  

5.1.1 Rozdělení 

Norma ČSN 80 8711 dělí hadice na vyrobené z přírodních vláken, izolované a oboustranně 

povrstvené. První jmenovaná se již nepoužívá. V 80. letech minulého století přírodní vlákna 

nahradila vlákna syntetická.  

 

Norma DIN 14811 dělí hadice do třech tříd, které se liší složením vrstev. Třída 1 je lehká 

nenánosovaná hadice. Skládá se pouze z gumové vložky a z opletu. Třída 2 se liší od hadic 

Třídy 1 vnější slabou gumovou vrstvou nebo zátěrem.  Hadice třídy 3 jsou složené z gumové 

vložky, opletu a krycí vnější vrstvy, která má tloušťku větší, než 0,3 mm. Hadice se mohou 

vyrábět v bílé, červené, žluté, oranžové, zelené barvě a jiných barvách. 

5.1.2 Rozměry 

Dalším rozdílem mezi normami je rozdělení hadic podle rozměrů. Česká norma je dělí pouze 

na základní skupiny – A 110, B 75, C 52 a D 25. Délka těchto hadic je převážně 20 m, mimo 

hadic B 75 délky 5 m, určené pro doplňování CAS, a D 25 délky 10 m.  

 

Norma DIN kromě těchto základních rozměrů používá mnohé další, viz  Tab. 8. Tato norma 

pracuje i s rozměry hadic F 152 a F 125 sloužící převážně k přepravování velkého množství 

tekutiny a jsou v provedení pouze Třídy 3. Délky hadic jsou uvedeny v Tab. 9. 
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5.1.3 Navázání 

Podle normy ČSN musí být hadice navázány ocelovým, nekorodujícím drátem průměru 1,4 – 

1,6 mm, s pevností v tahu minimálně 450 MPa  a tažností 6 – 15%. U hadic C52 musí být 

počet vinutí minimálně 10 závitů, u hadic B 75 12 závitů. U hadic D 25 není počet závitů 

stanoven, navázání musí být ale provedeno tak, aby odolalo zkušebnímu tlaku.  

 

U německé normy se pro navazování používá nekorodující drát o průměru 1,4 – 1,8 mm, 

s pevností v tahu 500 MPa a tažností při přetrhu 6 – 15%. U hadic A musí být na každém 

hrdle spojky nejméně 3 úvazy s minimálně 8 otáčkami, u hadic B nejméně 3 úvazy 

s minimálně 4 otáčkami, u hadic C nejméně 2 úvazy s minimálně 3 otáčkami a u hadic D 

nejméně dva úvazy s minimálně 2 otáčkami. 

 

5.2 Zkoušení 

Postup zkoušení ale i zkušební zařízení je mezi normami v mnoha případech velice podobné. 

U některých zkoušek se liší rozdílnými podmínkami, kterým musí hadice při zkoušení 

odolávat.   

5.2.1 Tlaková zkouška v ohybu   

Česká norma s touto zkouškou nepočítá. Na natlakované zalomené hadici se zkouší netěsnost, 

trhliny, průsaky apod. Zkušební vzorek délky 2 m nesmí prasknout a po zatížení pracovním 

tlakem (Tab. 11) nesmí vykazovat viditelné poškození. Tato zkouška je důležitá pro odolnost 

proti prasknutí, kdy na nepropustnou gumovou stěnu působí voda o pracovním tlaku, který 

může způsobit destrukci hadice v místě jejího ohybu. 

5.2.2 Zkouška odolnosti proti otěru hadic 

Otěruvzdornost je schopnost materiálu odolávat povrchovému zatížení. Vzhledem k faktu, že 

prodřená hadice nejde opravit, je tento údaj velice důležitý pro její životnost. U této zkoušky 

se obě normy rozchází nejvíce v počtu otáček, kterým musí zkušební vzorek odolat, aniž by 

praskl, další rozdíly jsou pak ve zkušebním zařízení. 

 

U české normy se proti otěru zkouší pouze hadice C 52 a B 75. Zkušební vzorky se musí 

skladovat nejméně 7 dní při teplotě 20 - 23°C a relativní vlhkosti vzduchu (50±2)%. Při této 

teplotě také zkouška probíhá a zkouší se 5, příp. 10 vzorků. Zkušební vzorky dlouhé 350 mm 

se opatří hadicovými spojkami. Ty se pak uchytí do upínacích přírub, naplní se vodou o tlaku 
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(0,5±0,01) MPa. Po té se celé zařízení uvede do chodu s rychlostí (27±1) otáček/min a 

podepření vzorku v polovině jeho délky. Čtyři z pěti, případně osm z deseti zkoušených 

izolovaných hadic musí vydržet pracovní tlak po 10 otáčkách, zkoušené oboustranně 

povrstvené hadice po 500 otáčkách. 

 

Norma DIN 14811 dělí tuto zkoušku do dvou skupin, a to zkoušku proti otěru hadic tříd 1 a 2 

a zkoušku hadic třídy 3. Zkušební zařízení a postup je u obou rozdílný.  

 

U zkoušky hadic tříd 1 a 2 musí obstát alespoň 4 z 5 zkoušených vzorků délky 350 mm tím, 

že neprasknou. Zkouška se provádí na zařízení, které slouží k otěru povrchu hadice jejím 

otáčením a vystavení pracovnímu tlaku.  Zkušební zařízení má výkyvné ramínko s 

připevněným smirkovým papírem z roztaveného oxidu hlinitého (Al2O3), kde obsah Al2O3 

musí být alespoň 70 % hmoty. Velikost zrna musí být 60 P. Při zkoušce je smirkový papír ve 

stálém kontaktu s hadicí a posouván při jednom dvojzdvihu ramínka o 4 mm. Ramínko se 

pohybuje podél osy hadice v rozmezí 80 mm tam a zpět a je ke vzorku přitlačováno silou 

105 N. Zkušební vzorek se připojí ke zkušebnímu zařízení a natlakuje se na 0,5 MPa vodou 

teploty (20±3)°C. Po dosažení tohoto tlaku se zkontrolujte, je-li brusné ramínko a zkušební 

vzorek v horizontální poloze. Pokud ano, spustí se zkušební zařízení rychlostí 

(27±1) otáček/min ve směru hodinových ručiček. Pak se zkušební vzorek natlakuje na 

pracovní tlak. Tento postup se opakuje i u dalších vzorků. 

 

Zkouška odolnosti proti otěru hadic třídy 3 se nazývá Bodová odolnost v otěru. Zkoušce se 

podrobí 5 zkušebních vzorků délky 1 m. Odolnost je zkoušena na pěti místech rovnoměrně 

rozmístěných po obvodu hadice. Tato místa se označí. Zkušební nástroj otírá posuvným 

pohybem tam a zpět vrchní stranu zkušebního vzorku. Frekvence posuvu délky 230 mm musí 

být v rozmezí 50 – 60 dvojzdvihů/min.  Zkušební zařízení je k vzorku přitlačováno silou 

15,5 N.  Na zkušebním zařízení je instalována ofukovací tryska, která stálým proudem 

vzduchu zajišťuje čištění povrchu smirkového papíru od obroušených částí zkoušené hadice. 

Smirkový papír má rozměr 25 x 300 mm a musí být také z Al2O3, kde obsah Al2O3 musí být 

alespoň 93 % hmoty. Velikost zrna musí být 50 P. Smirkový papír je nutno vyměnit po 

každém zkušebním cyklu. Tkanina smirku je vyrobena z kvalitní bavlny s pevností v tahu (ve 

směru osnovy) minimálně 1,392 N a ve směru útku minimálně 431 N. Zkouška probíhá ták, 

že zkušební vzorek je upevněn v držáku, který zamezuje jeho otočení. Zkušební hadice je 
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naplněna vodou, přičemž je z ní vytlačený vzduch. Po dosažení tlaku 0,7 MPa, je 

zkontrolována horizontální poloha jak hadice, tak držáku brusné tkaniny. Stroj se uvede do 

provozu a zkušební vzorek je otírán do průrazu. Je zapisován počet provedených dvojzdvihů 

až do průrazu. Hadice průměru 25 – 55 mm musí odolat nejméně 70 dvojzdvihům před 

prasknutím, hadice průměru 65 – 75 100 dvojzdvihům a průměru 102 – 152 mm nejméně 120 

dvojzdvihům.  

5.2.3 Zkouška deformace při pracovním tlaku 

Tuto zkoušku stanovuje pouze norma DIN 14811. Tento požadavek je důležitý pro hasiče 

držícího hadici (s kroutící se hadicí se špatně hasí) - hadice se špatně drží a může si s ním tedy 

dělat, co chce – čím větší průměr hadice, tím náročnější práce. Hasební práce jsou pak méně 

efektivní.  

Zkušební vzorek se pod tlakem smí pootočit pouze ve směru hodinových ručiček, maximální 

povolené pootočení je u hadice s vnitřním průměrem 25mm 100°/m, u hadic průměru 38 – 75 

mm je 60°/m a u vnitřních průměrů větších než 75 mm je 30°/m. 

5.2.4 Pracovní, zkušební a minimální destrukční tlak 

Dle normy ČSN se zkouší tři zkušební vzorky dlouhé 1 m. Na zkušebním zařízení se 

konstantně zvyšuje tlak v hadici rychlostí 0,05 MPa.s
-1

 s tolerancí ±10%. Tlak se zvyšuje tak 

dlouho, až se zkušební vzorek protrhne. Pokud vlivem jakékoli poruchy hadice nedosáhne 

destrukčního tlaku (Tab. 2), smí se zkouška opakovat na novém vzorku. Tato zkouška je pak 

rozhodující. Žádný zkušební vzorek nesmí prasknout pod udané hodnoty. 

 

Norma DIN 14 811 má postup velice podobný, přičemž se liší hodnoty destrukčního tlaku. 

(Tab. 11). Žádný zkušební vzorek nesmí prasknout pod udané hodnoty.  

5.2.5 Zkouška pružnosti hadice při nízkých teplotách 

Tuto zkoušku stanovuje pouze norma DIN 14 811. Její požadavky jsou důležité pro případný 

zásah při ve velmi nízkých teplotách. Zkouška se provádí na dvou vzorcích jedné tlakové 

hadice.  

 

Vzorky mají rozměr:  

 80 x 40 mm pro hadice D 25; 

 100 x 40 mm pro ostatní rozměry hadic. 
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Hadice na vzorky se vybírají namátkou, po té se upnou do zkušebního zařízení a stabilizují při 

teplotě (-2±2)°C. Vzorek je připevněn do čelistí zkušebního zařízení, jejichž vzdálenost je 

50 mm, po vložení a upnutí vzorku je tento odtahován pohyblivou čelistí silou 250 N a 

rychlostí 10 mm/s. Zkouška se provádí při teplotě (25±2)°C. Po 15 cyklech testování nesmí 

hadice prasknout nebo se uvolnit její navázání. 

5.2.5 Zkouška odolnosti proti zalomení hadice 

Zkouška je definována také pouze normou DIN a provádí se s navázanými hadicemi délky 

minimálně 15 m. Prázdná, nenatlakovaná hadice se umístí do zkušebního zařízení a po té se 

do ní pomalu napouští voda do doby nárůstu tlaku na 1 MPa. Tím dojde ke styku zkušebního 

zařízení s hadicí (Obr. 12). Při této zkoušce nesmí dojít k zalomení hadice v bodě ohybu. 

Zalomení hadice v ohybu může zapříčinit tlakové ztráty v hadici.  

 

5.3 Zhodnocení 

Technická norma slouží k vyjádření požadavků na výrobky, procesy nebo služby, aby 

splňovaly požadavky vhodnosti pro daný účel. Stanoví základní požadavky na kvalitu, 

bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí. Mají 

pozitivní vliv na usnadnění volného pohybu zboží v mezinárodním obchodu, usilují o 

racionalizaci výroby, napomáhají podpoře ochrany životního prostředí a 

konkurenceschopnosti, zajišťují dostatečnou ochranu spotřebitelů na vnitřním trhu.  

V současné době jsou technické normy ČSN kvalifikovaným doporučením, nejsou závazné a 

jejich používání je dobrovolné. V požární ochraně ovšem závazné jsou, protože v čl. 6, 

odst. 1), Řádu technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky je uvedeno, 

že „prostředky technické služby lze do vybavení jednotek HZS krajů zařadit jen v případě, že 

vyhovují technickým podmínkám stanoveným prováděcím právním předpisem, českou 

technickou normou, technickým dokumentem upravujícím tyto technické podmínky nebo 

vnitřním předpisem“.  

 

Normy ČSN jsou, na rozdíl od právních předpisů, které mohou vznikat bez projednání a 

souhlasu všech, jichž se týkají, dokumenty, kdy se zásadními otázkami řešení souhlasí 

všechny zúčastněné strany.  
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Normy lze rozlišovat podle obsahu, který je určující pro účel jejich použití na terminologické, 

základní, zkušební, normy výrobků, bezpečnostní předpisy, normy postupů a služeb, normy 

řízení jakosti, rozhraní, zaměnitelnosti, atd. 

 

Většinu nově vydaných ČSN tvoří převzaté evropské nebo mezinárodní normy, na jejichž 

tvorbě se podílejí i čeští odborníci.  

 

Kdokoliv však může podat námět na zpracování ČSN a prostřednictvím Českého 

normalizačního institutu (ČNI), jako vydavatele norem, pak navrhnout i zpracování 

mezinárodní nebo evropské normy. Organizací zpracování návrhu ČSN a smluvním 

zajištěním ČNI. Návrhy jsou posuzovány v příslušné národní Technické normalizační komisi 

s cílem dosáhnout shody o užitečnosti navrhovaného řešení pro všechny zúčastněné, tedy i 

pro ČR. Návrhy evropských norem se schvalují v evropských organizacích váženým 

hlasováním (ČR má v tomto systému 12 hlasů stejně jako Belgie, Maďarsko, Portugalsko a 

Řecko). Po schválení návrhů jsou členské země povinny zavést je do 6 měsíců do svých 

národních norem. Zabezpečit zavedení všech evropských norem do soustavy ČSN a zrušení 

těch národních norem, které jsou s evropskými normami v rozporu, je, jako řádného člena 

evropských normalizačních komisí, povinností Českého normalizačního institutu. Zavedení a 

udělení evropské normě statutu české národní normy zajistit převzetím překladem, převzetím 

originálu nebo převzetím schválení k přímému používání oznámením ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ). Celková doba, která je 

nutná k vypracování evropské či mezinárodní normy, jsou v průměru tři roky. 

 

Tato bakalářská práce je takovýmto návrhem na změnu v normách ČSN 80 8711 a 

ČSN 80 8715 a tím i přiblížením k některým požadavkům na požární hadice podle normy 

DIN 14 811. Řešením by také bylo zavedení jednotné evropské normy. 

 

Nejdůležitější rozdíly mezi českými a německou normou.  

 

Při mimořádné události, od čerpání vody po hašení požáru jsou na hadice kladeny vysoké 

nároky, např. na odolnost vůči vysokému pracovnímu tlaku, klimatickým podmínkám nebo 

některým nebezpečným látkám, apod. Aby byla životnost požárních hadic co nejdelší, jak 

bylo uvedeno, příslušné normy stanoví základní požadavky na kvalitu, bezpečnost, 



48 

 

slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, postup zkoušek, 

které simulují podmínky skutečného používání, a mnoho dalších faktorů. 

 

Rozdělení hadic podle průměrů je v českých normách pouze základní, a to A 110, B 75, C 52 

a D 25. Norma DIN naopak uvádí celkem 14 průměrů hadic. Pokud se do vybavení JPO smí 

zařadit pouze technické prostředky, které vyhovují české normě, nelze používat všechny, 

které jsou obsaženy v německé normě. Při likvidaci většiny požárů by bylo lepší používat 

například hadice C42, které jsou vhodné pro tvorbu útočného vedení z důvodu nízké 

hmotnosti, dobrou manipulovatelností a do průtoku 300 l/min i nízkým tlakovým ztrátám. Ze 

stejných důvodů hadice B 65 při tvorbě dopravního vedení. Nízká hmotnost hadice je také 

důležitý faktor a proto v normě DIN je základní délkou 15 m, u normy ČSN je počítáno 

s dvacetimetrovou hadicí, výjimkou je 5 m dlouhá hadice B 75, sloužící k doplňování CAS.  

 

Požární hadice se nepoužívají pouze přímočaře roztažené, ale např. při zásazích do objektů se 

různě stáčí, obepínají rohy místností, a jsou dle potřeby různě natlakované. Pokud výrobce 

použije nevhodný materiál opletu, hrozí zvýšení tlaku, prasknutí hadice a snížení efektivnosti 

při hašení s vyřazením z používání. České normy problém odolnosti v ohybu vůbec neřeší, 

naopak německé normě vyhoví pouze ta požární hadice, která při zkoušce v ohybu po zatížení 

pracovním tlakem nepraskne, popř. nevykazuje viditelné poškození. 

 

Dalším parametrem, který zásadně ovlivní životnost požární hadice, je odolnost proti otěru, 

což je schopnost materiálu odolávat povrchovému zatížení. Bojová rozvinutí se provádí na 

různých površích. Použitím nevhodné vrchní tkaniny požární hadice, která se rychle prodře, 

dojde vlivem vysokého pracovního tlaku k jejímu protrhnutí a následnému prasknutí hadice. 

Proto normy, jak české, tak německá, stanovují minimální odolnost vůči otěru. U této zkoušky 

se normy nejvíce rozcházejí v minimální odolnosti. U izolovaných hadic (nebo dle DIN hadic 

třídy 1 a třídy 2) je postup zkoušky totožný. Zásadně se liší počtem otáček, po kterých musí 

požární hadice odolat pracovnímu tlaku. České normy stanovují odolnost po minimálně 10 

otáčkách. U požárních hadic třídy 1 zkoušených dle německé normy DIN 14 811 je odolnost 

po minimálně 80 otáčkách a u hadic třídy 2 je to po 180 otáčkách. Z toho vyplývá, že nároky 

nao odolnost vůči otěru podle německé normy je mnohonásobně tvrdší a měla by zaručit delší 

životnost hadice. Jelikož má ČSN pro všechny druhy hadic stejný postup zkoušek, neliší se 

proto ani u oboustranně povrstvených. Ta musí odolat 500 otáčkám. U normy DIN je postup 
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zkoušky u požárních hadic třídy 3 jiný. Zkouší se pět jednometrových vzorků. K otěru se 

používá hrubší smirkový papír. Po zahájení zkoušky je vzorek otírán až do průrazu. Hadice do 

průměru 55 mm nesmí prasknout před 70 dvojzdvihy, požární hadice do průměru 75 mm musí 

vydržet minimálně 100 dvojzdvihů a hadice do 152 mm musí odolat minimálně 120 

dvojzdvihům (Tab. 13). 

 

Další důležitou zkouškou, která je stanovena pouze v normě DIN 14811, je odolnost proti 

zalomení hadice. Pokud se natlakovaná hadice zalomí, zvýší se tlak, sníží se průtok vody 

v tomto místě, a tím se sníží i efektivita hašení. 

 

Z tohoto zhodnocení vyplývá, že česká norma je oproti německé méně propracovaná a 

zastaralá (rozdíl od vydání je 15 let). Co je ale ekonomicky výhodnější? Požární hadice 

vyrobená podle zastaralých norem nebo podle té aktuální? Certifikace jedné hadice podle 

ČSN stojí v ČR cca 40.000 Kč. Platnost certifikátu je 5 let s tím, že po té je možno certifikát 

prodloužit za poplatek cca 6.000 Kč. Cena certifikace jedné hadice dle DIN v Německu je 

rozdílná, pohybuje se od 30.000 Kč do 100.000 Kč. Záleží na rozsahu, typu zkoušek a typu 

konstrukce hadice. Certifikát je vydáván  na dobu neurčitou a platí až do novelizace normy. 

Hadice vyrobené a zkoušené podle normy DIN mohou být sice dražší z důvodu ceny 

certifikátu a pravděpodobně i výrobních nákladů, ale zaručí jejich delší životnost a tím i 

rentabilnost vyšších nákladů na jejich pořízení. Výrobcům hadic se proto vyplatí vyrábět 

požární hadice z kvalitních materiálů, vyhovujících nejen požadavkům norem ČSN, ale i 

normy DIN a to z důvodu mj. zachování dobrého jména firmy. Nekvalitní požární hadice, 

totiž nemůže výrobci zaručit konkurenceschopnost. 
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Závěr 

V této bakalářské práci bylo provedeno zhodnocení technických požadavků na požární hadice 

podle českých norem ČSN 80 8711 a ČSN 80 8715 a jejich srovnání s technickými 

požadavky německé normy DIN 14 811. Cílem bylo zjistit, zda jsou technické požadavky na 

požární hadice dle českých norem dostatečné a není-li nutné normu přepracovat.   

 

Hlavním kritériem srovnávání byly nároky předepsaných zkoušek, které svými minimálními 

požadavky ovlivňují použitelnost a životnost hadice při likvidaci MU.  Při hašení požáru nebo 

i čerpání vody, jsou na hadice kladeny vysoké nároky, např. na vysoký pracovní tlak, odolnost 

vůči klimatickým podmínkám, proti otěru, některým nebezpečným látkám, manipulaci, apod.  

 

Česká norma dělí rozměry hadic pouze na A 110, B 75, C 52 a D 25, jmenovitá délka je 

převážně 20 m, mimo hadic B 75 délky 5 m, určených pro doplňování CAS. Norma 

DIN 14 811 kromě těchto základních rozměrů používá dalších deset (celkem 14 rozměrů). 

Z ergonomických důvodů by se podle této normy měly používat požární hadice C 42 a C 52 

délky 15 m. 

 

Největším rozdílem mezi normami u předepsaných zkoušek je zkouška odolnosti proti otěru. 

V minimálních požadavcích se normy nejvíce rozchází v počtu otáček, kterým musí zkušební 

vzorek odolat, aniž by praskl i v konstrukci zkušebního zařízení.  

 

Obě normy mají i různé hodnoty pracovního, zkušebního a destrukčního tlaku.  

 

Ze zhodnocení norem vyplývá, že české normy jsou oproti té německé méně propracované a 

zastaralé (rozdíl od vydání je 15 let). Hadice vyrobené a zkoušené podle normy DIN budou 

sice dražší z důvodu ceny certifikátu a popřípadě výrobních nákladů, ale zaručí jejich delší 

životnost při používání za stejných podmínek.  

 

Po provedeném zhodnocení technických požadavků na požární hadice podle českých norem 

ČSN 80 8711, ČSN 80 8715 a podle německé normy DIN 14 811, s ohledem na prodloužení 

životnosti hadic, potřeb JPO, zvýšení efektivnosti jejich zásahové činnosti a snížení rizika 

škod způsobených např. prasklými hadicemi, doporučuji upravit normy ČSN alespoň na 

úroveň normy DIN. 
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