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Anotace 

KOPŘIVA, J. Stanovení kapacity nádrže na pěnidlo u zásahových požárních automobilu: 

bakalářská práce, Ostrava : VŠB TU, 2012. 51 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá problematikou využití pěny jako hasicího prostředku na 

území České republiky. Je zde zhodnoceno uplatnění pěnidla u zásahů jednotkami hasičských 

záchranných sborů krajů, jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotkami 

hasičských záchranných sborů podniků. Pro jednotlivé kategorie jednotek je v bakalářské 

práci vyhotoven návrh kapacity nádrže na pěnidlo u zásahových požárních automobilů. 

Úvodní kapitoly jsou věnovány související legislativě, požárním automobilům v minulosti a 

dnes, zajištění dostatečného množství pěnidla v zemích Evropy a koncepci „Jednotné 

vybavení Hasičského záchranného sboru ČR cisternovými automobilovými stříkačkami“. 

V závěrečné kapitole jsou nastíněny cenové rozdíly mezi jednotlivými automobily a různými 

druhy pěnidel. 

 

Klíčová slova: pěnidlo, pěnidlová nádrž, zásahový automobil, cisternová automobilová 

stříkačka, dopravní automobil 

 

Annotation 

KOPŘIVA, J. Determination of Capacity of a Foam Concentrate Tank in Emergency 

Tenders: bachelor thesis, Ostrava : VŠB TU, 2012. 51 p. 

 

The bachelor thesis looks into problematic of foam usage usable as fire extinguisher in 

the Czech Republic. Thesis includes evaluation of foam concentrate within intervention 

performed by regional fire rescue services, municipal voluntary fire units and company fire 

rescue services. For particular categories of units, thesis proposes capacity of foam 

concentrate tank at fire truck. Preliminary chapters of thesis are focusing on relevant 

legislation, insight to historical and modern fire cars conception, ensuring sufficient amount 

of foam concentrate in European countries and conception of “United equipment of tank fire 

engine within Fire Rescue Service of the Czech Republic”. Concluding remarks also outline 

price differences between particular fire trucks and various types of foam concentrate. 

 

Key words: foam concentrate, foam concentrate tank, fire car, tank car, transport car 



 

6 

Obsah 

 

Anotace .......................................................................................................................................5 

Úvod ............................................................................................................................................7 

1 Rešerše .................................................................................................................................8 

Seznam zkratek ...........................................................................................................................9 

2 Legislativa platná dnes a v minulosti – rozdíly .................................................................10 

3 Historie četnosti užívání pěnidlového příslušenství a kapacit nádrží u jednotlivých 

požárních automobilů................................................................................................................18 

3.1 Technicko taktické parametry některých starších CAS využívaných v ČR .............19 

3.2 Četnost užívání pěnidla u zásahu v minulosti ..........................................................20 

4 Kapacity požárních nádrží dnes využívaných požárních automobilů ...............................22 

4.1 Technicko taktické parametry některých CAS dnes využívaných v ČR..................22 

5 Zajištění dostatečného množství pěnidla v zemích Evropy (Německo, Rakousko) ..........23 

5.1 Německo ...................................................................................................................23 

5.2 Rakousko ..................................................................................................................26 

6 Koncepce jednotného vybavování HZS ČR cisternovými automobilovými stříkačkami .28 

6.1 Technické a taktické požadavky na hlavní CAS: .....................................................28 

6.2 Výsledné TTP hlavních CAS ...................................................................................29 

6.3 Systemizace hlavních CAS na stanicích: .................................................................30 

6.4 TTP na CAS v provedení speciálním .......................................................................31 

7 Návrh kapacity nádrží na pěnidlo v cisternových automobilových stříkačkách pro 

jednotlivé kategorie JPO ...........................................................................................................32 

7.1 Druhy jednotek požární ochrany ..............................................................................32 

7.2 Kategorie jednotek požární ochrany.........................................................................33 

7.3 Využití pěnidla u zásahu v závislosti na kategorii jednotky ....................................34 

7.4 Pěnidlo a pěnotvorné příslušenství v dopravních automobilech ..............................38 

8 Cenový rozdíl .....................................................................................................................39 

Závěr .........................................................................................................................................41 

Seznam použité literatury .........................................................................................................43 

Seznam obrázků ........................................................................................................................46 

Seznam tabulek .........................................................................................................................46 

Seznam příloh ...........................................................................................................................47 

 



 

7 

Úvod 

V závěrečné bakalářské práci „Stanovení kapacity nádrže na pěnidlo u zásahových 

požárních automobilů“ řeším téma využívání pěnidla u jednotek hasičských záchranných 

sborů krajů, jednotek sborů dobrovolných hasičů všech kategorií a jednotek hasičských 

záchranných sborů podniků. 

Jelikož je pěnidlo využíváno ve stále menší míře u jednotek všech výše uvedených 

kategorií, snažím se o návrh a sjednocení kapacity pěnidlových nádrží, respektive využití 

pěnidla v přepravních obalech (kanystrech) u zásahových automobilů. 

Odpovídající objem pěnidla, který je v automobilu převážen, může přinést nemalé úspory 

v ceně za pěnidlo, kterým je nádrž napuštěna. Další šetření může přinést např. zmenšování 

velikosti konstrukce nádrže a umístění pevně zabudovaného přiměšovače oproti přiměšovači 

přenosnému. Nesjednocení kapacit nádrží na pěnidlo také zmenšuje možnosti sériové výroby 

a v konečném důsledku zásahové automobily zdražuje. 

Další otázkou je zefektivnění činnosti hasičů, úspora prostoru ve voze a také usnadnění 

práce při odpadajícím proplachu čerpadla, který musí být proveden po každém použití 

pěnidla. 

V práci se zaměřuji především na cisternové automobilové stříkačky a dopravní 

automobily, neřeším zde pěnové hasící automobily a kombinované hasící automobily. 
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1 Rešerše 

Při práci na bakalářské práci jsem použil dokumenty, zákony a další příspěvky vztahují se 

k tématu stanovení kapacity pěnidlové nádrže u zásahových požárních automobilů. 

 

a) LUKEŠ, Pavel. 2006 - 2011 - pěnidlo při požárech. Praha, 2012. 

Databáze ve formátu .xls, v níž jsou uvedeny všechny zásahy jednotek požární ochrany, 

při kterých bylo využito pěnidlo v období let 2006 – 2011. Tabulka obsahuje informace 

o datu a času zásahu, dislokaci jednotky, kategorii jednotky, druh pěnidla a jeho 

množství využité při zásahu. Dále je zde uvedena celková spotřeba pěnidla v daném 

období. 

 

b) 112. Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany 

obyvatelstva: Statistická ročenka. Praha: MV - generální ředitelství HZS ČR, 1999 - 

2012. ISSN 1213-7057. 

Ve statistických ročenkách Hasičského záchranného sboru České republiky z let 1998 

až 2011 jsou uvedeny počty všech zásahů požárních jednotek a souhrn jednotlivých 

činností s využitím pěnidla (lehká, střední, těžká pěna, smáčedlo). 

 

c) MINISTERSTVO VNITRA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO 

ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Jednotné vybavení Hasičského 

záchranného sboru ČR cisternovými automobilovými stříkačkami. Praha, 2011, 13 s. 

Koncepce shrnuje technicko taktické parametry pro cisternové automobilové stříkačky, 

kterými budou vybavovány stanice hasičských záchranných sborů krajů. Cílem 

jednotného vybavení cisternovými automobilovými stříkačkami je unifikace 

technických a taktických požadavků na CAS a optimalizace rozmístění CAS na 

stanicích HZS krajů ve vztahu k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární 

ochrany a k charakteristice zásahového obvodu. 

 

d) KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární 

ochrany. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2009, 

270 s. Spektrum (Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství). ISBN 978-80-

7385-064-7 (BROž.). 

Publikace udává technicko taktické parametry zásahových automobilů. 
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Seznam zkratek 

 

CAS cisternová automobilová stříkačka 

DA dopravní automobil 

HZS hasičský záchranný sbor 

JPO jednotka požární ochrany 

SDH sbor dobrovolných hasičů 
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2 Legislativa platná dnes a v minulosti – rozdíly 

§ 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů 

„Ministerstvo je oprávněno stanovit prováděcím právním předpisem technické 

podmínky požární ochrany staveb a technologií, podmínky požární bezpečnosti výrobků a 

činností u nichž hrozí nebezpečí vzniku požárů a technické podmínky požární techniky, 

věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.“ [9] 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky 

 

Technické podmínky dopravních automobilů 

 

4. Rozsah požárního příslušenství dopravního automobilu umožňuje 

a) stříkání vodou z volného vnějšího zdroje a z vnějšího tlakového zdroje, 

b) stříkání střední pěnou a stříkání těžkou pěnou. [10] 

 

Požární příslušenství dopravního automobilu mimo jiné tvoří: 

 

Tabulka 1: Pěnotvorné příslušenství DA dle vyhlášky č. 254/1999 Sb. [10] 

Název 
Provedení a počet 

Jednotka 
Základní Redukované Rozšířené 

Pěnotvorná proudnice (těžká pěna) 2 - 2 ks 

Pěnotvorná proudnice (střední pěna) 1 - 1 ks 

Savice přiměšovače 1 - 1 ks 

Přenosný přiměšovač 1 - 1 ks 

Nádoba na pěnidlo (celkový objem) 100 - 100 l 
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Příloha č. 5 k vyhlášce č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky 

 

Technické podmínky cisternových automobilových stříkaček 

 

Zařízení na výrobu pěny 

11. Zařízení na výrobu pěny tvoří: 

- pevně vestavěná nádrž nebo nádrže na pěnidlo, 

- přiměšovač, 

- příslušné potrubí s ventily a kohouty, 

- sací nástavec, 

- čerpadlo k plnění nádrže nebo nádrží na pěnidlo se zdrojem nezávislým na 

pohonu čerpadla, a to u cisternové automobilové stříkačky s nádrží nebo 

nádržemi na pěnidlo většími než 400 l. [10] 

 

12. Zařízení na výrobu pěny umožňuje současné stříkání dvěma proudy těžké pěny. [10] 

 

13. Provedení celého zařízení na výrobu pěny a součástí přicházejících do kontaktů 

s pěnidlem zajišťuje odolnost proti chemickým účinkům pěnidel. [10] 

 

14. Přiměšovač zajišťuje plynulé nastavení v rozsahu od 0 do 6 % v závislosti na typu 

pěnotvorných proudnic v požárním příslušenství. [10] 

 

15. Poloha nastavení přiměšovače je vyjádřena průtokem pěnidla nebo jiné přísady 

(smáčedla) v l·min
-1

. [10] 

 

Nádrž na hasivo 

30. Nádrž na hasivo je konstrukčně upravena tak, aby 

a) umožňovala úplné vypuštění hasiva, 

b) nebyla poškozena přetlakem při maximálním plnění hasivem, 

c) nebyla poškozena podtlakem při maximálním odběru hasiva, 

d) hasivo při jízdě nevytékalo, 

e) umožňovala průběžné doplňování nádrže na vodu z vnějšího zdroje. [10] 
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34. Pevně zabudovaná nádrž na vodu má objem nejméně 1700 l. [10] 

 

35. Pevně zabudované nádrže na pěnidlo nesmí mít objem menší než 90 % množství pěnidla 

v roztoku, který proteče za 10 minut proudnicí na těžkou pěnu s 6 % přimíšením pro 

proudnici s největším průtokem, která je ve vybavení. [10] 

 

36. Průměr průlezného otvoru do nádrže na hasivo s objemem 1000 l a větším je nejméně 450 

mm. [10] 

 

38. Cisternová automobilová stříkačka v redukovaném provedení 

a) umožňuje stříkání alespoň jedním zařízením pro prvotní hasební zásah vodou a 

pěnou, 

d) je vybavena zařízením na přípravu pěny, které tvoří 

- vestavěný přiměšovač bez samočinné regulace přimíšení, 

- příslušné ventily a kohouty, 

- sací nástavec, 

e) je vybavena zařízením na přípravu pěny, které umožňuje stříkání těžkou pěnou 

alespoň jedním proudem. [10] 

 

41. Cisternová automobilová stříkačka v provedení k hašení lesních požárů 

d) je vybavena zařízením pro přípravu pěny, které umožňuje stříkání těžkou pěnou 

nejméně jedním proudem.
 
[10] 

 

Požární příslušenství cisternové automobilové stříkačky mimo jiné tvoří: 
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Tabulka 2: Pěnotvorné příslušenství CAS dle vyhlášky č. 254/1999 Sb. [10] 

Název 

Provedení a počet 

Jednotka 
Základní Redukované Rozšířené Technické 

Lesní 

požáry 

Pěnotvorná proudnice (střední 

pěna) s nejmenším průtokem 

350 l·min
-1

 roztoku při 

jmenovitých podmínkách 

1 1 1 1 1 ks 

Sací nástavec na pěnidlo 1 1 1 1 1 ks 

Savice přiměšovače - - 1 - - ks 

Pěnotvorná proudnice (těžká 

pěna) 
2 1 2 2 1 ks 

Nádoba na pěnidlo - - 50 - - l 

 

44. Nejméně jedna pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu musí mít pro CAS 24 průtok při 

jmenovitých podmínkách minimálně 600 l.min
-1

 roztoku a pro CAS 32, CAS 40 a CAS 

48 minimálně 1200 l.min
-1

 roztoku.
 
[10] 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, kterou se ruší vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky 

 

Technické podmínky dopravního automobilu 

Rozdíly oproti vyhlášce č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky: 

 

5. Dopravní automobil v redukovaném provedení 

a) může být tvořen soupravou tažné motorové vozidlo a požární přívěs, 

b) nemusí umožňovat hašení pěnou. [11] 

 

11. Dopravní automobil je vybaven úložným prostorem s úchytnými prvky určenými pro 

upevnění požárního příslušenství uvedeného v tabulce. [11] 
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Tabulka 3: Pěnotvorné příslušenství DA dle vyhlášky č. 49/2003 Sb. [11] 

Název 
Provedení a počet 

Jednotka 
Základní Redukované Rozšířené 

Pěnotvorná proudnice (těžká pěna) 1 - 1 ks 

Pěnotvorná proudnice (střední 

pěna) 
1 - 1 ks 

Savice přiměšovače 1 - 1 ks 

Přenosný přiměšovač 1 - 1 ks 

Nádoba na pěnidlo (celkový 

objem) 
40 - 40 l 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, kterou se ruší vyhláška č. 254/1999 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky 

 

Technické podmínky cisternové automobilové stříkačky 

Rozdíly oproti vyhlášce č. 254/1999 Sb., o technických podmínkách požární techniky: 

 

1. Ustanovení této přílohy se v části „Čerpací jednotka“ a „Zařízení na výrobu pěny“ 

vztahuje na automobilové stříkačky, pěnové hasící automobily a kombinované hasící 

automobily. [11] 

 

Zařízení na výrobu pěny 

 

28. Zařízení na výrobu pěny umožňuje stříkání nejméně jedním proudem těžké pěny. [11] 

 

30. Přiměšovač pěnidla je konstruován tak, aby umožňoval nastavení v rozsahu od 0 do 6 %. 

Pokud je přiměšovací zařízení pevnou součástí čerpací jednotky je poloha nastavení 

přiměšovače pěnidla signalizována v zorném poli obsluhy čerpací jednotky. [11] 

 

36. Pevně zabudovaná nádrž nebo nádrže na pěnidlo mají objem o velikosti nejméně 6 % 

objemu pevně zabudované nádrže na vodu. Pevně zabudovaná nádrž na pěnidlo a pevně 

zabudované zařízení na výrobu pěny nemusí být součástí účelové nástavby cisternové 

automobilové stříkačky v provedení speciálním redukovaném nebo v provedení 

speciálním k hašení lesních požárů. [11] 
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40. Cisternová automobilová stříkačka je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, 

ve kterých je upevněno základní požární příslušenství uvedené v tabulce. [11] 

 

Tabulka 4:Pěnotvorné příslušenství CAS dle vyhlášky č. 49/2003 Sb. [11] 

Název 

Provedení a počet 

Jednotka 
Základní Redukované Technické 

Lesní 

požáry 

Pěnotvorná proudnice na 

střední pěnu s nejmenším 

průtokem 200 l·min
-1

 roztoku 

při jmenovitých podmínkách 

1 1 1 1 ks 

Nádoby na pěnidlo o celkovém 

objemu 40 l 
- 1 - - ks 

Pěnotvorná proudnice na 

těžkou pěnu 
1 1 1 - ks 

Přenosný přiměšovač 1 1 1 - ks 

Savice přiměšovače 1 1 1 - ks 

 

41. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 

l.min
-1

 má nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující při 

jmenovitých podmínkách průtok minimálně 600 l.min
-1

 roztoku. Cisternová automobilová 

stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3200 l.min
-1

, cisternová 

automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min
-1

 a 

cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4800 

l.min
-1

 mají nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující průtok při 

jmenovitých podmínkách minimálně 1200 l.min
-1

 roztoku. [11] 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, kterou se ruší vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky 

 

Technické podmínky pro dopravní automobil 

Není žádný rozdíl oproti vyhlášce č. 49/2003 Sb. 
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Příloha č. 3 k vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, kterou se ruší vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky 

 

Technické podmínky cisternové automobilové stříkačky 

Rozdíly oproti vyhlášce č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky: 

 

25. Přiměšovač pěnidla je konstruován tak, aby umožňoval nastavení v rozsahu od 0 do 6 % 

plynule nebo skokově po 1 %. Poloha nastavení přiměšovače pěnidla je signalizována 

v zorném poli obsluhy čerpacího zařízení. [12]
 

 

36. Cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 1500 

l.min
-1

 a cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 

2000 l.min
-1

 mají nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující při 

jmenovitých podmínkách průtok minimálně 600 l.min
-1

 roztoku. Cisternová automobilová 

stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 3000 l.min
-1

, cisternová 

automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 4000 l.min
-1

 a 

cisternová automobilová stříkačka s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 6000 

l.min
-1

 mají nejméně jednu pěnotvornou proudnici na těžkou pěnu umožňující průtok při 

jmenovitých podmínkách minimálně 1200 l.min
-1

 roztoku. [12] 

 

37. Na automobilovou stříkačku, pěnový hasící automobil a kombinovaný hasící automobil se 

vztahuje ustanovení této přílohy v bodech 4 a 10 až 26. [12] 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky 

 

Technické podmínky pro dopravní automobil 

Rozdíly oproti vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky: 

 

9. Dopravní automobil a přívěs pro hašení jsou vybaveny úložným prostorem s úchytnými 

prvky, ve kterých je upevněno základní požární příslušenství definované v tabulce. 
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Uvedené počty a parametry požárního příslušenství jsou stanoveny jako minimální. [13] 

 

Tabulka 5: Pěnotvorné příslušenství DA dle vyhlášky č. 53/2010 Sb. [13] 

Název 

Provedení a počet 

Jednotka 
Základní Technické 

S 

motorovou 

stříkačkou 

Pro hašení 

Nádoba nebo nádoby na pěnidlo 

o celkovém objemu 
- - 40 - l 

Pěnotvorná proudnice na střední 

pěnu 
- - 1 - ks 

Pěnotvorná proudnice na těžkou 

pěnu 
- - 1 - ks 

Přenosný přiměšovač - - 1 - ks 

Savice přiměšovače - - 1 - ks 

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky, kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky 

 

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 

Rozdíly oproti vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky: 

 

1. Konstrukce cisternové automobilové stříkačky umožňuje 

d) požární zásah střední a těžkou pěnou s výjimkou cisternové automobilové 

stříkačky v provedení speciálním pro hašení lesních požárů, a to z volného 

vnějšího zdroje pěnidla a s výjimkou cisternové automobilové stříkačky 

v provedení speciálním redukovaném z vlastní nádrže na pěnidlo. [13] 

 

33. Cisternová automobilová stříkačka je vybavena úložným prostorem s úchytnými prvky, 

ve kterých je upevněno požární příslušenství uvedené v tabulce č.1. Uvedené počty a 

parametry požárního příslušenství jsou stanoveny jako minimální. [13] 
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Tabulka 6: Pěnotvorné příslušenství CAS dle vyhlášky č. 53/2010 Sb. [13] 

Název 

Provedení a počet 

Jednotka 
Základní Redukované Technické 

Lesní 

požáry 

Velkoobj. 

hašení 

Pěnotvorná proudnice na 

střední pěnu 
1
 

1 - 1 - 1 ks 

Pěnotvorná proudnice na 

těžkou pěnu 
1 1 1 - 1 ks 

Přenosný přiměšovač 1 1 1 - 1 ks 

Nádoba nebo nádoby pěnidlo 
2
 - 1 - 1 - ks 

Sací nástavec na pěnidlo 1 - 1 - 1 ks 

 

1. S průtokem nejméně 200 l.min
-1

 roztoku při jmenovitých podmínkách. [13] 

 

2. Platí, pokud cisternová automobilová stříkačka není vybavena vestavěnou nádrží na 

pěnidlo; minimální množství pěnidla u provedení speciálního pro hašení lesních požárů 

odpovídá nejméně 1% a u provedení speciálního redukovaného 3% objemu pevně 

zabudované nádrže na vodu. [13] 

 

3 Historie četnosti užívání pěnidlového příslušenství a kapacit 

nádrží u jednotlivých požárních automobilů. 

 

Vývoj požárních automobilů vždy reagoval na měnící se požadavky požární taktiky, 

pružně se přizpůsoboval například požadavků na používání nových hasicích látek. Po roce 

1931 byl poprvé široké odborné veřejnosti představen nový typ hasiva. Šlo ve své době 

o určitý přelom, tím hasivem byla tzv. vzdušná pěna, později hodnocená jako mechanická. 

Tradice výroby požárních automobilů u nás sahá až na počátek 20. století a kopíruje 

mnohdy velmi slavná, jindy jen průměrná období výroby automobilů u nás. Připomeňme si 

například požární automobily z poválečné československé hromadné produkce. Populární 

požární automobily na podvozcích PRAGA RN střídala generace automobilů TATRA 805, 

později přišly terénní podvozky PRAGA V3S, TATRA 138 a 148, ŠKODA 706 s předním 

pohonem můžeme pořád vidět u jednotek požární ochrany. Dále současně stále hojně 

využívané podvozky TATRA 815 či LIAZ. Dnešní výroba, která navazuje na bohatou tradici, 

se v převážné míře zabývá výrobou cisternových automobilových stříkaček.[15] 
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3.1 Technicko taktické parametry některých starších CAS využívaných 

v ČR 

 

 CAS 16 – Praga V3S (CAS 16/3500/200 – M 3 R) 

Průtok čerpadla při sací výšce 1,5 m  1600 l/min při 0,8 MPa 

Objem nádrže na vodu 3500 l 

Objem nádrže na pěnu 200 l [16] 

 

 CAS 25 – Škoda 706 RTHP (CAS 25/3500/200 – M 2 R) 

Průtok čerpadla při sací výšce 1,5 m  2500 l/min při 0,8 MPa 

Objem nádrže na vodu 3500 l 

Objem nádrže na pěnu 200 l [1] 

 

 CAS K 25 – LIAZ 101.860 (CAS 25/2500/400 – S 2 Z) 

Průtok čerpadla při sací výšce 1,5 m  2500 l/min při 0,8 MPa 

 750 l/min při 2,4 MPa 

Objem nádrže na vodu 2500 l 

Objem nádrže na pěnu 400 l [1] 

 

 CAS 32 – Tatra 148 (CAS 32/6000/600 – S 3 R) 

Průtok čerpadla při sací výšce 1,5 m  2000 l/min při 0,8 MPa 

 maximálně 3200 l/min 

Objem nádrže na vodu 6000 l 

Objem nádrže na pěnu 600 l [1] 

 

 CAS 32 – Tatra 815 (CAS 32/8200/800 – S 3 R) 

Průtok čerpadla při sací výšce 1,5 m  3200 l/min při 0,8 MPa 

Objem nádrže na vodu 8200 l 

Objem nádrže na pěnu 800 l [1] 
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3.2 Četnost užívání pěnidla u zásahů v minulosti  

a) Jednotky HZS krajů 

V tabulce č. 7 je uvedena četnost užívání pěnidla u HZS krajů za roky 1998 až 2005. Je 

zde vidět, jak v průběhu času roste počet zásahů, při kterých bylo využito pěnidla. Tabulka 

dále ukazuje na nejčastější používání smáčedel a těžkých pěn. 

 

Tabulka 7: Četnost užívání pěnidla u HZS krajů za roky 1998 až 2005 [5] 

HZS krajů 
Rok 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

D
ru

h
 p

ěn
y

 

Lehká pěna 17 9 11 7 9 11 9 6 

Střední pěna 56 56 71 65 46 50 49 42 

Těžká pěna 92 88 85 89 90 107 117 120 

Smáčedlo 88 97 123 101 180 228 235 314 

Celkem 253 250 290 262 325 396 410 482 

 

Pokud se podíváme na celkové počty zásahů u HZS krajů za daný rok (Tab. č. 8), při 

kterých je pravděpodobné použití pěnidla (součet požárů, úniků nebezpečných látek a 

technologických pomocí – definice v příloze č. 4), zjistíme že pěnidlo bylo využívané 

v průměru u každého 75-ého zásahu. 

 

Tabulka 8: Požáry HZS krajů, u kterých je předpoklad použití pěnidla za roky 1998 až 2005 [5] 

HZS kraje 
Rok 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

U
d
ál

o
st

i 

Požáry 23 344 19 464 19 487 15 966 18 130 26 648 20 117 19 212 

Úniky NL 2 906 3 273 3 229 3 625 5 014 5 251 4 757 4 856 

Technologické 

pomoci 592 495 512 413 475 691 503 419 

Celkem 26 842 23 232 23 228 20 004 23 619 32 590 25 377 24 487 

 

b) Jednotky SDH obcí 

V tabulce č. 9 je uvedena četnost užívání pěnidla u SDH obcí za roky 1998 až 2005. 

Podobně jako u HZS krajů stoupá počet užití pěnidla u zásahu, a pěnidlo je nejpoužívanější 

jako smáčedlo. Užívání oproti HZS krajů je až 4-krát menší. 
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Tabulka 9: Četnost užívání pěnidla u SDH obcí za roky 1998 až 2005 [5] 

SDH obcí 
Rok 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

D
ru

h
 p

ěn
y

 

Lehká pěna 3 1 1 1 2 0 3 1 

Střední pěna 11 5 9 3 12 7 7 7 

Těžká pěna 14 10 11 13 11 15 12 18 

Smáčedlo 35 16 35 12 45 97 85 76 

Celkem 63 32 56 29 70 119 107 102 

 

V porovnání se zásahy SDH obcí za daný rok (Tab. č. 10), při kterých je pravděpodobné 

použití pěnidla, zjistíme že pěnidlo bylo využívané v průměru u každého 136-ého zásahu. 

 

Tabulka 10: Požáry SDH obcí, u kterých je předpoklad použití pěnidla za roky 1998 až 2005 [5] 

SDH obcí 
Rok 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

U
d
ál

o
st

i 

Požáry 9 037 7 646 8 617 6 280 7 470 14 411 10 050 9 665 

Úniky NL 238 335 291 350 547 589 585 655 

Technologické 

pomoci 183 189 215 200 240 415 353 281 

Celkem 9 458 8 170 9 123 6 830 8 257 15 415 10 988 10 601 

 

c) Jednotky HZS podniků a SDH podniků 

V tabulce č. 11 je uvedena četnost užívání pěnidla u HZS podniků za roky 1998 až 2005. 

Užívání pěnidel v podnicích závisí na mnoha faktorech – druh zpracovaných látek, 

bezpečnostních zařízeních, spolehlivost provozů atd. Proto se tyto hodnoty nedají srovnávat 

s užíváním pěnidla u HZS krajů nebo SDH obcí. Četnost užití pěnidel u SDH podniků není 

uvedena – pohybuje se řádově do 5 užití za rok. 

 

Tabulka 11: Četnost užívání pěnidla u HZS podniků za roky 1998 až 2005 [5] 

HZS podniků 
Rok 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

D
ru

h
 p

ěn
y

 

Lehká pěna 1 8 4 2 1 5 4 1 

Střední pěna 29 30 35 26 14 17 21 20 

Těžká pěna 45 107 84 73 38 29 13 52 

Smáčedlo 16 24 8 9 13 28 19 17 

Celkem 91 169 131 110 66 79 57 90 
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4 Kapacity požárních nádrží dnes využívaných požárních 

automobilů 

 

Dnes vyráběné cisternové automobilové stříkačky jsou nejčastěji postavené na 

podvozcích Mercedes-Benz (Atego, Actros, Econic), MAN (TGM, TGL), Renault (Midlum), 

Scania (P360, P 340) a Tatra (T815-2, T815-7). Objemy nádrží na vodu se vyskytují od 2000 

do 9000 l. Nádrže na pěnidlo od 120 do 800 l – nejčastěji 120 až 300 l. Technické podmínky 

pro CAS upravuje vyhláška č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky.  

 

4.1 Technicko taktické parametry některých CAS dnes využívaných v ČR 

 

 CAS 15 – Mercedes-Benz Atego 1426 4x4 (CAS 15/2000/120 – M 2 Z) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  1500 l/min při 1 MPa 

 250 l/min při 4 MPa 

Objem nádrže na vodu 2000 l 

Objem nádrže na pěnu 120 l [17] 

 

 CAS 20 – Scania P 340 4x4 (CAS 20/3400/210 – S 2 Z) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  2000 l/min při 1 MPa 

 250 l/min při 4 MPa 

Objem nádrže na vodu 3400 l 

Objem nádrže na pěnu 210 l [17] 

 

 CAS K 27 – Dennis Rapier (CAS 24/1800/120 – M 1 Z) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  2700 l/min při 0,8 MPa 

 300 l/min při 4 MPa 

Objem nádrže na vodu 1800 l 

Objem nádrže na pěnu 120 l [1] 

 

 CAS K 27 – Dennis Sabre (CAS 24/3000/120 – S 1 Z) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  2700 l/min při 0,8 MPa 

 300 l/min při 4 MPa 
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Objem nádrže na vodu 3000 l 

Objem nádrže na pěnu 120 l [1] 

 

 CAS 15 – MAN TGM 13.240 4x4 BL (CAS 15/2200/135 – M 2 Z) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  1500 l/min při 1 MPa 

 250 l/min při 4 MPa 

Objem nádrže na vodu 2200 l 

Objem nádrže na pěnu 135 l [17] 

 

 CAS  20 – TATRA 815-2 4x4 (CAS 20/4000/240 – S 2 T) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  2000 l/min při 1 MPa 

 250 l/min při 4 MPa 

Objem nádrže na vodu 4000 l 

Objem nádrže na pěnu 240 l [17] 

 

 CAS 30 – TATRA 815-7 4x4 (CAS 30/4300/300 – S 3 R) 

Průtok čerpadla při sací výšce 3 m  3000 l/min při 1 MPa 

 250 l/min při 4 MPa 

Objem nádrže na vodu 4300 l 

Objem nádrže na pěnu 300 l [17] 

 

5 Zajištění dostatečného množství pěnidla v zemích Evropy 

(Německo, Rakousko) 

 

5.1 Německo 

Automobily: 

Pěnidlo je v automobilech obvykle uloženo ve 20 l kanistrech. Dnes v Německu existují 

tři typy vozidel, které mohou být stále vybaveny pěnidlem. Jsou to tyto: 

 

1. Hasičská stříkačka, Löschgruppenfahrzeug (LF). Hasičský automobil různých velikostí, 

který je nejčastěji postaven na podvozcích Mercedes-Benz Atego, MAN TGM a IVECO 

MAGIRUS EuroCargo. Může být obsazen skupinou devíti osob (1+8). Vozidlo je 
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osazeno pevně zabudovaným odstředivým čerpadlem, nádrží na vodu menších rozměrů - 

v rozmezí od 600 do 2500 litrů. Pěnidlo se v LF převáží většinou ve 20 l kanystrech 

(nejčastěji 6 x 20 l), ale existují i typy, které jsou osazeny pevně vestavěnou nádrží o 

objemu 200 l – u automobilů s větší hmotností. Vozidla LF jsou vybavena obvyklým 

zařízením pro hašení požáru a záchranu osob, obdobně jako naše CAS. Značení 

automobilů je ve formátu XX / YY (LF XX / YY). První číslo XX je jmenovitý výkon 

čerpadla v násobcích 100 v l/min při tlaku 10 bar, druhé číslo YY značí objem nádrže na 

vodu v násobcích 100 v l. Například LF 20/6 má čerpadlo o jmenovitém výkonu 2000 

l/min a nádrž na vodu o objemu 600 l. LF jsou oblíbené u menších jednotek dobrovolných 

hasičů. [19] 

 

 

Obrázek 1: LF 10/6 MAN TGM [19] 

 

2. Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF) - v překladu pomocné požární vozidlo. Svoji 

stavbou se od LF liší jen málo. Taktéž jsou postaveny na podvozcích Mercedes-Benz 

Atego, MAN TGM a IVECO MAGIRUS EuroCargo. Hlavní rozdíl oproti vozům LF je v 

mnohem větší výbavě záchranných zařízení (například vyprošťovací zařízení, naviják, 

zvedací vaky apod.) a zařízení pro technickou pomoc. Tyto vozy jsou vybaveny pevně 

vestavěnou nádrží na pěnidlo jen sporadicky. Objem těchto nádrží se nejčastěji pohybuje 

v rozmezí od 120 do 200 l. Nádrže jsou vyrobeny z polyethylenu. Značení automobilů je 

totožné s LF. Například HLF 20/16 má čerpadlo o jmenovitém výkonu 2000 l/min při 

tlaku 10 bar a nádrž na vodu o objemu 1600 l. Jsou to nejvšestrannější vozidla u 

německých hasičů. [20] 
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Obrázek 2: HLF 20/16 Mercedes-Benz Atego 1526 [20] 

 

3. Cisternová hasičská stříkačka, Tanklöschfahrzeug (TLF). Základním rysem tohoto typu 

vozidla je, že jsou vybaveny velkou nádrží na vodu. Jsou určeny pro prvotní zásah bez 

vnějšího přívodu vody prostřednictvím hydrantů nebo otevřených vodních zdrojů. Tyto 

automobily jsou postaveny jak na lehkých podvozcích, jako LF a HLF, tak i na těžkých – 

Mercedes-Benz Actros, MAN TGS, Scania P 360. Obvykle může být obsazen čtyřmi 

osobami. Objem nádrže na vodu se většinou pohybuje od 1800 do 5000 l. Nádrž na 

pěnidlo (nejčastěji o objemu 500 l) se i u těchto vozů vyskytuje jen zřídka, pouze u typů 

vybavených 4000 l nádrží na vodu. Pěnidlo je zde uloženo ve 20 l kanystrech (6 x 20 l). 

Velmi často jsou vybaveny vodními a pěnovými děly na střeše. Jsou využívány při 

mohutných požárech, požárech nebezpečných látek, dopravních nehodách a na dálkovou 

dopravu vody. V této době je v Německu nejrozšířenější vozidlo TLF 16/25. [21] 

 

 

Obrázek 3: TLF 16/25 MB Atego [21] 
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5.2 Rakousko 

Rakouský hasičský scénář je do velké míry dán dobrovolnými hasičskými jednotkami 

v téměř všech městech a i v nejmenších vesnicích nebo závodními hasičskými jednotkami, 

složenými ze zaměstnanců podniku, které pomáhají chránit závody a tím i svá pracovní místa. 

Pouze velká hlavní města spolkových zemí, jako je Vídeň, Graz, Linz, Salzburg a 

Klagenfurt, mají své vlastní profesionální hasičské sbory s dlouhou tradicí a velmi dobrým 

vybavením. [6]
 

Automobily: 

Pro přepravování pěnidla se v Rakousku využívá 20 l kanystrů u malých a středních 

požárních automobilů. Obvykle je v nich uloženo 2 až 6 kanystrů. Pěnidlové nádrže jsou 

osazeny jen v těžších automobilech. Jsou různých velikostí – 200 až 3000 l. [18] 

 

1. Malé požární automobily - Kleinlöschfahrzeug (KLF): osádka: 1+5 mužů. Přenosné 

čerpadlo s kapacitou 750 až 1200 l/min nebo vestavěným 1600 l/min při tlaku 10 bar. 

Vodní nádrže u se u těchto vozů vyskytují o objemu 400 až 600 l. Pěnidlo v KLF většinou 

není součástí výbavy, pokud ano, je uloženo v 20 l kanystrech (2 x 20 l). Tyto vozy jsou 

využívány u malých jednotek dobrovolných hasičů. [24] 

 

 

Obrázek 4: KLF-W 16/10 Iveco Daily 65C15 [22] 

 

2. Střední požární automobily - Löschfahrzeug (LF) - vůz vybaven záchrannými prostředky 

(LF-B): specifikace jsou podobné jako výše, navíc standardní vybavení pro všechny 

cisternové automobilní stříkačky a cisternová vozidla (hadicový materiál, dýchací 

přístroje, žebříky atd. a zvláštní technické vybavení pro speciální zásahy, jako jsou 

generátory, halogenové osvětlovací stožáry, motorové pily, ponorná čerpadla, 

rozbrušovačky, vrátky, hydraulické nářadí apod.). Vozidla bývají obvykle vybavena 

pevně vestavěným odstředivým čerpadlem o jmenovitém průtoku 1600 l/min při 
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jmenovitém tlaku 10 bar. Vodní nádrže o objemu 2000 l. U těchto automobilů se 

nepoužívá pevně vestavěná nádrž na pěnidlo – je převáženo v 20 l kanystrech (obvykle 3 

x 20 l). [24] 

 

 

Obrázek 5: LF 16/20 MAN LE 14 220 [25]
 

 

3. Cisternové vozy – Tanklöschfahrzeug (TLF): osádka: 3, 4 nebo 7 mužů. Vodní cisterna o 

objemu 1000, 1200, 2000 nebo 3650 l, obvykle obsahující i nádrže s pěnidlem o objemu 

200 až� 500 l, se zabudovaným zadním čerpadlem (obvykle kombinace vysokotlakého a 

normálního čerpadla). [24] 

 

 

Obrázek 6: TLF 24/2000/200 Steyr 13S23 4x4 [26] 

 

4. Univerzální vodní cisterny – Universallöschfahrzeug (ULF): obdoba kombinovaných 

hasičských automobilů. Osádka: 7 mužů. Vozidle je obvykle osazeno třemi nádržemi na 

hasící prostředky – voda, pěna, prášek (popřípadě plyn – CO2). Vodní nádrže o objemu 

1800 až 10000 l, pěnidlové nádrže o objemu 300 až 3000 l. Hmotnost prášku 

v automobilech se pohybuje od 200 do 3000 kg. V automobilu je zabudováno odstředivé 

čerpadlo (obvykle kombinace vysokotlakého a středotlakého čerpadla). [24] 
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Obrázek 7: ULF 40/10000/2000/1000 Scania P124 [27] 

 

6 Koncepce jednotného vybavování HZS ČR cisternovými 

automobilovými stříkačkami 

 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

vydalo v květnu 2011 koncepci „Jednotné vybavení Hasičského záchranného sboru ČR 

cisternovými automobilovými stříkačkami.“ [7] 

Cílem jednotného vybavení cisternovými automobilovými stříkačkami (dále jen „CAS“) 

je: 

- unifikace technických a taktických požadavků (dále jen „TTP“) na CAS,  

- optimalizace rozmístění CAS na stanicích HZS krajů ve vztahu k plošnému pokrytí 

území kraje jednotkami požární ochrany (dále jen „plošné pokrytí“) a k charakteristice 

zásahového obvodu. [7] 

Záměrem unifikace TTP na CAS u HZS ČR je také to, aby se zmenšil počet typů CAS. 

Velký počet různých typů požární techniky, někdy s minimálními rozdíly, klade různé 

požadavky na výrobce, zmenšuje možnosti sériové výroby a v konečném důsledku CAS 

zdražuje. [7] 

 

6.1 Technické a taktické požadavky na hlavní CAS: 

1. Objem nádrže na vodu - z předešlých průzkumů u HZS ČR vyplývají dva zásadní objemy 

vody pro hlavní CAS dle charakteru zásahového obvodu stanice HZS kraje: 

a) od 1800 do 2500 l vody – jde o tzv. provedení „městské“, s převládajícími 

bytovými požáry, s možností využití hašení požárů vysokotlakým proudem, 

umožňující autonomní zásah po dobu do 10 minut při modelu na jeden proud C = 

200 l.min
-1

. Počítá se s možností doplňování CAS z vnějšího vodního zdroje 
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spolehlivé městské hydrantové sítě, popř. CAS další jednotky stejné kategorie (JPO 

I), a se zásahovým obvodem,  

b) 4000 l vody – jde o tzv. provedení „standard“, umožňující autonomní zásah po 

dobu do 20 minut s jedním proudem C při modelu na jeden proud C = 200 l.min
-1

, 

tedy doby postačující pro soustředění a bojové rozvinutí posilových dobrovolných 

jednotek PO, vytvoření dopravy vody hadicemi ze vzdálenějšího vnějšího 

otevřeného vodního zdroje. [7] 

 

2. Hmotnostní třída CAS - tedy i celková velikost požárního vozidla, kde do:  

a) intravilánu zejména velkých měst je vhodnější hmotností třída do 14 t (označovaná 

jako střední třída „M“), kladoucí nároky na větší dynamické vlastnosti podvozku 

automobilů, s ohledem na požadavek velmi dobré manévrovatelnosti, častější 

akcelerace a brzdění. S tímto požadavkem lze autentizovat požadavek na objem 

nádrže na vodu 2000 l, 

b) extravilánu měst, intravilánu menších měst a vesnic, průmyslových areálů, 

zemědělských objektů, přírodního prostředí, kde je omezenější nebo žádné 

zásobování vodou z hydrantové sítě, je vhodnější CAS s objemem nádrže vody 

4000 l. Vzhledem k požadavkům na vybavení věcnými prostředky pro škálu 

různých zásahů, předurčuje objem této nádrže hlavní CAS do hmotnostní třídy 

automobilového podvozku nad 14 t (hmotnostní třída vozidla těžká „S“) a celkové 

hmotnosti této hlavní CAS cca 18 t. [7] 

 

6.2 Výsledné TTP hlavních CAS 

1. Hlavní CAS v provedení „městském“, v označení: 

 CAS 15/2000/120 - M1T (alternativně CAS 15/2000/120 - M2T) to znamená:  

a) kabina osádky pro družstvo 1+5,  

b) jmenovitý výkon požárního čerpadla 1500 l.min
-1

, s možností vysokotlakého 

režimu, vysokotlaká hadice dlouhá minimálně 60 m, 

c) objem nádrže na vodu 2000 l (± 200 l), 

d) objem nádrže na pěnidlo 120 l (3% roztok na dva objemy vodní nádrže), 

e) hmotnostní třída “M“. [7] 
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2. Hlavní CAS v provedení „standard“, v označení: 

 CAS 20/4000/240 - S2T to znamená: 

a) kabina osádky pro družstvo 1+5, 

b) jmenovitý výkon požárního čerpadla 2000 l.min
-1

, s možností vysokotlakého 

režimu, vysokotlaká hadice dlouhá minimálně 60 m, 

c) objem nádrže na vodu 4000 l (± 200 l), 

d) objem nádrže na pěnidlo 240 l (3% roztok na dva objemy vodní nádrže), 

e) hmotnostní třída „S“ cca do 18 t. [7] 

 

6.3 Systemizace hlavních CAS na stanicích: 

Systemizace hlavních CAS pro stanice HZS krajů odpovídá počtu organizovaných 

výjezdů podle typu stanice. Tabulka č. 12 zahrnuje většinu stanic HZS krajů, jejichž zásahové 

obvody pokrývají jak intravilán, tak extravilán měst a obcí. [7] 

 

Tabulka 12: Systemizace CAS pro stanice HZS krajů [7] 

 

 

Tabulka č. 13 uvádí systemizaci hlavní CAS pro stanice HZS krajů na území Brna, 

Ostravy a Prahy, které jsou z hlediska demografického považovány za „velká města“ a kde 

zásahové obvody stanic zahrnují zejména intravilán těchto měst. [7] 
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Tabulka 13: Systemizace CAS pro stanice HZS krajů na území Brna, Ostravy a Prahy [7] 

 

 

6.4 TTP na CAS v provedení speciálním 

Navrhovaná CAS v povedení speciálním: 

1. CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení - označení: 

 CAS 20/8000/480 - S2R až CAS 30/9000/540 - S3VH to znamená: 

a) kabina osádky nejméně pro operační skupinu 1+2, 

b) jmenovitý výkon požárního čerpadla 2000 až 3000 l.min
-1

, vysokotlaký režim 

práce čerpadla není nutný u rekonstrukce starších vozů, 

c) objem nádrže na vodu od 8000 do 9000 l (±200 l), 

d) objem nádrže na pěnidlo od 480 do 540 l (3% roztok na dva objemy vodní 

nádrže). [7] 

 

2. CAS v provedení speciálním pro hašení lesních požárů – označení: 

 CAS 20/4000 - S3LP to znamená: 

a) kabina osádky pro operační skupinu 1+2, 

b) jmenovitý výkon požárního čerpadla 1500 nebo 2000 l.min
-1

 s požadavkem na 

vysokotlaký režim práce čerpadla, 

c) objem nádrže na vodu 4000 l (±200 l), 

d) nádrž na pěnidlo není požadována. [7] 

 

3. CAS pro rychlý zásah v intravilánu velkých měst a historických center měst se složitými 

podmínkami přepravy na místo zásahu – označení: 

 RZA 10/1000 – L1H to znamená: 
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a) kabina osádky pro zmenšené družstvo 1+3, 

b) jmenovitý výkon požárního čerpadla 1000 l.min
-1

, vysokotlaký režim práce 

čerpadla požadován, 60 m až 80 m tlaková hadice, 

c) objem nádrže na vodu 1000 l, 

d) nádrž na pěnidlo není požadována. [7] 

 

7 Návrh kapacity nádrží na pěnidlo v cisternových 

automobilových stříkačkách pro jednotlivé kategorie JPO 

 

7.1 Druhy jednotek požární ochrany 

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, 

ke zřizovateli jednotky PO se jednotky PO dělí na: 

1. jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí hasičských 

záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách vykonávají činnost 

příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání ve služebním poměru, 

2. jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, a 

činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obce 

na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost v pracovním 

poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje, 

3. jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované právnickými 

osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své povolání v 

pracovním poměru, 

4. jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými 

osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě 

dobrovolnosti. [28] 

 

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační 

hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události  a maximální dobou 
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dojezdu na místo zásahu, a odlišné nároky na osoby, vykonávající činnost v těchto 

jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a psychické způsobilosti. [28]
 

 

7.2 Kategorie jednotek požární ochrany 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí 

jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI: [28] 

 

Tabulka 14: Kategorie jednotek požární ochrany [28] 

JPO 

I 

 jednotka Hasičského záchranného sboru ČR, zajišťující výjezd 

jednoho až tří družstev o zmenšeném početním stavu (1+3), družstev 

(1+5) nebo jejich kombinaci, 

 poskytuje pomoc obcím speciální a ostatní technikou v území své 

působnosti, 

 v místě dislokace plní úkoly místní jednotky PO; u početně málo 

obsazených stanic zpravidla v součinnosti s místní jednotkou SDH 

obce. 

JPO 

II/1 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO 

II/2 

 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO II, která 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu a 

zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO 

III/1 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu a zřizuje se 

zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO 

III/2 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO III, která 

zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu  

a zřizuje se zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000 

JPO 

IV 

 jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřizovaná 

právnickou nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální 

techniku na výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné 

dohody 

JPO 

V 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V, která 

zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 
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JPO 

VI 

 jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou 

nebo fyzickou podnikající osobou; poskytuje speciální techniku na 

výzvu OPS HZS ČR zpravidla na základě písemné dohody. 

7.3 Využití pěnidla u zásahu v závislosti na kategorii jednotky 

a) JPO I – HZS krajů 

Z tabulky č. 15 je zřejmé, že pěnidlo se u JPO I při zásahu využívá v průměru 350-krát za 

rok, což v poměru s počtem zásahů, při kterých je předpoklad využití pěnidla (součet požárů, 

úniků nebezpečných látek a technologických pomocí) – tabulka č. 16, netvoří ani 1,5 %. 

Nečastěji se spotřebuje pěnidlo o objemu do 20 l, což je 50 % všech zásahů, při kterých je 

pěnidlo využito. Tohoto čísla je dosaženo i proto, že pěnidlo je často využito jako smáčedlo 

v koncentracích do 1 %. Při 78 % zásahů s pěnidlem u JPO I je ho spotřebováno pouze 120 l. 

Naopak 801 l a více je potřeba pouze u 4 % těchto zásahů. 

 

Tabulka 15: Četnost využití pěnidla u zásahu JPO I od roku 2006 do 2011 [8] 

JPO I 2006 - 2011 
Počet užití pěnidla (všech druhů) za rok 

Celkem % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
n
o
žs

tv
í 

sp
o
tř

eb
o
v
an

éh
o
 

p
ěn

id
la

 [
l]

 

0 - 20 146 160 170 169 147 247 1039 50% 

21 - 40 17 22 38 37 29 23 166 8% 

41 - 80 31 39 60 40 47 42 259 12% 

81 - 120 13 17 38 43 30 30 171 8% 

121 - 200 10 25 21 36 24 31 147 7% 

201 - 400 27 24 26 17 21 20 135 6% 

401 - 800 19 19 19 20 13 14 104 5% 

801 a více 10 13 12 10 9 20 74 4% 

Celkem 273 319 384 372 320 427 2095   

 

Tabulka 16: Požáry HZS krajů, u kterých je předpoklad použití pěnidla za roky 2006 až 2011 [5] 

HZS krajů 
Rok  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

U
d
ál

o
st

i 

Požáry 19 189 21 432 20 910 20 283 18 050 21 290 

Úniky NL 5 013 5 534 5 612 5 313 4 763 4 673 

Technologické 

pomoci 390 463 432 421 454 301 

Celkem 24 592 27 429 26 954 26 017 23 267 26 264 

 

Návrh na kapacity pěnidlových nádrží u JPO I 

Návrh vychází z minimálního vybavení stanic hasičského záchranného sboru kraje CAS 

uvedeného v příloze č. 6 k vyhlášce č. 247/2001 Sb., a počtu organizovaných výjezdů 
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k zásahu k zabezpečení plošného pokrytí uvedeného v příloze č. 3 k vyhlášce č. 247/2001 Sb.. 

Počet hlavních CAS odpovídá počtu organizovaných výjezdů (tzn. počtu družstev), které 

stanice v rámci plošného pokrytí zabezpečuje. Další CAS na stanicích HZS kraje zabezpečují 

speciální úkoly v systému plošného pokrytí celého kraje s ohledem na požární nebo jiná 

rizika území (hašení v průmyslových nebo obchodních areálech, lesní požáry, hašení 

speciálními hasivy, doprava vody v případě sucha, likvidační práce po záplavách a 

povodních) tedy tzv. CAS ve speciálním provedení nebo zálohu hlavních CAS. [7] Pro případ 

návrhu se CAS v provedení speciálním myslí CAS pro velkoobjemové hašení (doprava vody 

na místo rozsáhlých požárů, doprava vody při požárech nebezpečných látek, v oblastech 

zasažených suchem, chlazení apod.), využívaných většinou pro podporu při zásahu. 

Dále je bráno v úvahu četnost užití pěnidla a spotřebované množství při jednotlivých 

zásazích.  

 

Tabulka 17: Návrh objemu pěnidlových nádrží u CAS pro JPO I 

Typ 

stanice 

Počet 

organizovaných 

výjezdů 

CAS 

základní 

počet 

Nádrž na 

pěnidlo 

[l] 

CAS 

speciální 

počet 

Nádrž na 

pěnidlo 

[l] 

P0 1 1 240 - - 

P1 1 1 120 1 270 

P2 1 1 120 1 270 

P3 2 1 120 1 270 

P4 2 2 120 1 270 

C1 2 2 120 1 270 

C2 
1)

 2 2 120 1 270 

C3 
1)

 3 2 120 2 270 
1)

 Stanice je vybavena pěnovým hasícím automobilem. 

 

CAS v provedení základním o objemu nádrže 120 l podle tabulky č. 15 postačuje na 78 % 

všech zásahů s použitím pěnidla. Podle koncepce ministerstva vnitra „Jednotné vybavení 

Hasičského záchranného sboru ČR cisternovými automobilovými stříkačkami“ budou tyto 

CAS vybaveny nádrží na vodu o objemu 2000 l respektive 4000 l – tzn., že 120 l nádrže na 

pěnidlo splňují i podmínku 6 % objemu nádrže na vodu. Pokud vezmeme v úvahu i pravidlo 

trojnásobného zajištění pěnidla před zásahem s použitím pěny, objem této nádrže vychází na 

58 % všech zásahů s pěnidlem. Stanice P0 je vybavena CAS s nádrží na pěnidlo o objemu 

240 l z důvodu jejího neobsazení CAS v provedením speciálním. 

CAS v provedení speciálním pro velkoobjemové hašení budou mít podle koncepce 

nádrže na vodu o objemu 8000 l a 9000 l. Pokud by byly osazeny 270 l nádržemi na 
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pěnidlo, splnily by podmínku 6 % nádrže na vodu a v kombinaci s CAS základní by podle 

tabulky č. 15 pokryly necelých 91 % všech zásahů s využitím pěnidla. Při trojnásobné zásobě 

pěnidla by množství 390 l stačilo na téměř 80 % těchto zásahů. 

Potřebu většího množství pěnidla je možno vyřešit povoláním dalších jednotek nebo 

skladováním pěnidla v přenosných obalech na stanicích a následné dopravy na místo zásahu. 

 

b) JPO II a JPO III – SDH obcí s územní působností 

Počet výjezdů, použití pěnidla i jeho množství je u jednotek těchto kategorií téměř 

totožný, proto je můžeme hodnotit společně. Četnost použití pěnidla v podmínkách zásahu je 

v průměru 37-krát za rok (viz tabulka č. 18 a 19). Množství pěnidla do 20 l se spotřebovalo 

přibližně u 55 % všech zásahů s použitím pěnidla. Při 81 % těchto zásahů nebylo 

spotřebováno více jak 120 l pěnidla. 

 

Tabulka 18: Četnost využití pěnidla u zásahu JPO II od roku 2006 do 2011 [8] 

JPO II 2006 - 2011 
Počet užití pěnidla (všech druhů) za rok 

Celkem % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
n
o
žs

tv
í 

sp
o
tř

eb
o
v
an

éh
o
 

p
ěn

id
la

 [
l]

 

0 - 20 22 9 16 17 31 19 114 57% 

21 - 40 1 2 2 3 2 2 12 6% 

41 - 80 3 3 1 4 3 6 20 10% 

81 - 120 2 4 1 4 2 2 15 8% 

121 - 200 2 1 3 2 4 3 15 8% 

201 - 400 1 3 5 3 0 2 14 7% 

401 - 800 0 0 0 1 3 2 6 3% 

801 a více 0 2 0 0 0 1 3 2% 

Celkem 31 24 28 34 45 37 199   

 

Tabulka 19:Četnost využití pěnidla u zásahu JPO III od roku 2006 do 2011 [8] 

JPO III 2006 - 2011 
Počet užití pěnidla (všech druhů) za rok 

Celkem % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
n
o

žs
tv

í 
sp

o
tř

eb
o
v
an

éh
o
 

p
ěn

id
la

 [
l]

 

0 - 20 8 16 17 18 20 49 128 53% 

21 - 40 1 5 1 3 2 4 16 7% 

41 - 80 2 7 9 7 8 5 38 16% 

81 - 120 0 1 0 2 4 5 12 5% 

121 - 200 4 5 1 3 1 5 19 8% 

201 - 400 0 3 3 4 3 1 14 6% 

401 - 800 0 1 0 1 1 0 3 1% 

801 a více 0 5 0 0 1 4 10 4% 

Celkem 15 43 31 38 40 73 240   
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Návrh na kapacity pěnidlových nádrží u JPO II a JPO III 

Tyto jednotky jsou podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 247/2001 Sb. vybaveny minimálně 

jednou CAS v základním provedení. Vzhledem k počtu zásahů a spotřebovaného pěnidla by 

tyto CAS nemusely být vybaveny pevně vestavěnou nádrží na pěnidlo. Řešením může být 

uložení pěnidla ve voze v 20 l kanystrech. Počet kanystrů se může měnit podle předurčenosti 

dané jednotky, mělo by však postačovat maximálně 6 x 20 l. Toto množství pokryje 81 % 

všech zásahu s pěnidlem.  

Další výhodou tohoto řešení může být, že čerpadla nemusí být vybavena pevně 

zabudovaným přiměšovačem. Odpadá tak zdlouhavý proplach čerpadla po užití pěnidla. 

 

c) JPO IV – HZS podniků, JPO VI – SDH podniků 

Návrh kapacity pěnidlová nádrže pro automobily v průmyslových podnicích není možno 

vytvořit obecně. Množství pěnidla umístěného v podniku, ať už v požárních automobilech, 

zásobnících stabilního hasicího zařízení nebo v přenosných obalech, se odvíjí od 

dokumentace zdolávání požárů pro daný podnik. Stanice větších průmyslových areálů, jako 

jsou rafinérie, chemické závody a podobně, jsou vybaveny pěnovými hasícími automobily, 

které mají objem pěnidlová nádrže až do 12000 l. 

Z tabulky č. 20 a 21 je zřejmé, že i spotřeba pěnidla u jednotlivých zásahů je větší než u 

jednotek HZS krajů nebo SDH obcí.  

 

Tabulka 20: Četnost využití pěnidla u zásahu JPO IV od roku 2006 do 2011 [8] 

JPO IV 2006 - 2011 
Počet užití pěnidla (všech druhů) za rok 

Celkem % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
n
o
žs

tv
í 

sp
o
tř

eb
o
v
an

éh
o
 

p
ěn

id
la

 [
l]

 

0 - 20 9 3 7 12 6 16 53 28% 

21 - 40 3 2 0 1 3 1 10 5% 

41 - 80 3 8 3 9 10 4 37 19% 

81 - 120 5 4 2 3 7 2 23 12% 

121 - 200 1 3 1 4 6 3 18 9% 

201 - 400 4 3 5 1 4 2 19 10% 

401 - 800 2 1 4 1 1 1 10 5% 

801 a více 2 1 4 6 1 8 22 11% 

Celkem 29 25 26 37 38 37 192   
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Tabulka 21: Četnost využití pěnidla u zásahu JPO VI od roku 2006 do 2011 [8] 

JPO VI 2006 - 2011 
Počet užití pěnidla (všech druhů) za rok 

Celkem % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
n
o
žs

tv
í 

sp
o
tř

eb
o
v
an

éh
o
 

p
ěn

id
la

 [
l]

 

0 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0% 

21 - 40 1 0 0 0 0 0 1 14% 

41 - 80 0 0 0 1 0 0 1 14% 

81 - 120 0 0 0 0 0 0 0 0% 

121 - 200 0 1 0 1 0 0 2 29% 

201 - 400 0 0 0 0 0 0 0 0% 

401 - 800 0 0 0 0 1 0 1 14% 

801 a více 0 0 1 0 0 1 2 29% 

Celkem 1 1 1 2 1 1 7   

 

d) JPO V – SDH obcí s místní působností 

Jednotky této kategorie v naprosté většině nejsou vybaveny příslušenstvím pro výrobu 

pěny. Tomu odpovídá i četnost užití pěnidla, která se vyskytuje do 7 případů za rok (viz 

tabulka č. 22). Podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 247/2001 sb. JPO V nemusí být vybaveny 

CAS, a je naprosto zbytečné aby byly vybaveny pěnovým příslušenstvím. 

 

Tabulka 22: Četnost využití pěnidla u zásahu JPO V od roku 2006 do 2011 [8] 

JPO V 2006 - 2011 
Počet užití pěnidla (všech druhů) za rok 

Celkem % 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

M
n
o
žs

tv
í 

sp
o
tř

eb
o
v
an

éh
o
 

p
ěn

id
la

 [
l]

 

0 - 20 1 5 1 3 1 4 15 75% 

21 - 40 0 0 0 0 0 1 1 5% 

41 - 80 0 0 0 0 0 1 1 5% 

81 - 120 0 1 0 0 0 0 1 5% 

121 - 200 0 0 1 0 0 0 1 5% 

201 - 400 0 0 0 0 0 0 0 0% 

401 - 800 0 0 0 0 0 0 0 0% 

801 a více 0 0 0 0 0 1 1 5% 

Celkem 1 6 2 3 1 7 20   

 

7.4 Pěnidlo a pěnotvorné příslušenství v dopravních automobilech 

Podle vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky - 

„Konstrukce dopravního automobilu umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na místo 
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zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva“ [13]
 
a dále 

„Konstrukce dopravního automobilu v provedení speciálním s motorovou stříkačku umožňuje 

provádět požární zásah vodou, střední nebo těžkou pěnou, a to z volného vnějšího zdroje 

nebo z vnějšího tlakového zdroje vody“. [13] 

Vzhledem k tomu, že dopravní automobil není dnes v podstatě využíván pro zásah 

jednotek u požárů, a už vůbec ne pro zásah s využitím pěnidla, je naprosto zbytečné, aby byl 

jakýkoliv typ tohoto vozu vybaven pěnidlem a pěnotvorným příslušenstvím. 

Dopravní automobil dnes u požárů využívají většinou jednotky kategorie V, které 

obvykle ani nejsou vybaveny jakýmkoliv pěnidlem a u zásahu plní nejčastěji roli zajištění 

dálkové dopravy vody. 

 

8 Cenový rozdíl 

Cenový rozdíl mezi automobilem, který má vestavěnou nádrž na pěnidlo a tím, který má 

pěnidlo umístěné v kanystrech, není až tak zásadní. Podle informací získaných od výrobce 

požární techniky v ČR se pohybuje v průměru okolo 30 000 Kč. Je to dáno tím, že pěnidlová 

nádrž bývá v dnešní době vestavěná ve vodní nádrži a výroba celé nádrže není až tak 

nákladná. 

Ale pokud bychom se zaměřili např. na repasi CAS 32 T 815, která je vybavena dvěma 

pěnidlovými nádržemi, přičemž každá z nich má objem 400 l, tak při ceně jedné nádrže 

pohybující se okolo 23 000 Kč, by byl tento rozdíl 46 000 Kč. 

Rozdíl v ceně vozu, který je vybaven vestavěným přiměšovačem mechanickým (ruční 

nastavení průtoku přiměšovače v závislosti na průtocích na proudnicích) a vozem, ve kterém 

je pouze umístěn přenosný přiměšovač (umisťuje se do dopravního vedení, může být umístěn 

přímo na výtlak čerpadla) je okolo 25 000 Kč.  

Výraznější cenový skok nastává až v případě automobilů, z nichž jeden je vybaven 

elektronickým přiměšovačem (přimíšení se nastavuje elektronicky, kde snímač průtoku 

ovládá servopohon, který otvírá nebo přivírá klapu na přiměšovači) a druhý přiměšovačem 

přenosným. V tomto případě můžeme mluvit až o 160 000 Kč. 

V České Republice jsou jednotkami požární ochrany obvykle používaná pěnidla 

syntetická (nazývaná též universální). Slouží k tvorbě všech druhů pěn (těžké, střední, lehké). 

Vrstvy pěny vytvořené z těchto prostředků mají relativně nízkou tepelnou odolnost při 

srovnání s pěnami typu AFFF (Aqueous Film Forming Foam), FP (Fluoroprotein) a FFFP 

(Film Forming Fluoroprotein) a také nižší odolnost proti opětovnému vzplanutí hořlavých 
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látek. Úplně stačí k hašení menších požárů. [4] Hojně používaným zástupcem těchto pěnidel 

může být Sthamex f-15 (3%) vyráběn firmou Dr Sthamer Hamburg jehož cena s DPH se 

pohybuje okolo 65 Kč za kg. Do 120 l nádrže můžeme naplnit 123,6 kg tohoto pěnidla – tzn. 

cenu okolo 8 034 Kč. 

Syntetická pěnidla tvořící vodní film (AFFF, A3F) kromě pěny, která izoluje povrch 

hořlavé kapaliny od okolí, se na povrchu vytvoří „vodní film“, který dokonale izoluje a 

ochlazuje povrch hořlavé kapaliny, a to mnohem účinněji než standardní proteinové a 

syntetické pěny. [4] Cena s DPH pěnidla Finiflam A3F (3%) výrobce SABO Foam SRL je asi 

88,80 Kč za kg. Naplnění 120 l nádrže přibližně 126 kg Finiflamu A3F tedy stojí 11 188,8 

Kč.  

Pěnidla odolávající alkoholu se označují AR (Alcohol Resistant) nebo ATC (Alcohol 

Type Concentrate – pouze u firmy 3M, které jsou však zakázány z důvodu obsahu 

perfluoroktansulfonátu od 27. června 2011, firma již zastavila veškerou výrobu pěnidel), nebo 

AV (z něm. Alkoholverträglich). Jejich účinek je zpravidla založen na tvorbě polymerní 

vrstvy (polymerního filmu) po styku pěny s povrchem polární hořlavé kapaliny, která 

odděluje pěnu od hořlavé kapaliny a znemožňuje přitom rozpad pěny. [4] Tyto pěnidla jsou 

však nejdražší. Například pěnidlo Moussol APS LV 3% typu AFFF/AR od firmy Dr Sthamer 

Hamburg vyjde přibližně na 163 Kč za kg. Při 127,2 kg, které je možno naplnit do 120 l 

nádrže, bude cena 20 733,6 Kč. 

Z důvodu takto výrazných cenových rozdílů je důležité volit správný druh pěnidla, který 

bude ve vozidle, dále v závislosti na specifikaci zásahového obvodu. 
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Závěr 

Cíl mé práce bylo stanovit minimální množství pěnidla, které má být povinnou součásti 

výbavy zásahových požárních automobilů a způsob jeho uložení ve vozidle. Zaměřil jsem se 

na cisternové automobilové stříkačky a dopravní automobily. 

Pěna se jako hasící prostředek, kvůli její vysoké ceně, v dnešní době uplatňuje ve stále 

menší míře. Používá se především při hašení požárů třídy B, čili při požárech hořlavých 

kapalin. Z databáze MV-GŘ HZS, ve které jsou uvedeny zásahy s použitím pěnidla 

v jakékoliv formě, vyplývá, že pěnidlo se u HZS sborů krajů využije v průměru 350-krát za 

rok – za období let 2006 až 2011. Tohoto čísla je dosaženo i proto, že pěnidlo je často využito 

jako smáčedlo v koncentracích do 1 %. Při 78 % zásahů s pěnidlem u JPO I je ho 

spotřebováno pouze 120 l. Naopak 801 l a více je potřeba pouze u 4 % těchto zásahů.  

Při návrhu kapacity pěnidlových nádrží jsem vycházel z minimálního vybavení stanic 

hasičského záchranného sboru kraje CAS a počtu organizovaných výjezdů k zásahu 

k zabezpečení plošného pokrytí. Počet hlavních CAS odpovídá počtu organizovaných 

výjezdů (tzn. počtu družstev), které stanice v rámci plošného pokrytí zabezpečuje. Další CAS 

na stanicích HZS kraje zabezpečují speciální úkoly v systému plošného pokrytí celého kraje s 

ohledem na požární nebo jiná rizika území, tedy tzv. CAS ve speciálním provedení nebo 

zálohu hlavních CAS. Pro případ návrhu se CAS v provedení speciálním myslí CAS pro 

velkoobjemové hašení, využívaných většinou pro podporu při zásahu. Dále je bráno v úvahu 

četnost užití pěnidla a spotřebované množství při jednotlivých zásazích. 

Dospěl jsem k závěru, že pokud by byly hlavní CAS osazeny 120 l nádržemi na pěnidlo, 

toto množství by postačovalo u 78 % všech zásahů s použitím pěnidla. Stanice P0 by mohla 

být vybavena CAS s nádrží na pěnidlo o objemu 240 l z důvodu jejího neobsazení CAS 

v provedením speciálním. 

Pro CAS v provedení speciálním jsem navrhl nádrže o objemu 270 l, které by 

v kombinaci s CAS hlavními pokryly necelých 91 % zásahů u nichž bylo využito pěnidlo. 

U jednotek kategorií II a III se počet zásahů, u kterých je užito pěnidlo pohybuje 

v průměru jen 37-krát za rok, a při 81 % těchto zásahů nebylo spotřebováno více jak 120 l 

pěnidla. Vzhledem k počtu zásahů a spotřebovaného pěnidla by tyto CAS nemusely být 

vybaveny pevně vestavěnou nádrží na pěnidlo. Řešením může být uložení pěnidla ve voze 

v 20 l kanystrech. Počet kanystrů se může měnit podle předurčenosti dané jednotky, mělo by 

však postačovat maximálně 6 x 20 l. 

Návrh kapacity pěnidlová nádrže pro automobily v průmyslových podnicích není možno 
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vytvořit obecně. Množství pěnidla umístěného v podniku, ať už v požárních automobilech, 

zásobnících stabilního hasicího zařízení nebo v přenosných obalech, se odvíjí od 

dokumentace zdolávání požárů pro daný podnik. 

Jednotky kategorie V nemusí být vybaveny CAS a podle mého názoru je naprosto 

zbytečné, aby byly vybaveny pěnovým příslušenstvím.  

Vzhledem k tomu, že dopravní automobil není dnes v podstatě využíván pro zásah 

jednotek u požárů, a už vůbec ne pro zásah s využitím pěnidla, je zbytečné, aby byl jakýkoliv 

typ tohoto vozu vybaven pěnidlem a pěnotvorným příslušenstvím.  

Prostor, který by vznikl po zmenšení nebo odstranění nádrže na pěnidlo, může být využit 

např. pro vybavení vozu dalšími technickými prostředky, nebo pro zvětšení vodní nádrže. 

Výhodou přenosného přiměšovače je i to, že části čerpadla nepřichází do styku s pěnidlem, 

které je může narušovat. Odpadá i zdlouhavý proplach čerpadla po použití pěny. 

V práci jsou dále uvedeny i cenové rozdíly automobilů vybavených pěnidlovou nádrží a 

automobilem osazeným pěnidlem v kanystrech. Dále vozů s přenosným přiměšovačem a 

s vestavěným přiměšovačem. Zanedbatelné nejsou ani rozdíly v cenách různých druhů 

pěnidel (rozdílné koncentrace, hasební schopnosti). 
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