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Diplomová práce se zabývá problematikou efektivního využití hasicích látek při likvidaci 

požárů. Předmětem práce je seznámení s hasicími látkami a jejich praktickém využití. 

V teoretické části jsou jednotlivé hasicí látky rozděleny, popsány jejich vlastnosti  

a deklarovány jejich hasicí účinky.  

V praktické části je důraz kladen na metody hašení, hasicí techniku, hasicí technologie  

a systémy. Práce obsahuje techniku a technologie hašení, které se uplatnily v zahraničí. Na 

základě praktických zkušeností odborníků z oblasti požární ochrany, provedených měření  

a testů jsou jednotlivá zařízení klasifikována.  
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The diploma thesis deals with the issue of effective use of fire extinguishing agents during fire 

fighting. The subject of the diploma thesis is to get aquatinted with fire extinguishing agents 

and their practical usage. Particular fire extinguishing agents are described and categorised in 

the theoretical part of the thesis. Their properties are described and their fire extinguishing 

effects are stated. 

The practical part of the work puts emphasis on fire extinguishing methods, fire extinguishing 

equipment and fire extinguishing technologies and systems. The thesis includes firefighting 

equipment and firefighting technologies which have been applied abroad. Individual devices 

are classified based on practical experiences of fire prevention experts, performed 

measurements and tests. 

Pros and cons of the practical usage of individual systems are reflected in the final 

assessment. They serve as a basis for design of the most optimal and the most efficient ways 

leading to the increase of effectivity and refinement of fire extinguishing. 
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Úvod 

Efektivní využití hasicích látek je problematika, která je dnes velmi aktuální. Současný trh 

disponuje mnohými technickými novinkami, pokroky a inovacemi, a to i v oblasti požární 

ochrany. Otázkou efektivního využití hasicích látek při likvidaci požárů se v minulosti 

zabývala řada odborníků a kvalifikovaných specialistů. Mnohé systémy však nepotvrdily 

patřičná očekávání, ačkoliv byly od svých výrobců prezentovány jako převratné. 

V současné době jsou na hasicí látky, hasicí systémy a jejich technologie kladeny vysoké 

nároky. Jedná se zejména o oblast bezpečnosti zasahujících, jejich nezávadnosti vůči 

životnímu prostředí, cenovým relacím a samozřejmě dosažení co možná nejlepších výsledků 

jejich hasebních účinků. Řada výrobců své produkty ve spolupráci s odborníky státních či 

podnikových  Hasičských záchranných sborů testuje, jelikož jsou pro tyto složky primárně 

určeny.  

Tato diplomová práce se zabývá efektivním využitím hasebních látek při likvidaci požárů.  

Jejím cílem je představit aktuální sortiment hasicích látek používaný Hasičskými 

záchrannými sbory, seznámit se s hasicími systémy z hlediska likvidace požárů a přiblížit 

nové technologie, které se svým užíváním osvědčily v zahraničí. Cílem práce je rovněž zvýšit 

kulturu hašení v rámci bytových požárů a minimalizovat tak možné újmy na životech, 

majetku a životním prostředí. 

Pro splnění daných požadavků a získání potřebných podkladů je potřeba spolupráce z kolegy 

ze zahraničí. Proto je důraz kladen na měsíční zahraniční stáž u podnikových hasičů 

v německém Gendorfu s ohledem na jejich letité zkušenosti, inovace a nové technologie 

v oblasti hasicích látek. Rovněž jedním z dalších cílů je oslovit a spolupracovat s odborníky 

v ČR, zabývajícími se touto problematikou. Práce je ovlivněna zejména praktickými 

zkušenostmi z řad hasičů, kteří s danými hasicími látkami nebo systémy pracují a mohou tak 

podat na základě dlouhodobých zkušeností adekvátní a objektivní zhodnocení. 

Na základě praktického používání, studií, vydaných publikací, zkoušek a pokusů, je mým 

úkolem zhodnotit použité technologie a zařízení s přítomností různých hasicích látek.  

S ohledem na dané skutečnosti a výsledky z hlediska efektivnosti daných látek figuruje na 

konci této práce závěrečné vyhodnocení a navržení případných nových systémů  

a postupů, které mohou vést ke zvýšení efektivnosti hasebního zásahu.   
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Rešerše 

V diplomové práci je řešena problematika hasicích látek a zefektivnění kultury hašení  

u bytových požárů. Dále jsou zde zahrnuty inovativní poznatky ze zahraničí v oblasti hasicích 

látek a hasičské techniky. 

Pro zpracování diplomové práce byly získány odborné materiály v rámci pracovní stáže 

v zahraničí. K vypracování přispěla i knižnice řady SPBI zejména čísla 1, 27, 37 a 66. 

Největší měrou se na práci podepsaly konzultace s odborníky a od nich získané materiály. 

Podíl na práci nesou odborné časopisy, články a statistické ročenky. Pro získání informací 

byly využity i internetové zdroje.  

Knižnice SPBI doplněná o internetové zdroje poskytla základ teoretické části práce. Jedná se 

především o popis a charakteristické údaje týkající se hasicích látek. Rovněž zde byla 

zastoupena i zahraniční literatura, ze které byly čerpány četné informace týkající se 

historických faktů. Pro praktickou část práce byly stěžejní materiály získané od domácích  

i zahraničních odborníků v oblasti požární ochrany, které obsahovaly popisy a návody 

k jednotlivým technologiím. Provedené zkoušky a pokusy, ale především časté konzultace 

s lidmi z praxe se staly východiskem závěrečného hodnocení. 

V práci je zmíněna hasicí látka PyroBubbles, která je v požární ochraně novinkou posledních 

3 let. Dále je popsán požární automobil Ferrara s víceúčelovým ramenem. S něčím podobným 

se v ČR můžeme setkat jen zcela výjimečně, a to u letištních speciálů. V neposlední řadě 

práce popisuje i mobilní ventilátor určený zejména pro průmyslové oblasti. Jedná se taktéž  

o víceúčelové zařízení s velkým spektrem využití. V práci řeším možnost využití systému 

CAFS pro bytové požáry a srovnávám kvalitu pěny vytvořenou technologií ONE SEVEN  

a vzduchomechanicky. Nezaznamenal jsem totiž nikde návrhy a hodnocení tohoto systému 

v ohledu na bytové požáry. Podobnému hodnocení je podroben i systém IFEX a CCS Cobra. 

Problematika neefektivního hašení způsobující majetkové škody je aktuální. Efektivním 

využitím vody a její vhodnou aplikací v podobě vodní mlhy se zabývali jako první hasiči ve 

Švédsku. V České republice se podrobně zabýval systém IFEX pan Ing. Valášek. Systém 

CAFS z hlediska přilnavosti pěny, izolačních vlastností a hasicích účinků řeší ve své práci pan 

Ing. Libor Malý. Kultura hašení je živé téma, které se snaží vyřešit spousta odborníků 

s rozdílnými názory. 

V diplomové práci jsem se účastnil na pokusech a praktických zkouškách a vytvořil si tak 

vlastní náhled na věc a navrhnul efektivnější varianty vedoucí ke zvýšení kultury hašení.  



  

3 

 

1. Historie hasicích látek 

Oheň, který podle řeckého mýtu ukradl Prometheus Bohům, byl vlastně počátkem 

v kulturním vývoji. Oheň se stal symbolem Božího hněvu, ale také symbolem života a radosti. 

Od okamžiku, kdy si první lidé oheň podrobili, začala ale také matka příroda proti tomuto 

podmanění bojovat a jakmile se oheň dostal z kontroly lidí, stal se ze skvělého služebníka, 

krutý nepřítel, který usiloval o lidské životy a majetek. Když zachvátily lačné plameny 

jednoduché chatky z doškových střech, pak zbyl člověku jako jediný možný způsob záchrany 

rychlý a neodkladný únik. [9] 

Když začali lidé postupem času bydlet společně na uzavřených osadách, byly následky požáru 

velmi rozsáhlé a ničivé. Z toho vyplynuly starosti, jak vytvořit dostačující ochranu proti 

takovým případům, neboť byly jistou nutností. Ale cesta, která vedla od myšlenek, jak 

ochranu vytvořit k jejímu zrealizování byla velmi dlouhá. [9] 

Z pramenů víme, že u starověkých Římanů byla v čase narození Krista zřízena veřejná 

organizace připravená k hašení. Císař Augustus nasadil v hlavním městě, které čítalo  

2 miliony obyvatel 7 kohort strážců, na které byla vedle bezpečnostní služby přenesena také 

protipožární ochrana. Každá kohorta měla svého vedoucího a trubače. [9] 

Před tisíci lety potkáváme počátky veřejného zařízení pro boj s požárem, které nemají žádnou 

spojitost se starořímským vybavením. I když jsou o tomto zprávy jen velmi strohé, dostačují 

pro vytvoření si obrazu o prvním vzniku protipožárního vzdělání. Samozřejmě byla 

protipožární opatření technicky nedokonalá a tak mohla jen stěží uklidnit obyvatele měst před 

případným požárem. Úsilí se soustředilo přirozeně na to, eliminoval co možná nejvíce vznik 

těchto požárů. K tomuto sloužila povinnost občanů starostlivě nakládat s ohněm, což bylo pod 

přísnými pokutami kontrolováno. [9] 

Do 20. století byla voda jediným prostředkem, který byl v boji s ohněm znám a který byl  

i zároveň hojně k dispozici. Použití chemických přísad při hašení ale není úplně něčím 

novým. Naopak již ve starověku zaznamenáváme zprávy o jejich použití. Již ve 4. století před 

Kristem poradil Äneas učitel válčení použití octa. Na základě jeho návrhu bylo za účelem 

hašení doporučeno vytvoření stálých zásob octa. To, že měli lidé ve starověku  

a středověku tak dobré znalosti substancí, které požár buď pomáhaly hasit, nebo před účinky 

ohně dokázaly chránit, se dokazuji již od dob tzv. Božího soudu, který spočíval v nošení 

rozžhaveného železa nebo překračování ohně apod. V této souvislosti hledal člověk patřičné 

substance, které by natřením ochránily jeho ruce, nohy a oděv. Podle Alberta Magnuse se 
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mast sloužící k těmto účelům skládala z vaječného bílku, slizu slézu nebo ibišku, semen 

jitrocele, vápna a šťávy z ředkve. [9] 

Třicetiletá válka s sebou přinesla mnoho nebezpečí ze strany požáru a ohně, proto byla snaha 

prohloubit pozornost k prevenci. [9] 

Během 18. století se vystřídaly různé hasicí prášky nebo hasicí prostředky, které s těmi 

dnešními sdílely některé podobnosti. Všechny tyto prostředky měly jako společné jíl, oxid 

železitý a křemenec, eventuálně ještě zelenou skalici a sůl. V 19. století se k výše 

jmenovaným přidalo ještě více solí, které nebyly dříve známy. [9]  

Myšlenka smísit chemické soli s vodou a využít tak chemické procesy, které by umocnily 

hasicí efekt vody je již velmi stará. Nicméně se staly všechny zmíněné pokusy jen slepými, 

založenými na individuálních zkušenostech. [9] 

Do 20. století hledíme na oblast požární ochrany téměř jen ze strany praktického používání. 

S intenzivním výzkumem, zejména v oblasti účinků hasicích prostředků a jejich vlastnostmi 

se setkáváme teprve několik let zpátky. (obr. 1 a 2) [9] 

To největší tempo týkající se rozvoje průmyslu a výzkumu má na jedné straně za následek 

dnešní vývojový stav požární ochrany, na druhé straně stanovuje také nové úkoly, které lze 

řešit jen pomocí moderních prostředků. [9] 

Devadesátá léta s sebou přinesla mnoho obav z možného hrozícího nebezpečí z High 

technology, neomezené spotřeby energie, jaderné energie a celkového průmyslového růstu. 

Ochrana životního prostředí není sice pro hasiče žádnou novou oblastí a činnosti jako 

zdolávání požáru, jímání minerálních olejů z vodních toků nebo silnic, záchrana 

nebezpečných zvířat nebo práce s nebezpečnými látkami budou v budoucnu stále nabývat na 

své důležitosti. Do budoucna musíme usilovat rovněž o vývin hasebních látek, které nemají 

škodlivý dopad na životní prostředí. Politickým úkolem pak bude stanovit zákonné zásady 

používání hasicích látek škodlivých na životní prostředí. Pokud však existují hasicí látky, 

které mají škodlivý vliv na životní prostředí, měli by se hasiči, jak v preventivním, tak  

i v represivním odvětví prioritně zasazovat o jeho ochranu. [9] 

 

 

 

 

 

 
 

Obrázek 1: Historická stříkačka [30]            Obrázek 2: Ranní hasicí přístroj [20]  
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2. Voda 

Voda je nejrozšířenější látkou na Zemi. Zaujímá 71 % zemského povrchu. Má účast i na 

stavbě těl rostlin a živočichů, neboť je jejich nedílnou součástí. V přírodě se voda vyskytuje 

ve všech třech skupenstvích. [1], [6] 

2.1 Chemické vlastnosti vody 

Voda je chemická sloučenina složená ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. (obr. 3) 

Vodík i kyslík disponují rozdílnou elektronegativitou. Pro kyslík je charakteristický přebytek 

elektronů, proto má záporný náboj. Naopak vodík má elektronů nedostatek a jeho náboj je 

tedy kladný. Vodík i kyslík jsou složeny z více izotopů a ani voda proto není složená 

z jednoho druhu molekul. Existují 3 izotopy vodíku (lehký vodík 
1
H, těžký vodík – deuterium 

2
H a tricium 

3
H). Stejně tak se vyskytuje 6 izotopů kyslíku (

14
O, 

15
O, 

16
O,

 17
O,

 18
O a 

19
O). To 

teoreticky umožňuje 36 možností pro tvorbu molekuly vody. Kromě nejznámější molekuly 

1
H2

16
O rozeznáváme ještě molekulu těžkou vodu 

2
H2

16
O (D2

16
O), která v sobě nese oxid 

deuteria. O vodě říkáme, že je nejznámějším a nejpoužívanějším polárním rozpouštědlem 

anorganických a i mnoha organických rozpouštědel. Atomy vodíky a kyslíku jsou v molekule 

vody vázány jednoduchou polární kovalentní vazbou. Vázební úhel má hodnotu 104,4 °. (obr. 

4 a 5) 

          [1], [6] 

H→ Ō ← H 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Molekula vody [14] 

Molekulu vody charakterizuje trojúhelníkové uspořádání. Těžiště kladných nábojů 

neodpovídá těžišti záporných nábojů, proto se vytváří elektrický dipól. Toto dipólové 

uspořádání je příčinou typických vlastností, jelikož kyslíkový pól má výraznou afinitu ke 

kationtům a naopak vodíkový pól zase k aniontům. Dipólový chrakter molekul vody 

zapříčiňuje velké skupenské výparné teplo, které se využívá při hašení požárů. Dipóly vody se 

ve svém nejbližším okolí mohou přitahovat svými opačně nabitými koncemi. [1], [22] 
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Obrázek 4: Vodíkové můstky [48]            Obrázek 5: Vazebný úhel [48] 

 

 

V případech aplikace vody na hašení požárů dochází v prostoru hoření díky vysokým 

teplotám disociace vody. Závislost disociačního stupně na teplotě je znázorněna v tabulce 1. 

V praxi se ale termický rozklad zanedbává, jelikož se voda termicky rozkládá až od 2000 °C. 

Při tomto termickém rozkladu dochází k tvorbě třaskavého plynu. Při požáru může malé 

množství třaskavého plynu vznikat. Větší množství tohoto plynu vzniká při termickém 

rozkladu vody na rozžhavených kovových površích. Takovým příkladem je reakce 

rozžhaveného kusu železa a vody. Tuto reakci lze zapsat chemickou rovnicí: [1] 

 

Fe + H2O → FeO + H2 

Při velmi vysokých teplotách rozžhaveného kovu může vznikat větší množství vodíku, který 

reaguje se vzdušným kyslíkem. Hořící kovy jako hliník a hořčík reagují při styku s vodou 

velmi prudce a vzniká extrémní množství vodíku, který je schopen vybuchovat a rozžhavený 

kov roztříkat do okolí. [1] 

 

Tabulka 1: Závislost disociačního stupně na teplotě za normálního tlaku [1] 

Teplota  

(° C) 
700 1000 1500 2000 2500 2700 3000 3200 3500 

Stupeň 

disociace 

(%) 

0,00003 0,003 0,2 2 9 15 20 40 60 
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2.2 Fyzikální vlastnosti vody 

Hustota vody v kapalném stavu se od 0 °C zvyšuje a při 3,98 °C dosahuje maxima a nadále až 

do teploty varu klesá. Tento jev označujeme jako anomálii vody. [1] 

Viskozita vody klesá se vzrůstem teploty a to více než o 1/6 při zahřátí z 0 °C na 100 °C, což 

znamená, že v teplé vodě jsou odpory menší než ve vodě studené. Hustota spolu s viskozitou 

značně ovlivňují hydraulické chování vody. [1] 

Povrchové napětí vody označujeme jako jev, kdy se povrch kapaliny chová jako elastická 

fólie. Povrch kapaliny usiluje o dosažení co možná nejhladšího stavu. To znamená, že se snaží 

o dosažení stavu s co možná nejmenší energií. Vysoké povrchové napětí vody je příčinou 

kapilárních jevů, jakými jsou vzlínavost vody v kapilárách půdy a hornin, smáčecí schopnost, 

tvorba pěny, udržování prachu, drobného hmyzu, pylových zrn na povrchu vody apod. Toto 

povrchové napětí vody snižují prací prášky, čisticí prostředky, smáčedla  

a tak zlepšují smáčecí a čistící schopnost vody. Závislost povrchového napětí vody na teplotě 

znázorňuje tabulka 2 a obrázek 6. [1], [34] 

 

Tabulka 2: Povrchové napětí vody v teplotní závislosti [34] 

Teplota (°C) -5 0 5 15 20 40 60 80 100 

Povrchové 

napětí (N.m
-1

) 
76,4 75,6 74,9 73,49 72,75 69,56 66,18 62,6 58,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6: Graf závislosti povrchového napětí na teplotě [34] 
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2.3 Rozpouštěcí schopnost vody 

Voda se vyznačuje zvláštní vlastností a odlišuje se tak od ostatních kapalin. Touto vlastností 

je její rozpustnost, protože existuje jen velmi málo látek, které se ve vodě nerozpouštějí. Voda 

disponuje velkým rozpouštěcím a izolačním charakterem. Za tyto vlastnosti vděčí dipólovému 

charakteru a vysoké dielektrické konstantě. Rozpustnost vybraných látek uvádí tabulka 3.[1] 

 

Tabulka 3: Rozpustnost některých plynů ve vodě při parciálním tlaku 101,325 kPa [1] 

Teplota (° C) Rozpustnost ( mg.l
-1

) 

kyslík dusík CO2 sirovodík chlór 

0 70 29,6 3380 7180 14 600 

10 54 23,5 2360 5230 9970 

20 44 19,4 1730 3970 7280 

50 - 13,7 860 2140 3880 

 

2.4 Hasicí účinky vody 

Důležitým předpokladem k úspěšnému průběhu hašení je pochopení fyzikálně – chemických 

jevů. Jedním ze způsobů, jak hoření přerušit je použití vhodného hasiva. Měli bychom mít 

vždy na paměti, že žádné hasivo není univerzální, a proto nelze žádné hasivo použít pro 

všechny typy požárů potažmo hořlavých látek. [1], [3], [22] 

Voda je nejpoužívanější a nejekonomičtější hasební látka. Je taky dobře dostupná, protože se 

vyskytuje takřka všude. Mechanismus hašení vodou je založený na schopnosti vody na sebe 

vázat velké množství tepla, což vede k následnému ochlazování požáru. Musíme zmínit  

i částečný zřeďovací a dusivý efekt vodní páry. Vodní pára vytěsňuje kyslík z pásma hoření. 

Hasicí vlastnosti vody se mohou zlepšit různými chemickými přípravky dodávanými do vody, 

ale také formou aplikace vody do místa požáru. Například aplikace v podobě vodní mlhy 

s sebou nese lepší hasicí vlastnosti. Jemné kapičky vody totiž zaujímají větší plochu, a proto 

na sebe mohou vázat větší množství tepla. Tím se zvětšuje chladící, dusivý i zřeďovací efekt. 

Z fyzikálních vlastností vody plyne, že má velkou schopnost přijímat teplo a má extrémně 

velké výparné teplo. Z 1 litru vody se po odpaření vytvoří 1700 l vodní páry. [1], [3], [22] 

Výpočet v tabulce 4 a jeho grafické zpracování (obr. 7) znázorňuje objemové hodnoty 

vypařené vody v závislosti na teplotě 
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Tabulka 4: Tabulka vypočtených objemových hodnot v závislosti na teplotě  

T (° C) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

V (l) 1701 2157 2613 3069 3524 3980 4436 4891 5348 5804 

 

 

Obrázek 7: Vývin páry z 1l vody v závislosti na teplotě 

 

Hasicí účinek páry spočívá ve snížení koncentrace kyslíku a hořlavé látky ve vzduchu. Tento 

účinek nazýváme jako zřeďovací. Hasicí koncentrace vodní páry se obvykle pohybuje okolo 

hodnoty 35 % obj. Pro úspěšnost hašení je zapotřebí snížit koncentraci kyslíku v hořlavém 

souboru na 10 % obj. U speciálních případů látek, se sklony ke žhnutí, musíme koncentraci 

kyslíku snížit na 6 až 8 % obj. [1] 

Nevýhodou vodní páry je, že při špatné aplikaci prakticky nemá ochlazovací účinek, ohrožuje 

osoby nacházející se v blízkosti požáru, způsobuje zamlžení objektu a tím komplikuje 

záchranné práce. [1] 

Vodní pára se většinou používala na hašení požáru v uzavřených prostorech, jakými byly 

např. zásobníky, kolóny, sušárny dřeva, sklady dřevěných výrobků, trubkové pece atd. Není 

vhodná na hašení látek hořících bez přístupu vzduchu, elektrických zařízení pod napětím, 

požáry uhlí, koksu ve větším množství a požáry kovů. V současné době je hašení vodní parou 

nahrazováno efektivnějšími hasebními postupy. [1] 
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3. Hasební pěny 

3.1 Vývoj pěny 

Největší pokrok ve vývoji pěn nastal při použití mechanických pěn. Tak označujeme pěny, 

které vznikají mechanickým smícháním pěnotvorného roztoku se vzduchem. Během 30. let 

20. století došlo k objevu stabilizátorů roztoků bílkovin, což vedlo po smíchání se vzduchem 

k tvorbě stabilních pěn. Takto vznikaly pěny, které dneska označujeme jako standardní 

proteinové. Po několika použití tak bylo zřejmé, že mechanická pěna má lepší hasicí účinnost 

než chemicky vyrobená. [5] 

Během 50. let 20. století byla vyvinuta pěnidla na bázi syntetických tenzidů. Roku 1953 se na 

trh dostává i pěnidlo, které odolávalo alkoholům a jiným polárním kapalinám. V 60. letech se 

pak začaly používat první proteinové pěny, které byly rezistentní proti alkoholům. O desetiletí 

nato přišla na trh revoluční novinka, a to z rukou amerických chemiků. Jednalo se o pěnidla, 

která umožňovala tvorbu vodního filmu (AFFF), známých také pod názvem „lehká voda“. Od 

této doby se stalo pěnidlo AFFF základním prostředkem používaným na hašení požárů 

uhlovodíků, a to jak v průmyslu, tak i v dopravě. Mimo to se na trhu začala objevovat 

fluoroproteinová pěnidla. [5] 

Dalším velkým zlomem byl vývin pěn, které umožňovaly snížení dodávkové koncentrace, což 

mělo zejména ekonomický potenciál. [5] 

V posledních desetiletích 20. století se hasicí efekt u jednotlivých pěnidel stále zvyšoval  

a rozvíjel. Na druhou stranu vyvstaly názory, týkající se škodlivosti pěn ve vztahu 

k životnímu prostředí. Od této doby se pracuje na vývoji pěnidel, která by měla na životní 

prostředí co možná nejmenší škodlivý dopad. [5] 

Nejen pěnidla ale v poslední době zaznamenala značný progres, ale rovněž zařízení pro 

tvorbu pěn. Jako jedna z posledních metod se uvádí technologie tvorby pěn pomocí 

stlačeného vzduchu (CAFS – Compressed Air Foam System). Následné rozdělení pěn podle 

čísla napěnění charakterizuje tabulka 5. [5] 

 

Tabulka 5: Druhy pěn [6]  

Pěna Číslo napěnění 

Těžká pěna do 20 

Střední pěna od 20 do 200 

Lehká pěna nad 200 
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3.2 Rozdělení pěnidel 

Pěnidla jsou koncentrované pěnotvorné látky, které při smísení s vodou ve správném poměru 

vytvářejí pěnotvorný roztok. Pěnidla pak podle svých charakteristických vlastností, které se 

odrážejí od jejich chemického složení, rozdělujeme na jednotlivé druhy. Toto rozdělení, 

(obr.8) pak úzce souvisí s oblastí jejich použití. [1], [5] 

 

 

Obrázek 8: Rozdělení pěnidel 

 

3.2.1 Proteinová pěnidla – P 

Začátek používání proteinových pěnidel se datuje od 70. let 20. století. V dnešní době jsou již 

nahrazovány syntetickými pěnidly, která disponují větší stabilitou a širším rámcem použití. 

Dnes se s proteinovými pěnidly setkáme jen zřídka. [1], [5] 

Proteinová pěnidla jsou kapaliny vyrobené z hydrolyzovaných bílkovin, bez fluorovaných 

povrchově aktivních látek. Vznikají hydrolýzou bílkovin, jsou dobře rozpustné ve vodě. 

Obsahují v sobě stabilizátory pěny, konzervační přísady a antikorozivní látky. Vyrábí se 

z nich těžká pěna. Vyznačují se nepříjemným zápachem a mají omezenou životnost 

skladování a jsou odolné proti sálavému teplu a kyselým dešťům. Pro takto vyrobené pěny je 

charakteristická tuhost a omezená tekutost. Na druhou stranu se lze spolehnout na vysokou 

stabilitu, a to i při aplikaci slabé vrstvy. Mínusem těchto pěn je slabá odolnost při použití na 

Druhy pěnidel 

Proteinová 
(bílkovinová) pěnidla Syntetická pěnidla 

Standardní syntetická - S 

Flourosyntetické tvořící vodní 
film - AFFF 

Flouroproteinové - FP 

Standardní proteinová - P 

Flouropreteinová tvořící vodní 
film - FFFP 

Odolávající alkoholu - na bázi jednoho z výše uvedených druhů 



  

12 

 

hořlavé látky, zejména při aplikaci přímo na povrch hořlavé látky. Z důvodů svých slabých 

smáčecích schopností, nejsou tyto pěny vhodné k hašení požárů třídy A. Jejich předurčenost 

spočívá v hašení požárů kapalných uhlovodíků a také zajištění povrchu hořlavých materiálů. 

Dále zabezpečují konstrukce před rizikem vzplanutí v průběhu procesů, které hrozí vznikem 

požáru. Druhy proteinových pěnidel a jejich výrobci jsou uvedeni v příloze A str. A1. [1], [5] 

 

3.2.2 Fluoroproteinová pěnidla - FP 

Jedná se o proteinová pěnidla s přísadami fluorovaných povrchově aktivních látek. Obsahují 

tedy povrchově aktivní látky, které se připravují jejich přimísením. Díky nim se podstatně 

eliminuje doba hašení v porovnání s běžnými povrchovými pěnidly. [1], [5] 

V porovnání se standardními proteinovými pěnami jsou fluoroproteinová pěnidla (příloha  

A str.A1) zcela jistě více tekutá. Taktéž se vyznačují větší schopností utěsnit porušený 

povrch, i když nedisponují vlastností vytvářet vodní film na povrchu kapalných uhlovodíků. 

Takto vyrobená pěna je rezistentní proti znečištění kapalnými uhlovodíky a lze ji tak úspěšně 

aplikovat i do stabilních hasicích zařízení, která jsou pod povrchy nebo přímo nad hladinami 

hořlavých látek. [1], [5] 

 

3.2.3 Fluoroproteinová pěnidla tvořící vodní film – FFFP 

Jedná se o pěnidla, která mají schopnost vytvářet na povrchu některých uhlovodíkových paliv 

vodní film. Ve své struktuře obsahují povrchově aktivní látky. Důvodem vývinu těchto 

pěnidel se stala myšlenka spojení nejlepších vlastností pěnidel typu FP a AFFF. Proteinový 

základ těchto pěn je nositelem její tepelné odolnosti a zabraňuje tak zpětnému vzplanutí 

hořlavé látky lépe, než je tomu u jiných syntetických pěn. Mezi charakteristické vlastnosti 

těchto pěn patří vytváření plovoucího filmu na povrchu kapalných uhlovodíků. Tento film 

slouží jako zábrana k opětovnému vzplanutí a dojde-li k porušení izolační vrstvy pěny je 

schopen toto místo utěsnit. Jestliže porovnáme pěnu vzniklou z fluoroproteinových pěnidel 

(příloha A, str. A2) tvořících vodní film, musíme říct, že jde o tekutější pěnu než pěny typu  

P a FP. Předurčenost těchto pěn spočívá zejména na hašení kapalných uhlovodíků. [1], [5] 

 

3.2.4 Standardní syntetická pěnidla – S 

Označujeme též jako pěnidla univerzální (příloha A, str. A2). Skládají se ze směsí povrchově 

aktivních uhlovodíků, které mohou obsahovat fluorované povrchově aktivní látky 



  

13 

 

s doplňujícími stabilizátory. Pěnidla tohoto druhu jsou jednotkami požární ochrany statisticky 

nejvíce využívána. Pomocí nich lze vyrobit všechny druhy pěn. Pěny ale nedisponují tak 

velkou tepelnou odolností a ani odolností proti opětovnému vzplanutí, jak je tomu u pěn 

vytvořených z pěnidel typu AFFF, FP nebo FFFP. Jedním z největších nevýhod standardních 

syntetických pěnidel je vlastnost přilnutí části kapalného uhlovodíku do části uhlovodíkové 

povrchově aktivní látky, která je jejich základní součástí. Při aplikaci lze pozorovat plameny, 

které se objevují na povrchu pěny pokrývající rozlitou kapalinu. Proto se při používání 

doporučuje opatrné pokládání pěny, aby se eliminoval pohyb povrchu kapaliny. [1], [5] 

 

3.2.5 Syntetická pěnidla tvořící vodní film – AFFF (A3F) 

Zkratka k tomuto druhu pěnidla odpovídá anglickému Aqueous Film Forming Foam, což 

v překladu znamená pěna tvořící vodní film. Hlavním důvodem jejich zavedení do praxe byla 

malá hasicí účinnost proteinových a syntetických pěnidel u velkých požárů hořlavých kapalin. 

U tohoto druhu pěnidla jsou zřejmé odlišnosti od ostatních pěnidel, a to z hlediska principu 

hašení požárů třídy B. Charakteristickou vlastností je tvorba pěny, která působí jako izolant 

povrchu hořlavé kapaliny do okolí. Na povrchu hořlavé kapaliny vzniká rovněž „vodní film“, 

který dokonale izoluje a chladí povrch hořlavé kapaliny. Taková pěna je pak mnohem 

účinnější než standardní proteinové a syntetické pěny. [1], [5]  

K tomu aby došlo k vytvoření tenké vrstvičky „vodního filmu“, tedy vodního roztoku pěnidla 

je zapotřebí splnit několik podmínek. Tato tvorba odpovídá koncentraci roztoku pěnidla ve 

vodě, která pak ovlivňuje všechny vlastnosti pěny. Vrstva „vodního filmu“ se vytváří 

prakticky jen na kapalných uhlovodících. Na površích většiny polárních nebo ostatních 

kapalin se vrstvička „vodního filmu“ nevytváří, protože by byla pěna těmito látkami narušena. 

Výjimku v této oblasti tvoří pěny, ve kterých je zastoupen účinek pěn typu AFFF a pěn 

odolávajících alkoholu značené jako AR – AFFF nebo ATC – AFFF, popř. AFFF/A.  

Patřičný stav mezifázového a povrchového napětí je podmínkou k vytvoření „vodního filmu“. 

Z daného vyplývá, že rozdíl povrchového napětí hořlavé kapaliny a roztoku pěnidla musí být 

větší než mezifázové napětí mezi těmito kapalinami. Tyto hodnoty závisí na teplotě, druhu 

hořlavé kapaliny a použitého pěnidla. Musíme vzít v potaz, že „vodní film“ se nemusí 

vytvořit u hořlavých kapalin, zahřátých na vysokou teplotu. Vodní film může být poškozen 

plameny a silným větrem. [1], [5] 

Pěna vyrobená z pěnidla AFFF se může pyšnit nejen tím, že „vodní film“ se vytváří pod 

vrstvou pěny, ale také tím, že se vytváří i v její blízkosti. Roztok v blízkosti pěny je tvořen 
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roztokem z rozpadající se pěny. Po narušení stability má roztok schopnost obnovit se. Mezi 

jeho hlavní funkce spočívá izolace hořlavých par a vzduchu. [5] 

Pěnidla typu AFFF (příloha A, str. A1) mají předurčenost pro tvorbu těžké pěny, popřípadě 

pěny střední a jen ve výjimečných případech pro pěnu lehkou. [5] 

 

3.2.6 Pěnidla odolná proti alkoholu – AR 

Podobně jako v předchozím případě pochází i tato zkratka z angličtiny. AR neboli Alcohol 

Resistant znamená v češtině alkoholu odolný. Průmyslový progres a s ním spojený vzrůstající 

počet různých druhů hořlavých kapalin, které narušovaly strukturu pěn, vedl k dalšímu vývoji 

nového druhu pěn. Látky, které pěny narušují, označujeme jako polární kapaliny. Do této 

skupiny řadíme např. ethery, estry, ketony, amidy, aminy glykoly a jiné. Tyto chemické látky 

jsou základní složkou pro výrobu laků, ředidel, rozpouštědel, barev nebo na výrobu 

plastických hmot, organického skla, syntetických a polysyntetických pryskyřic. Nesmíme 

opomenout i zastoupení v pohonných hmotách. Celou takovou skupinu látek označujeme 

pojmem polární rozpouštědla, jejich směsi a roztoky reagují s většinou obyčejných pěn, což 

vede k nedokonalému uhašení a možnosti opětovného vzplanutí. Pěny, které takto těmto 

látkám podléhají, jsou z proteinových, syntetických pěnidel a pěnidel typu AFFF. Na základě 

těchto skutečností byla vyvinuta řada pěnidel s označením AR nebo ATC. ATC je zkratkou 

(Alcohol Type Concentrate) a AR pochází z německého Alkoholverträglich. Z legislativního 

pohledu zařazuje norma PN-EN-1568 pěnidla odolávající alkoholu (příloha A, str. A3) jako 

samostatnou skupinu pěnidel. [5]   

 

3.3 Toxicita pěnidel 

Rozkladné produkty proteinových pěnidel jako jsou amoniak, sloučeniny zinku, mohou při 

velkých koncentracích, působit v řekách toxicky na ryby. Pěnidla tvořící vodní film obsahují 

30 – 80 % tenzidů a z toho až 20 % perforovaných tenzidů různých typů. Ty jsou v přírodě 

jen těžko odbouratelné a některé rozložit ani nejdou. Pro vodní život je důležité zachování 

povrchového napětí vody. Při snížení důsledkem smáčedel by při hodnotě 50 mN/m zanikla 

vodní fauna. Výrobci flourovaných pěnidel (příloha A, str. A1 a A2) deklarují takřka 100% 

biologický odpad. To platí ovšem z jen krátkodobého hlediska. Existuje několik procent velmi 

stabilních perforovaných struktur, které v životním prostředí přetrvávají několik desítek roků.  

   [1] 
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3.4 Základní složky pěnidel 

Na pěnidla jsou kladeny většinou požadavky s ohledem na jejich teplotu tuhnutí, korozivitu  

a vysokou dobu trvanlivosti. Většina výrobců uvádí teplotu tuhnutí kolem -15 ° C. Korozivita 

je řešena v normě PN 92/C-83603, kde je zmíněno, že pěnidla nesmějí být k armaturám 

vyrobených z oceli, mosazi, slitin hliníku více korozivní než voda z vodovodu. Otázka doby 

exspirace uskladněných pěnidel se řeší pomocí baktericidních prostředků. Tradiční příměsi 

pěnidel jsou tenzidy (obr.9), etylenglykol, butyldiglykol, propylenglykol, alkylpolyglykozid  

a nonylalkohol. V některých mycích a čisticích prostředcích bakteriální problematiku plní 

kationaktivní tenzidy. Jako přísadu v pěnidlech je však moc často nenajdeme, kromě pěnidel 

typů AFFF. Nejvíce konzervačních přísad pak musí obsahovat proteinová pěnidla, jelikož 

obsahují organické složky. [1], [5]   

 

3.4.1 Povrchově aktivní látky tenzidy 

Hlavním úkolem těchto látek je snižovat povrchové napětí vody. Každá z jejich molekul se 

skládá ze dvou částí, hydrofilní a hydrofobní. Hydrofilní podíl umožňuje rozpustnost ve vodě 

a naopak hydrofobní část vytváří fázové rozhraní, které má za následek snižování 

povrchového napětí. Přidáním tenzidů do vody se zvyšuje její smáčecí účinek k hydrofobním 

materiálům a hašení tak nabývá na efektivitě. Tenzidy mají kromě smáčecího efektu 

schopnost emulgující v případě hašení kapalin nerozpustných ve vodě a jsou schopny vytvářet 

pěny. [5]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Tenzidy [47] 
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3.5 Plynné hasicí látky 

3.5.1 Oxid uhličitý 

Jedná se bezbarvý, nehořlavý plyn, který je bez chuti i zápachu. Jako hasicí látka se uplatnil 

v hasicích přístrojích jako hasicí médium s vysokou stálostí. Oxid uhličitý můžeme označit 

jako velmi čisté hasivo, které po sobě nezanechává takřka žádné zbytky. Využití má ale nejen 

v plynné podobě, ale i v tuhé, označovaný jako suchý led nebo ve formě aerosolu. Hasebním 

efektem oxidu uhličitého je zřeďování koncentrace kyslíku přítomného v hořlavém souboru. 

Oxid uhličitý vykazuje korozivní účinky. V praxi se používá hasební koncentrace 30 obj. %, 

ale v některých hasicích přístrojích či stabilních hasicích zařízeních se můžeme setkat  

i s vyššími koncentracemi. Velké nebezpečí se skrývá v tom, že je nedýchatelný a drží se při 

zemi. Má toxické vlastnosti na lidský organismus. Při vdechnutí má dráždivé a narkotické 

účinky. Proto je zejména v uzavřených prostorách jako hasební látka velmi nebezpečný a toto 

riziko musíme mít vždy na paměti. [1], [6], [7] 

 

3.5.2 Dusík 

Hasební efekt vykazuje dusík stejný jako oxid uhličitý, tedy zřeďovací. Jeho účinnost je však 

ještě nižší. Používá se všude tam, kde by se oxid uhličitý mohl držet při zemi a ohrožoval by 

tak zdraví přítomných osob. Svoje největší uplatnění našel v chemickém průmyslu  

a chemických laboratořích, kde je zapotřebí vytvoření inertního prostředí, a to zejména při 

odstávce či uvedení do provozu. [6] 

 

3.5.3 Argon 

Patří do skupiny vzácných plynů, které se vyznačují tím, že za běžných podmínek netvoří 

žádné chemické sloučeniny. V hasicí technice se používá jako součást hasicích látek, kde 

působí jako ochranný plyn s velmi vysokou stálostí. [6] 

 

3.5.4 Směs plynů INERGEN 

Tuto hasicí látku vyvinula firma Total Walter a jedná se o složení 3 plynů: 52 % dusíku, 40 % 

argonu a 8 % oxidu uhličitého. Při hašení dochází k poklesu koncentrace kyslíku z 21 % na 12 

% a nárůstu oxidu uhličitého z 0,03 % na 4 %. To vše za předpokladu dosažení 40 % obj. 

v uzavřeném prostoru. Jeho hasební efekt je dusivý. Jeho hustota se podobá vzduchu, proto se 

při aplikaci nebude zdržovat v prohlubních nebo níže situovaných místech. [6]  
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3.6 Hasicí prášky 

Hasicí prášky vykazují mrazuvzdorné vlastnosti, a proto je lze skladovat i při nižších 

teplotách. Prášky se nesmějí navzájem míchat a při hašení je lze kombinovat s hašením 

pomocí pěny. Nevykazují žádné toxické účinky, jsou nevodivé, tepelně stálé a odolné proti 

otřesům. [23] 

3.6.1 Hasicí prášky BC 

Při hašení BC prášky se neuplatňuje ani dusivý, ani chladící efekt. Vrstva prášku taktéž 

výrazněji neovlivňuje hasicí účinnost prášku. Tato hasiva se projevují v zóně hoření 

antikatalytickým účinkem. Ten spočívá v tom, že se vzniklé meziprodukty řetězových reakcí 

při hoření chemicky vážou s volnými radikály, které vzniknou termickým rozkladem hasicí 

látky. Částice prášku, které jsou přiváděny do plamene, tak mají schopnost vázat na svůj 

povrch volné radikály. Prášky BC jsou vyráběny na bázi hydrogenuhličitanu sodného, 

hydrogenuhličitanu draselného, síranu draselného, uhličitanu vápenatého a dalších příměsí 

např. močoviny. U BC prášků se dosáhlo zvýšení hasicího účinku zmenšením částic 

hydrogenuhličitanu draselného na 30 μm, který je tak schopný termicky se rozkládat na menší 

částice a to až na 1 μm. Tímto zmenšením částic se dosáhlo až šestinásobného zlepšení jeho 

hasicího účinku. Příkladem výrobků tohoto druhu prášků je Monnex, Totalit 2000 a Totalit 

Super. [1], [25], [32] 

3.6.2 Hasicí prášky ABC 

Prášek ABC je tvořen 40 % fosforečnanu amonného, 40 % síranu amonného, 10 % síranu 

barnatého a 10 % přísad. Tepelná stabilita je v porovnáním s BC prášky menší a zhruba při 

teplotě 70 °C dochází k jejich rozkladu. Prášky ABC hasí podobně jako BC prášky požáry 

třídy B a C. Uplatňují se ale i v hašení požárů třídy A, a to zejména díky dobrému 

inhibičnímu účinku. Amonné sloučeniny obsažené v prášku se při vysokých teplotách 

rozkládají, vnikají tak do pórů materiálů a vytvářejí glazuru na povrchu. Ta brání přístupu 

kyslíku a tak i opětovnému vzplanutí v zóně žhnutí a šíření tepla do okolí. Do této skupiny 

prášků řadíme Neutrex ABC a Totalit G. [1], [32] 

3.6.3 Prášky hasicí kovy 

Vyznačují se tím, že při vysokých teplotách vytvářejí s kovy taveniny solí, které izolují 

povrch kovů od okolní atmosféry. Mají izolační a částečně dusivý efekt. Požár není uhašen 

okamžitě, ale až za nějaký čas. Příkladem je Totalit M. [1], [32]  
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4. Použití hasicích látek a systémů 

Tak jak se vyvíjí hasicí látky, zaznamenávají progres i hasicí systémy a zařízení pro jejich 

aplikaci. Stálý vývoj hasicí techniky přispívá ke zlepšení efektivnosti účinků hasicích látek.    

4.1 Hašení vodou 

Voda je typickou hasicí látkou na hašení požárů třídy A. Její charakter je neutrální  

a nevykazuje toxické působení. Hasicí efekt vody je založen na ochlazovacím, zčásti 

zřeďovacím a dusivém efektu vodní páry. Vodu nelze jako hasicí médium použít při požárů 

kovů a chemických sloučenin, které vytvářejí výbušné a hořlavé produkty. Je zakázáno 

používat plný proud v prašném prostředí kvůli riziku exploze.  Mezi takové látky řadíme např. 

rostlinné a živočišné tuky, minerální oleje, mazací oleje, mazut, asfalt nebo např. dehet.  

               [1], [7], [24]  

Reakce vody s tuky vyvolá prudké vypařování vody a hrozí riziko překypění nebo vystříknutí 

tuku. Těžší voda však může klesat ke dnu pod vrstvu rozpáleného oleje.  Při dosažení 100 °C 

se kapalina přehřívá, bez toho aniž by však došlo k jejímu varu. Kapalina se začne prudce 

vypařovat, dochází k nárůstu tlaku, následně napěnění kapaliny a nakonec k explozivnímu 

překypění. Takový efekt se v požární terminologii označuje jako Boil over.  

Při hašení takových typů požárů záleží, jaký hasicí systém použití vody zvolíme. Samozřejmě 

nesmíme opomenout další alternativu, a to využití jiné hasicí látky např. pěny. [1]  

4.1.1 Plný proud 

Je definován jako proud, který má maximální délku dostřiku a mechanický účinek. Využití 

má hlavně při zásazích, kde je potřeba většího dostřiku nebo kde hrozí nebezpečí pro 

zasahující hasiče a je tak zapotřebí vést zásah z větší vzdálenosti. Proud zůstává kompaktní po 

celou dobu letu. Plný proud (obr. 10) disponuje velkou průnikovou rychlostí. Má ale menší 

schopnost absorbovat teplo a narušit tak teplotní rozvrstvení u požárů v uzavřených 

prostorech. Plný proud tak nevyužije v plné míře výparné teplo hasicí látky. Plného proudu 

můžeme využít, není-li v bytových požárech zajištěno dostatečné odvětrání a to tak, že proud 

namíříme na spodní část plamenů. Tímto způsobem nedojde k vytvoření takového množství 

páry a také není nasáváno moc vzduchu, který by požár okysličoval. Plný proud využíváme 

taktéž pro přímý požární útok. Voda je vystřikována v krátkých intervalech a malém množství 

z důvodu tvořící se vodní páry, která začne houstnout a tím omezuje viditelnost hasičů  

a snižuje neutrální rovinu. [12],  [24] 
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4.1.2 Roztříštěný proud 

Často bývá označován jako proud sprchový (obr 11). Rozdělujeme široký a úzký sprchový 

proud. Úzký sprchový proud je definován jako mezilehlá poloha mezi plným proudem  

a širokým sprchovým proudem poskytujícím jak dostřik, tak ochranu. Široký sprchový proud 

zajišťuje pouze ochranu zasahujícího hasiče. Roztříštěný proud se dá definovat jako jakákoliv 

forma roztříštěného proudu mezi plným proudem a mlhovým proudem. U proudu sprchového 

je voda rozptýlena nárazem vody na pevnou dobře natvarovanou překážku, která umožní 

stejnoměrný rozstřik. Náraz na dobře natvarovanou překážku můžeme pozorovat u stabilního 

hasicího zařízení, kde voda naráží na tzv. deflektor. Dobře tvarované lopatky nebo štěrbiny 

zapříčiní rotační pohyb vody, který voda kromě podélného přímého pohybu dosáhne. To po 

výstřiku z proudnice vede k vytvoření vodního kužele. [13], [24] 

4.1.3 Mlhový proud 

Princip mlhového proudu (obr. 12) je založen na roztříštění proudu na malé kapičky. Jejich 

velikost se pohybuje mezi 0,1 až 0,8 mm. Účinek mlhového proudu je založen na 

maximálním možném odebrání tepla. Roztříštěné kapičky zaujímají větší povrch a jsou tak 

schopny pokrýt větší prostor. Protože se při aplikaci kapičky poměrně dlouhou dobu vznášejí 

ve vzduchu, působí jako ochrana pro okolní předměty a zamezují tak šíření tepla radiací. 

Způsobů, které umožňují vytvoření vodní mlhy je celá řada. Mezi nejznámější patří způsob 

vysokým tlakem, rotací, nárazem na pevnou překážku, vzájemným třením dvou paprsků atd. 

Nejpoužívanější variantou u nás zůstává metoda vzájemného tření dvou paprsků. Praktické 

využití našly mimo jiné při hašení požárů bytů spojených s ventilací. Otvory pro odvod tepla 

a kouře umožní teplu, kouři i páře uniknout, a to aniž by ohrozily zasahující hasiče. [24] 

4.1.4 Clonový proud 

Clonový proud je primárně určen na ochranu hasiče. Vytváří před ním vodní ochranný štít, 

který se formuje již na proudnici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Plný proud            Obrázek 11: Roztříštěný proud [44]     Obrázek 12: Mlhový proud [31] 
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4.2 Hašení pěnou 

Hlavními složkami pěnidel jsou povrchově aktivní látky, organická rozpouštědla, stabilizátory 

a jiné přísady. Všechny tyto látky napomáhají ke zlepšení účinnosti pěn při hašení požárů 

třídy A a třídy B. Mechanismus hašení pomocí pěn je založen na izolačním, dusivém  

a chladícím efektu. [1], [5] 

Z každého druhu pěnidla vzniká pěna jiné kvality a jiných vlastností. Proto vzniklé pěny nelze 

standardizovat, jelikož se liší strukturou a chemickým složením. Na výrobu lehké a střední 

pěny se používají hlavně pěnidla typu S. Proteinová pěnidla, jsou určena výhradně pro tvorbu 

těžkých pěn. [5]   

Použitím těžké pěny na požáry třídy A napomáhá ke zvýšení hasicí efektivnosti a rychlejší 

likvidaci požáru. Pěna se v praxi používá nejčastěji na požáry aut, kůlen, podkroví, schodišť, 

dřevěných stavebních konstrukcí, velkoplošných objektů, skladišť, spaloven a jiných. Těžká  

a střední pěna se také využívá na hašení požárů zemědělských objektů, lesů a luk. Pro 

uzavřené prostory se dobře osvědčily zejména lehké (obr. 13) a střední pěny (obr. 14). Oproti 

tomu těžká (obr. 15) a střední pěna našla své místo při požárech hořlavých kapalin. U lehkých 

pěn na otevřených prostranstvích hrozí nebezpečí odfouknutí větrem, proto se v těchto 

podmínkách neupřednostňují. [5] 

Dalším odvětvím, kde lze pěny jako hasivo použít, jsou události úniku chemických látek, 

ekologických havárií, k desinfekci infikovaných povrchů, na zkapalněné uhlovodíkové plyny 

(LPG) nebo zkapalněný zemní plyn (LNG). V případech hašení zkapalněných hořlavých 

plynů se nejčastěji používá lehká a střední pěna a to za účelem zabránění jejich odpařování  

a šíření plynu do okolí. Hasicí pěny jsou vhodné i na hašení zařízení pod napětím.[5] 

Hasicí pěny nelze jako hasivo použít při požárech hořlavých kapalin ředitelných vodou. 

Fotodokumentace je uvedena v příloze D. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 13: Lehká pěna                   Obrázek 14: Střední pěna                    Obrázek 15: Těžká pěna 
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4.3 Hašení prášky 

Hasicí prášek je hasicí látka složená z jemně rozdělených chemických produktů obsahující 

jednu nebo více základních složek, které jsou doplněny o přísady zlepšující jejich 

charakteristiky. 

4.3.1 Hašení prášky BC 

Prášky BC se využívají v přenosných hasicích zařízeních, v kombinovaných hasicích 

automobilech nebo stabilním hasicím zařízení. Prášek našel své uplatněné v situacích, kdy je 

potřebné rychlé uhašení plamene a následná záchrana osob. Dále se využívá 

v technologických provozech zejména na hašení hořlavých kapalin, plynů, elektrických 

zařízení nebo např. termoplastů. [1] 

V praxi se používají nejčastěji na hašení letišť, plynových rozvodů, lodí, automobilů, 

průmyslových hořlavých kapalin a plynů, citlivé elektroniky a jemné mechaniky.[1] 

 

4.3.2 Hašení prášky ABC 

Prášky ABC považujeme za univerzální hasicí prášky. Jsou nevhodné na hašení některých 

kovů a zařízení pod vysokým napětím. Podobně jako BC prášky našly i ABC prášky své 

uplatnění v přenosných hasicích přístrojích a stabilních hasicích zařízeních. V praxi se 

využívají na hašení automobilů, systémů na plyn a tuhé palivo, dílny, garáže, skladové 

prostory a jiné. Jejich použití lze označit za širokospektrální. Je třeba si uvědomit, že použitím 

ABC prášků se snižuje viditelnost v okolí jejich aplikace, což s sebou může nést komplikace 

při záchraně osob zejména ze shromažďovacích prostor. [1] 

 

4.3.3 Hasicí účinky prášků na hašení kovů 

Prášky na hašení kovů vytvářejí při vysokých teplotách s kovy taveniny solí. Především však 

izolují povrch hořícího kovu od okolní atmosféry. Mají izolační a částečně dusivý efekt při 

hašení. Jelikož se požáry kovů liší od ostatních požárů hlavně délkou jejich uhašení, je pro 

úspěšné hašení těchto požárů nezbytný správný způsob aplikace prášku. Nanášení nesmí 

probíhat ostrým proudem, nýbrž pomocí speciální dýzy ve formě jemně se usazujících vloček.  

    [1] 
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4.4 Hašení plyny 

Hlavním hasebním účinkem plynů je zřeďovací efekt. Tímto efektem se z prostředí vytěsňuje 

kyslík a vzniká tak inertní prostředí. U některých plynů se taktéž částečně uplatňuje dusivý 

efekt. V praxi se hašení plyny využívá zejména v potravinářském průmyslu, laboratořích, 

rozvodných zařízení elektrické energie a jako náplň přenosných hasicích přístrojů nebo 

stabilních hasicích zařízení. Mezi nedostatky hasicích plynů patří jejich malý ochlazovací 

účinek a také špatně hasí žhnoucí hořlavé látky. Další riziko hrozí při objemovém hašení, 

protože koncentrace plynů je životu nebezpečná. V prašném prostředí plyny nelze použít, 

jelikož hrozí nebezpečí jejich rozvíření a následné iniciace spjaté s explozí. [1], [14] 

 

Ukázka hašení plyny: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16: Hašení hořlavé kapaliny plyne                    Obrázek 17: Po 10 sekundách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Obrázek 18: Po 15 sekundách        Obrázek 19: Po 25 sekundách 

 

Hořlavou kapalinu se pomocí CO2 nepodařilo uhasit. Pokus probíhal na volném prostranství  

a koncentrace vzdušného kyslíku se nepodařilo snížit na minimum.  
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5. Uvedení praktické části 

V následujících kapitolách práce se zmiňuji o hasicích technologiích, systémech, metodách  

a technice, která některou z výše uvedených hasicích látek využívá. Všechna tato zařízení se 

v praxi využívají nebo v minulosti využívala. Jejich společným cílem bylo zefektivnit kulturu 

hašení, snížit spotřebu hasiva, zajistit větší bezpečnost zasahujícím, způsobit co nejmenší 

škody na majetku, ale především urychlit zásah a umožnit tak rychlejší přístup k postiženým.  

V kapitolách zabývající se praktickými prostředky a metodami se pokusím přiblížit jejich 

funkci, využití, jejich klady i zápory a na závěr každé kapitoly daný systém či zařízení stručně 

zhodnotím.  

Pro vytvoření si objektivního názoru využívám zkušenosti lidí, kteří se s danými technikami, 

systémy, zařízeními nebo metodami setkali. Na základě jejich praxe, zkoušek nebo použití při 

zásahu, vyvozuji závěr o efektivnosti jejich použití.  

Ne všechna zařízení se totiž ve skutečnosti chovají tak, jak deklarují jejich výrobci. A to je  

i cílem mé praktické části práce. Vyhodnotit skutečné chování zařízení, poukázat na jejich 

nedostatky a seznámit s novými technologiemi a technikou, která se využívá jak u nás, tak 

v zahraničí. 
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6. 3D hašení vodní mlhou 

Metoda zavedená švédskými hasiči na počátku osmdesátých let, která vyžaduje řízené 

pulzující stříkání z trysky proudnice, anebo sériové krátké výstřiky vodní mlhy na hašení 

požárů v plynné fázi tzv. ofenzivně. Tuto metodu lze také uplatnit defenzivně na zabránění 

vzniku jevu flashover, backdraft a jiných druhů vznícení. [2], [10], [49] 

U 3D hašení hraje největší roli velikost kapek a jejich rychlost, úhel aplikace a průtoková 

rychlost. Existuje spousta vědeckých a experimentálních výzkumů, které se snaží definovat 

ideální velikost kapek. Jako ideální velikost pro 3D hašení kombinovanými proudnicemi byla 

přijata velikost spadající do hranice 0,2 mm až 0,4 mm. Malé kapičky jsou účinnější v ředění 

plynů a mají rovněž lepší chladící účinek, jelikož zaujmou větší plochu. Jestliže zmenšíme 

velikost kapek z 1 mm na 0,1 mm, naroste celková povrchová plocha 10 krát, a to z 6 m
2
 na 

60 m
2
 na 1 litr vody. [3], [10], [49] 

 

6.1 Zkušenosti hašení požárů v uzavřených prostorech v zahraničí 

V zahraničí je kladen na hašení v uzavřených prostorech velký důraz a při využití 

počítačových programů a různých simulátorů je vyhodnocováno chování požáru. Na základě 

těchto zkoušek a testů je hledáno optimální řešení nejefektivnějšího zásahu v těchto 

prostorech. [2], [10], [49] 

První metodou je tzv. přímý útok do ohniska požáru. Pomocí úzkého proudu tvořeným 

maličkými kapičkami vody je hasivo aplikováno přímo do ohniska a plamenů požáru. Této 

metody lze nejlépe využít zejména v první fázi požáru. 

Druhou metodou je tzv. nepřímý útok na rozžhavené konstrukce, což má za následek odpaření 

vody se vznikem množství páry, která působí jako inertizační prostředek díky omezenému 

přístupu kyslíku. Metoda je nejefektivnější hlavně pro požáry v plném rozvoji.  

Třetí metodou je ofenzivní hašení pomocí 3D mlhy. Je výjimečná tím, že voda je do prostoru 

aplikována pomocí krátkých rychlých pulzů. Tím, že je kombinovaná proudnice při aplikaci 

namířena vzhůru se voda odpaří pouze v pásmu hoření, kde se nachází horké plyny. 

Nedochází tak k odpařování na rozžhavených nehořlavých materiálech. O správné aplikaci 

pomocí této metody pojednává následující kapitola. [2], [10], [49] 
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6.2 Správné provedení metody hašení 3D vodní mlhou 

Pro praktické uplatnění 3D hašení vodní mlhou je podstatným předpokladem dostatečná praxe 

hasiče při práci s proudnicí. Takovou praxi lze získat pouze na základě pravidelných cvičení 

v účelově vytvořených požárních simulátorech nebo kontejnerech. Důležitým aspektem 

správné aplikace (obr. 20) je pochopení a přizpůsobení velikosti kapek a jejich aplikační 

rychlosti v závislosti na prostoru aplikace. U bytových požárů je důležitá správná aplikace, 

protože pokud větší kapky zasáhnou strop, stěny nebo obložení, dochází k nadměrnému 

vytvoření vodní páry. Naopak pro větší prostory jsou malé kapky neefektivní, jelikož dochází 

k jejich odpaření v blízkosti trysky a tak je pro vzdálenější místa účinek ztracený. [2], [10], 

[49] 

Správný postup vyžaduje aplikovat kuželový úhel rozstřiku vodní mlhy mezi 40 - 60 stupni ke 

stropu přímo do hořlavých plynů. Výstřiky trvají 2 - 3 s a několikrát se opakují.  Je žádoucí, 

aby vodní mlha dopadala na podlahu co nejpomaleji a chladící účinek vody byl co nejvyšší. 

Další pulzní výstřiky by měly být provedeny pod úhlem 45 stupňů směrem vzdáleného rohu 

místnosti. Metoda hašení 3D vodní mlhou může být při strategickém nasazení doplněna  

o techniku napomáhající lepší orientaci a snadnějšímu zásahu jako je např. přetlaková 

ventilace. [2], [10], [49] 

6.3 Zhodnocení 3D hašení 

Podle mého názoru se jedná o metodu s velkou budoucností, jelikož se snaží efektivnější 

cestou využít potenciál vody při likvidaci požárů. Voda je ekonomicky velmi výhodné hasivo, 

které nepůsobí negativně na životní prostředí. Metoda 3D hašení vodní mlhou je tak velmi 

účinná zejména v první fázi požáru. Způsob hašení 3D vodní mlhou klade vysoké nároky na 

praxi a zkušenosti práce s proudnicí zasahujících. Jen správná aplikace vodní mlhy umožní 

tížený chladící a hasicí efekt. Při špatné aplikace se může stát celá metoda kontraproduktivní, 

jelikož vznikne velké množství vodní páry, což značně ztěžuje zásah a ohrožuje zasahující 

hasiče.                       [2], [10], [49] 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Správná aplikace vodní mlhy [49] 
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7. Impulsní hašení IFEX 

Impulsní hašení je technologie, která k docílení maximálního hasebního efektu využívá 

potenciálu kinetické energie a rozptylu hasicího média. Systém IFEX prezentuje firma IFEX 

Technologies GmbH. Systém je užíván jak v zemích EU, tak v USA nebo Japonsku. [11] 

7.1 Popis zádového systému IFEX 

Princip technologie hašení pomocí systému IFEX je založen na impulsním vystřelení hasiva 

ve velmi krátké době. Toho je docíleno vysokou počáteční rychlostí a uvolněním velké 

kinetické energie. Požár je tak uhašen velmi rychle. Hasicí médium je vystřeleno během 

několika milisekund přímo do ohniska požáru. Systém se skládá z impulsní pistole (obr 22), 

dvanáctilitrového zádového zásobníku hasiva, 2 litrové kompozitní tlakové lahve naplněné 

stlačeným vzduchem na 30 MPa a spojovacího potrubí s generátorem tlaku (obr 21).  

Impulsní pistole je vyrobena z nerezové oceli a je složena z napájecí komory, 

vysokorychlostního ventilu a rukojeti s uvolňovacím mechanismem. 

Zdrojem energie pro výstřel hasicí látky je 25 barů stlačeného vzduchu. Při tlaku vzduchu  

6 barů na sloupec vody je spuštěn vysokorychlostní ventil, který je schopen se otevřít za 

pouhých 20 tisícin vteřiny. Vystřelením hasicího média vysokou rychlostí dochází k jejímu 

několikanásobnému cca. 7 násobnému rozčlenění na malé kapičky velikosti od 2 do 200 

mikrometrů. Ty zabezpečují velký chladící účinek a vysokou absorpci tepla. Hasicí látka je 

z pistole vystřelena rychlostí cca. 432 – 720 km/h. Střela je spuštěna zpětnou klapku, která se 

nachází mezi vzduchovou komorou a komorou na vodu. Chladící povrch se díky roztříštění 

kapiček zvětšuje a tak se z 1l vody vytvoří místo 5,8 m
2 

rovných 60 m
2
 přičemž dochází ke 

snížení teploty v uzavřené místnosti z 1000 °C na 40 °C. [27], [45]  

Zasahující drží pistoli za rukojeť a pustí si přívod vzduchu a vody. Poté má dvě možnosti. 

První je že si pistol nechá nabít hasicí látkou, což je signalizováno výstřikem vody z pistole  

a zasahující zastaví přívod vzduchu, vystřelí, a poté opět přívod vzduchu otevře. Druhá 

varianta je, že se přívod vzduchu nevypíná, pistol se pozvedne směrem nahoru a po výstřiku 

vody můžeme rovnou střílet a celý postup dále opakovat.  

Sestava pro impulsní hašení není jen v přenosné formě, ale může být vestavěna do automobilů 

RZA, v podobě kanonů na kabiny vozů CAS nebo na vrtulníky (příloha E). U zádového typu, 

kde je vystřelen asi 1l vody je, deklarován dostřel 10 až 15 m. U větších sestav, kde bývá 

transportována dávka 12 kg, činí dolet 20 až 40 m. 
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7.2 Zkušenosti z praktického používání 

Pro získání praktických zkušeností používání tohoto systému jsem oslovil pana Ing. 

Stanislava Racka, velitele stanice Brno Výstaviště. Tato stanice měla totiž jako první 

v republice pod tehdejším velením pana pplk. Ing. Valáška možnost praktického použití 

tohoto systému. Stanice tehdy disponovala zádovou sestavou, vestavěným kompletem na voze 

RZA a voze CAS. První vůz disponoval sestavou s dvěma kanony (příloha E). K praktickému 

využití byl systém využit na požáry aut a požáry pavlačí. Systém byl testován při různých 

zkouškách a pokusech (příloha F). Dle praktických zkušeností odborníku, bylo na systému 

shledáno mnoho výhod, ale také nedokonalostí. [52] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: Princip zádového typu [18] Obrázek 22: Pistol Ifex 3000 [20] 

 

7.3 Výhody systému IFEX 

Práce se zádovým systémem IFEX je komfortní, vyžaduje však dobrou odbornou připravenost 

hasiče, který systém obsluhuje. To je podmínkou pro využití plného potenciálu, který 

technologie skýtá. Mezi hlavní výhody řadíme použití malého množství hasicí látky, které je 

v roztříštěné podobě schopno rychlého hasicího efektu. Participace hasicího média přispěla ke 

zlepšení jeho hasicích a ochlazovacích účinků. V uzavřených prostorech nastává po několika 

výstřelech i efekt dusivý. Velkou zásluhu na rychlém zásahu má nesporně příjemné nesení 

zádového typu a dobrá manévrovatelnost. Systém se dobře prezentoval při hašení plamenného 

hoření propanbutanových tlakových lahví. Díky vysoké kinetické rychlosti hasiva došlo ke 

sfouknutí plamene. [52]  
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7.4 Nevýhody systému 

Jako hlavní nevýhoda zazněla z úst pana Ing. Racka bezpečnost. Jedná se o bezpečnost 

zasahujících hasičů, neboť při zásazích jak na bytové požáry, tak požáry automobilů, hrozí 

velké riziko ohrožení zdraví zasahujících. Při vystřelení hasicí látky z pistole do prostoru 

kabiny automobilu nebo bytového prostoru, jsou hasiči ohroženi zejména prudkým rozletem 

hořících pevným částic. [52] 

Dalším záporem je možné rozšíření ohnisek požáru. Po vystřelení se ne vždy podaří požár 

uhasit prvním výstřelem, proto může dojít k rozletu hořících částí a způsobení dalších 

nežádoucích požárů. Pro přiblížení uvádím požár bytu, kde se na plotně nachází vařící olej. 

Výstřelem dojde k rozstřiku oleje po místnosti a jednak ohrožení zasahujících, ale i rozšíření 

požáru. Jestliže zmiňujeme bytové požáry a představíme si rozmanitost drobných věcí uvnitř, 

způsobí výstřel spíše více škody na majetku než užitku. Takové jsou i zkušenosti pana Ing. 

Racka, kdy při hašení bytového nábytku hořícího na pavlači, došlo sice k jeho uhašení pomocí 

zádového zařízení IFEX 3000, ale taktéž k jeho úplné demolici. [52] 

Taktéž nebezpečná se ukázala prodleva nabíjení pistole, a to hlavně v případech, kdy v bytech 

dochází k úplnému vzplanutí Flashover. [52] 

Z praktického užívání byla zaznamenána poruchovost vysokotlaké části hadicového vedení 

nebo manžety zadržující vodní sloupec vody. Taktéž se jako nepraktická ukázala sestava 

zabudovaná na voze CAS. Instalace a ustavení kanonů prokázala značnou časovou prodlevu  

a taktéž úhel náklonu a rádius natočení kanonů byl z důvodů stabilizace omezen. [52] 

7.5 Pokusy a zkoušky systému IFEX   

Jako jedním z hlavních nedostatků při používání této technologie hašení byla bezpečnost 

zasahujících. Pro zjištění účinků výstřelu byly zorganizovány pokusy (příloha F), které se 

zabývaly vystřelením do figurín obsahující senzory, dále do polyethylenových kartonových 

folií a nakonec do dobrovolníků z řad hasičů. Pokusy měly zjistit, jaká vzdálenost je ještě 

únosná a naopak, která může již způsobit zdravotní komplikace.  

V Německu proběhly pokusy hašení bytových požárů zvenku, kdy došlo pomocí kanonů 

umístěných na vozidlech k rychlému uhašení v bytech. To je ovšem v praktickém použití 

nereálné, jelikož si nejsme nikdy stoprocentně jisti, zda se v bytě nenacházejí nějaké osoby,  

a proto se většinou volí zásah zevnitř.  

Systém k větší efektivnosti hašení využívá jemného rozptylu kapiček, což dokazují i pokusy 

provedené panem Ing. Rudolfem Valáškem (příloha F, str. F2 a F3). Pokusy, na množství 

hmotnostní frakce vody na jednotku dopravovaného vzduchu bylo deklarováno, že na uhašení 
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ohně o intenzitě větší než 1 MW je třeba 350 g.m
-3

. S použitím vodních kapek o velikosti 

1.10
-2

 až 2.10
-2

 mm, vystačí k uhašení pouze 100 g.m
-3

. [11] 

Z provedených pokusů lze vyvodit, že technologie se uplatňuje zejména v uzavřených 

prostorách, kde nastává taktéž dusivý efekt než na volných prostranstvích. Dosahuje-li teplota 

v místnosti 600 °C, vznikne vodní pára o objemu 3,9 m
3
. Při opakovaných výstřelech je 

dusivý efekt patrný. Při hašení pomocí většího zařízení např. přes okenní otvory, vzniká za 

parapetem okna slepý prostor, který musí být následně dohašen. Jak konstatuje pan Ing. 

Valášek a totéž bylo potvrzeno i od pana Ing. Racka, je použití této technologie hašení 

nejlepší kombinovat s ručními proudnicemi pro dohašení hluchých míst a jednotlivých 

ohnisek. [11] 

Zkoušky proběhly také na hašení unikajících plynů. Jelikož je výtoková rychlost plynu 

z potrubí nižší než u systému IFEX, dochází k odtržení proudu unikajícího plynu, jehož 

odtržená část shoří. Podmínkou pro aplikaci je, aby byl úhel vystřelené vody vzhledem k ose 

unikajícího proudu plynu co nejmenší, a aby kužel vody přesahoval výtokový kužel plynu.  

Hašení plynu ve výkopech bylo již obtížnější, jelikož plyn vyplní celý prostor výkopu. Pro 

úspěšné uhašení musel být tlak plynu ve zkušebním výkopovém potrubí snížen na minimum. 

K uhašení pak došlo až po několika výstřelech. V tomto případě se nemohl výstřel nasměrovat 

k ose unikajícího plynu a tím pádem byl zásah daleko komplikovanější a efektivnost zařízení 

se rovněž minimalizovala. Zkoušky byly provedeny na potrubí DN 250, kde byl vytvořen 

otvor pro napojení DN 150. [11] 

Systém byl dále testován a ve snaze zvýšit chladící efekt, byl do vody přidán Pyropcool. 

Zkouška byla provedena na hořící hranici dřeva a potom na pneumatikách (příloha F, str. F2). 

Pokusem se ale ke zvýšení chladícího účinku nedospělo. Naopak začaly po čase některé 

součásti korodovat, protože po zkoušce nedošlo k proplachu zařízení. [11] 

Ve státem akreditované zkušební laboratoři číslo 1029 v Praze Běchovicích byly provedeny 

zkoušky pro hašení elektrických zařízení pod napětím. Naměřené výsledky 1 kg vody na 

zkušební desku jsou uvedeny v tabulce v příloze F, str. F3. 

7.6 Zhodnocení systému IFEX 

Podle názorů odborníků, kteří se systémem IFEX pracovali, jsem došel k závěru, že se jedná 

nepochybně o kreativní technologii hašení. Ačkoliv má systém impulsního hašení IFEX 

nesporné přednosti zejména ve vztahu na množství hasicí látky, je z  hlediska nákladů, 

bezpečnosti a efektivnosti stálým středem rozdílných názorů z řad odborníků v ohledu na jeho 

využitelnost. Je ovšem pod záštitou odborníků z mnoha zemí v neustálém vývoji a testování.   
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8. Systém CCS Cobra 

Systém Cobra (příloha G) je speciálně vyvinut k hasicím a záchranným účelům švédskou 

firmou CCS AB. V roce 2002 toto zařízení používalo více než 80 jednotek HZS z Dánska, 

Švédska, Norska, Velké Británie, Německa, USA a dalších. Cold Cut System (CCS) Cobra je 

vysokotlaké zařízení používané zejména k: 

-  řezání otvorů do konstrukcí kteréhokoliv materiálu 

-   hašení požárů, kde je nedostatečná ventilace jako podkroví, sklepy nebo rámové 

podlahy 

- nasazení kde hrozí zpětné prošlehnutí plamene 

- požárům v kontejnerech 

- požárům a záchranným pracím u letadel a lodí 

- rychlému ochlazení prostoru  

-  práci, kde hrozí riziko výbuchu např. při přečerpání nebezpečných hořlavých  

látek. (příloha G) [8], [16] 

 

8.1 Popis zařízení 

Zařízení pracuje na principu vysokotlakého proudu vody, který je schopen s přidáním 

abraziva tlakem až 30 MPa řezat jakékoliv materiály. Když vodní paprsek prořeže danou 

překážku, vypne hasič přívod abraziva a proudnice vytvoří oblak mlhy, která zaplní prostor. 

Tímto způsobem dojde k rychlému ochlazení prostoru a jejímu uhašení. Zajímavostí je, že se 

při řezání nezvyšuje teplota, takže technologie dosáhla uplatnění např. při řezání zásobníků 

nebo cisteren s nebezpečnými látkami. V těchto případech nutnosti přečerpání nebezpečné 

látky disponuje Cobra systémem Cold Tap, který slouží právě k přečerpání nebezpečných 

chemických látek. [8] 

Celý aparát Cobra tvoří nádrž na vodu, hydraulický a elektrický systém, zásobník abraziva, 

vysokotlaké vodní čerpadlo, naviják s hadicí a speciální proudnice. [8] 

Proudnicí proudí voda tloušťky cca 2 mm a je do ní přiváděna hadicí tloušťky 2 cm. Dostřik 

proudu je 10 až 15 m. Cobra může být poháněna vlastním nebo řemenovým pohonem. Je 

používána v provedení vestavěném do RZA, CAS, AP nebo je v přenosném stavu s vlastním 

motorem. V ČR je využívána zejména HZS Praha. 

Odborné reference z praktického použití, výhodách či nevýhodách systému, mi poskytl pan 

Ing. Petr Kupka vedoucí lektorů a instruktorů Školícího a výcvikového zařízení HZS ČR 

v Brně - Líšni. 
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8.2 Výhody  

Systém lze použít jak na řezání materiálů, tak k hašení. Systém CCS Cobra se v praxi osvědčil 

zejména v uzavřených prostorech, kde se uplatní nejen chladící efekt vody, díky dobré 

disperzi vodních kapek, ale také dusivý a zřeďovací neboť dochází k naředění plynů 

v uzavřeném prostoru a tím i k eliminaci opětovného zahoření. Zařízení se taktéž dobře 

prezentovalo u špatně přístupných míst, jako např. stropní podhledy, střechy, šachty nebo 

skryté prostory. Nespornou výhodou systému je malý vstupní otvor, který zabezpečuje 

ochranu zasahujícím hasičům před celkovým vzplanutím nebo zpětným prošlehnutím 

plamene a také přístupu vzduchu do místnosti. Při řezání systémem CCS Cobra nedochází na 

materiálu ke zvýšení teploty, tím pádem je vhodná pro řezání cisteren s hořlavými kapalinami.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 23: Princip CCS Cobra [19] 

 

8.3 Nevýhody systému 

Systém vyžaduje dobře proškolenou obsluhu, jelikož při nesprávné manipulaci hrozí riziko 

vážného zranění. Použití abraziva vyžaduje pravidelné kontroly a případné výměny vnitřních 

částí zařízení, se kterými přichází abrazivo do styku.    

8.4 Zhodnocení CCS Cobra 

Při nasazení technologie CCS Cobra musíme brát v potaz, že řezací schopnost závisí u většiny 

materiálů na jejich struktuře. U materiálů s členitou strukturou jako např. polystyren nebo 

sendvičové zdivo dochází uvnitř materiálu k tříštění proudu vody a tím ke zmenšení řezacích 

účinků vody. Další podmínkou úspěšného používání systému je dobré proškolení 

obsluhujících, protože při nesprávné manipulaci může dojít k těžkým zraněním. Systém ale 

disponuje četným množství výše uvedených výhod. Vzhledem k ceně je ovšem při omezeném 

rozpočtu jednotek jeho pořízení z hlediska využitelnosti na zváženou. 
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9. Systém CAFS 

Dlouhou dobu byla výroba pěny u přenosných pěnotvorných zařízení, stabilních 

pěnotvorných hasicích zařízení nebo pěnotvorných proudnic založena na technologii 

využívající přisávání vzduchu, nebo v případě lehkých pěn vhánění vzduchu agregáty 

s ventilátory. Na takový typ výroby jsou kladeny vysoké požadavky z hlediska výkonnosti  

a čistoty vháněného vzduchu. Bohužel nejsou v mnoha případech naplněny. Například ne 

vždy je možné zajistit přívod vzduchu do stabilních hasicích zařízení. S novou myšlenkou 

výroby pěny a zvýšení její kvality se prezentoval systém CAFS. [5] 

9.1 Funkce systému Flash CAFS 30 

Technologie známá v Evropě jako ONE SEVEN a v USA jako CAFS (příloha H). Zkratka 

pochází z anglického Commpressed Air Foam System.  Jedná se tedy o systém využívající 

stlačený vzduch. Od jiných pěnotvorných zařízení se CAFS systém liší tím, že pěna vychází 

rovnou z čerpadla do hadic. Principem je stlačování pěnotvorné směsi přímo čerpadlem  

a vzduch je do něj pod tlakem vtlačován kompresorem. [5] 

Směs vody a pěnidla se po vstupu do Flash CAFS dostane do směšovací komory. Ve 

směšovací komoře se přiměšuje potřebné množství vzduchu pro CAFS pěnu. Vzduch 

z tlakových lahví 2 krát 50 l, které jsou postaveny v automobilu s tlakem 200 nebo 300 bar, se 

dostane regulačním ventilem do směšovací komory. Regulačním ventilem se mechanicky 

ovládá tlak vzduchu. Ten se pohybuje mezi 1 až 2 barem nad tlakem směsi voda – pěnidlo 

(obr. 24, tabulka 6).  

Ve směšovací komoře se rozvíří směs vody a pěnidla s přiváděným vzduchem a vytváří se tak 

požadovaná CAFS pěna. Flash CAFS funguje tak dlouho, dokud se přidává vzduch. Za 

normálních podmínek to znamená, dokud zbývá cca. 30 barů vzduchu v lahvi. Po této 

hraniční hodnotě se již vzduch nepřidává a z proudnice vystupuje jen směs vody a pěny. 

Součástí čerpadla Rosenbauer NH 30 je přiměšovací systém FIX – MIX s plynulým 

přiměšováním 3 %, 6 % s ručním ovládáním. Do vody jsou přidávána speciální pěnidla (0,3 

% - mokrá pěna a 0,4 % - suchá pěna). Mokrá pěna se v praxi používá na přímé hašení 

požárů. Vyznačuje se větší tekutostí a rychleji se rozpadá. Naproti tomu suchá pěna si drží 

svoji formu delší dobu a disponuje dobrou přilnavostí. Má tak lepší krytí a uplatnění našla 

zejména při ochraně před tepelným zářením. Dobře chrání hořlavé materiály před požárem, 

jelikož snižuje příjem tepla od požáru, které se šíří radiací nebo prouděním. [11], [50] 
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9.2 Popis a technické údaje 

Tabulka 6: Technická data Flash CAFS 30 [50] 

Výstupní množství u tří výstupů: 3000 l/min pěny číslo napěnění 5 

Výstupní množství vody: 600 l/min 

Číslo napěnění nastavitelné: 8 z výroby 

Provozní tlak: od cca 8 do 14 bar 

Tlak lahví: 200 nebo 300 bar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 výstupy CAFS pěny 

2 směšovací komora 

3 zpětný ventil na straně vzduchu 

4 tlakový regulátor rozdílového tlaku 

5 nastavovací šroub tlakového 

regulátoru 

6 regulační ventil pro vzduch 

7 přívod vzduchu 

         

Obrázek 24: Zařízení Flash CAFS 30 

 

8 vypouštění s vypouštěcí hadicí 

9 manometr provozního tlaku  

10 uzavírací kohout směsi voda-

pěnidlo 

11 přívod voda/pěnidlo 

12 vypínač tlakového vzduchu 
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9.3 Provedené pokusy a měření 

9.3.1 Salem test 

Pomocí tzv. Salem testu byly nastaveny 3 stejné požáry v místnosti. Výsledky ukazují, jak se 

liší časy poklesu teploty v místnosti, a to z teploty 540 °C na 100 °C ve výšce 1,2 m a jaká je 

spotřeba vody. Způsoby k uhašení byly taktéž 3. První bylo hašení vodou s průtokem na 

proudnici 76 l/min, druhý se stejným průtokem na proudnici za přidání 0,5 % pěnidla na třídu 

požáru „A“ a poslední způsob technologií CAFS s výkonem 0,6 m
3
.min

-1
. Výsledky testu jsou 

uvedeny v následující tabulce 7. [11] 

Tabulka 7: Výsledky testu [11] 

Hasicí látka Čas poklesu teploty v sec. Rychlost poklesu za sec. 

Voda 222,9 1,97 

Voda + pěnidlo „A“ 102,9 4,28 

CAFS 38,5 11,43 

 

9.3.2  Test přilnavosti pěny na transformátoru 

Systém CAFS lze využít i pro hašení elektrických zařízení. Po návštěvě elektrárny ČEZ a.s. 

v Horních Počaplech, mi byly poskytnuty panem Ing. Zdeňkem Kustlem materiály z měření 

pana Ing. Libora Malého. Ten ve své diplomové práci řeší problematiku hašení 

transformátorů s využitím systému CAFS (příloha CH).  

Pokusy měly ověřit přilnavost vzducho - mechanicky vytvořené pěny nanesené na 

transformátor pomocí proudnice P6 a přilnavost pěny vyrobené technologií Flash CAFS 

v závislosti na čase. K testu bylo použito pěnidlo Sthamex F15. [4] 

Testem bylo prokázáno, že obě zařízení operují s pěnou rozdílné přilnavosti. Pěna vytvořená 

proudnicí P6 s vysokým obsahem vody nezanechává na transformátoru téměř žádnou pěnu,  

a to již od počátečních sekund aplikace. Pěna vytvořená na bázi technologie CAFS vytvořila 

dokonalý obal, který nestékal a na transformátoru byl patrný i po 40 minutách. [4] 

Fotodokumentace z testu je zahrnuta v příloze CH, str. CH1-CH3. 
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9.3.3 Test hašení transformátorových olejů 

Test se skládal ze tří variant. Rovněž zde figurovaly 2 stejné proudnice jako v předchozím 

pokusu. Jednalo se tedy o proudnici na těžkou pěnu P6 a proudnici Flash CAFS. Hořlavou 

látkou byl ve všech případech transformátorový olej PARAMO TRAFO N v množství 25 l. 

Ve všech třech případech byl k jeho zapálení použit 1l benzínu BA 95. Olej se pak nechal 

hořet 3 minuty a poté začalo hašení. Po uhašení následovalo opětovné zapálení a měření času, 

kdy se nádrž rozhoří celá. [4] 

 

Pokus č. 1  

Zde byla k uhašení použita proudnice P6 s pěnidlem Sthamex F15. Zde byl požár po  

9 s uhašen, ovšem po 1h a 15 minutách došlo k opětovnému zapálení a celkový čas pro 

rozhoření celé nádrže se vyšplhal na 1h a 52 minut. [4] 

Pokus č. 2  

Pro tento pokus se využilo proudnice Flash CAFS a taktéž pěnidlo Sthamex F15. Požár byl 

uhašen již po 6 s a na rozdíl od předcházejícího případu se zde již opětovné zapálení nádrže 

nezdařilo. [4] 

Pokus č. 3 

Poslední pokus proběhl za přítomnosti proudnice Flash CAFS, ale bylo použito pěnidlo 

FireAde . Uhašení bylo zaznamenáno za 7 s a k opětovnému zapálení celé nádrže došlo po  

5 : 01 minutě. [4]  

Fotodokumentace z testu je zahrnuta v příloze CH, str. CH3 – CH5. 

9.4 Exkurze v elektrárně ČEZ Mělník a.s.  

Pro vytvoření si vlastního náhledu na vlastnosti pěny vytvořené pomocí zařízení Flash CAFS 

a ověření si jejich vlastností mi byla po vzájemné domluvě s panem Ing. Zdeňkem Kustlem 

vedoucím podnikových hasičů, nabídnuta exkurze v elektrárně ČEZ Mělník a.s. Pomocí 

systému CAFS jsem měl možnost vytvořit těžkou pěnu proudnicí Flash CAFS, AWG M4  

a proudnicí P6 (příloha H, str. H1 a H2). Při plném výkonu čerpadla Rosenbauer NH 30, byl 

dostřik těžké pěny proudnicí Flash CAFS cca. 15 m. Dále byla použita proudnice na střední 

pěnu typu AWG M4. Pro vytvoření lehké pěny byl použit agregát Savec 500 s výkonem  

30 – 45 m
3
/min (příloha H, str. H3). Toto zařízení disponuje uvnitř nerezového nosného krytu 

6 tryskami. Na nosný rám je dále připevněno síto, přes které prochází z trysek vyúsťující směs 

pěnotvorného roztoku, která je pomocí síta zpěňována. Savec 500 má rovněž funkci 

přetlakového ventilátoru.  
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V činnost jsme uvedly i generátor na lehkou pěnu z roku 1973, který je schopen výkonu 200 

m
3
/min (příloha H, str. H3). Tento úctyhodný výkon slouží zejména k rychlému vyplnění hal 

v případě havárie.  

Integrované nárazníkové proudnice firmy Sidewinder a Rosenbauer RM 15 C na hasičských 

vozech představují vysoký komfort při zásahu. Obsluha je možná z kabiny vozu. Využívají se 

na hašení požárů na volném prostranství a při bytových požárech je možno je využít na 

požární obranu nebo ochlazování sousedních konstrukcí. Disponují dostřikovou vzdáleností 

až 60 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 25: Elektrárna ČEZ a.s. Mělník 

9.5 Zhodnocení systému CAFS 

Tato metoda jak, již bylo uvedeno, bývá označována jako ONE SEVEN. To znamená 

smíchání 1 dílu pěnotvorného roztoku a 7 dílů vzduchu. Používání systému CAFS s sebou 

nese několik základních odlišností a s tím spojených výhod. Jednou z nich je fakt, že se pěna 

nevytváří na proudnici, ale v čerpadle. To znamená, že pěna postupuje hadicemi až 

k proudnici. Je deklarováno, že takové vedení může být dlouhé až 1000 m a výtlak je možný 

do 10. podlaží. Mezi hasiči se můžeme setkat s termínem „systém lehkých hadic“. Toto 

označení má své opodstatnění, neboť hadice jsou 7 krát lehčí než při naplnění vodou. Systém 

CAFS zajišťuje jednu z hlavních výhod, kterou je výborná manipulovatelnost. V technických 

údajích je uveden dostřik až 20 m, což je v případě bytových požárů zcela dostačující.  

Jak potvrdily výsledky testů a pokusů technologie CAFS disponuje v porovnání se vzducho - 

mechanicky vytvořenou pěnou lepší přilnavostí, menší smáčivostí, rychlejším hasicím 

účinkem a lepšími izolačními schopnostmi. Mezi výhody řadíme i kompatibilitu systému 

s jakoukoliv proudnicí. 
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10. Mobilní ventilátor MGV L125 

Během mojí stáže u podnikových hasičů v německém Gendorfu, jsem se poprvé setkal 

s mobilním ventilátorem. V průběhu praxe jsem se seznámil s jeho mnohostranným využitím 

a uplatněním v praxi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Obrázek 26: Ventilátor MGV L125                Obrázek 27: Profilový pohled 

10.1 Technický popis zařízení 

Mobilní ventilátor (příloha I) je víceúčelové zařízení, které je primárně určeno na přetlakové 

větrání a odvod tepla a kouře. Zařízení slouží také k hašení a odvětrání prostoru. Ventilátor 

pohání 4 válcový benzínový vodou chlazený motor Ford. Maximální výkon ventilátoru je 

210 000 m
3
/h. Z boční části nosného rámu ventilátoru je vstup pro hadici C. Vrtule je 

vybavena 14 tryskami, které jsou při tlaku 7 barů schopny výkonu 280 l/min. Zařízení lze 

nastavit na kompaktní nebo roztříštěný proud. Velikost kapiček vodní mlhy je 220 μm. 

Deklarovaný dostřik vodní mlhy od výrobce je 40 až 50 m. Výsuvná výška je 1,3 m, otočný 

úhel 200 ° a možnost náklonu ± 30 °. K odsávání prostorů slouží 4 kusy vyztužených 

gumových tunelů. Jejich délka je 6 m a průměr činí 0,8 m. [53] 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

         Obrázek 28: Nástavné tunely   Obrázek 29: Vrtule s tryskami 
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10.2 Průmyslový park Gendorf 

V průmyslovém parku v německém Gendorfu je spousta nadnárodních firem z různých 

průmyslových odvětví. Činnost těchto firem je velmi široká. Jedná se o výrobu, výzkum, 

logistiku, spalovny odpadů, vývojářské koncerny a mnohé jiné. Převažující složkou 

v průmyslovém parku, ale zůstává chemický průmysl. Práce s toxickými, vysoce hořlavými, 

radioaktivními, karcinogenními, žíravými, výbušnými a jinak nebezpečnými látkami je zde na 

denním pořádku. Požární ochranu zastřešují podnikoví hasiči, se kterými jsem měl možnost 

sloužit. Podnik je svojí rozlohou velký asi 2 km
2
, což klade na podnikové hasiče nemalé 

nároky, zejména z hlediska dojezdových časů. Této skutečnosti musí odpovídat  

i požární technika a vybavení jednotky. Mobilní ventilátor je zařízení, které svým využitím 

zcela odpovídá požadavkům náročnosti nasazení.  

10.3 Velkokapacitní zkouška ventilátoru 

Mobilní Ventilátor MGV 125 byl navržen konceptem požární ochrany bezpečnostního 

managementu podnikových hasičů jako účinná náhrada zařízení pro odvod tepla a kouře pro 

velkokapacitní sklady s nebezpečnými látkami. Než bylo toto stanovisko přijato  

a zařízení pořízeno, předcházela koupi velkokapacitní zkouška, která měla stanovit účinnost 

zařízení. Zkouška proběhla ve skladovací hale o rozměrech 38 x 59 m, výšky  

10 m. Po úplném zakouření prostoru byl nasazen mobilní ventilátor, který prokázal svoji 

efektivnost a halu za 11 minut odvětral. Fotodokumentace ze zkoušky je k dispozici v příloze 

K. [53]  

10.4 Zkouška mobilního ventilátoru ve spalovně 

Zkouška proběhla 23.10.2012 ve spalovně  průmyslového parku. Pokusem se mělo zjistit, zda 

dostřik mlhového proudu ventilátoru dosáhne až k protější stěně spalovny, a to i za přidání 

pěnidla. Výsledky dopadly příznivě jak dokládá i názorná fotodokumentace v příloze J.  

10.5 Závěrečné zhodnocení 

Mobilní ventilátor MGV L125 mě oslovil zejména svým vícečetným využitím. 

V průmyslovém parku hrozí velké riziko havárie jako např. únik výbušných plynů. Díky 

proudu vodní mlhy jsou plyny sraženy a naředěny. Rychlý odvod tepla a kouře je další 

nespornou výhodou a umožňuje tak lepší orientaci zasahujících a rychlejší záchranu raněných. 

Odsávání plynů a par nebezpečných látek našlo své využití v průmyslové oblasti. Dle mého 

názoru by se skvěle uplatnilo i v rychlém odvodu spalin při požárech u nízkopodlažních 

budov, garáží nebo požárů sklepů.  
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11. Ferrara 

Ferrara (příloha L) je požární automobil sestrojený americkou firmou Ferrara Fire Apparaturs, 

Inc. Vozidlo je zkonstruováno pro maximální bezpečnost posádky. Ta je chráněna 

bezpečnostními pásy a postranními airbagy. Výborně však dopadly také crash testy a zátěžové 

testy vozidla provedené v americké Louisianě. [51] 

Proběhlo zatížení střešní části kabiny 33 tunami. To je skoro trojnásobek pro splnění 

požadavku evropskými normami. Při nárazové zkoušce obdržel vůz čelní náraz pomocí 

ocelové desky vážící 1698 kg. Test měl prokázat odolnost spojů a výsledky vše také 

potvrdily. Ferrara obstála výtečně, spoje zůstaly nepoškozeny, v prostoru posádky nedošlo 

k žádné patrné deformaci plechů a dveře šly i po nárazu bez problémů otevírat.  

Na nástavbě požárních vozů značky Ferrara se můžeme nejčastěji setkat s žebříky nebo 

plošinami. Jednou z variant nástavby požárních automobilů Ferrara je multifunkční silné 

rameno (obr. 30). Jedná se o unikátní zařízení, které je navrženo pro ty nejextrémnější 

podmínky. Teleskopické kloubové rameno má otáčivou schopnost 360 °. Ovládání celého 

ramene je integrováno stabilně na voze nebo je řízeno pomocí přenosného ovládání. [51] 

 

Obrázek 30: Požární vůz Ferrara [35] 
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11.1 Silné multifunkční rameno 

Silné rameno je hasicí nástroj s přesně řízeným pohybem, který se využívá zejména 

v kritických podmínkách. Hydraulické zařízení umožňuje v případě potřeby chirurgicky 

přesný zásah. Rameno plně nahradí jeřáb a lze ho tak použít na záchranu postižených pomocí 

nosítek. [51] 

Rameno je na svém konci zakončeno hlavicí ze speciální bezpečnostní oceli, a tak pomocí 

ostrých hrotů na konci hlavice nečiní tomuto zařízení projít jakýmkoliv materiálem (obr. 31  

a 32). Hlavice s 52 tryskami slouží jako perfektní hasicí pomocník zejména ve špatně 

přístupných místech. Po přidání pěnidla, pak z trysek proudí těžká pěna, která se využívá 

hlavně na požáry třídy A a B (obr 33). [51] 

Díky své průraznosti lze zařízení uplatnit pro vytvoření nuceného odvětrání uzavřených 

prostor. Zabezpečuje tak větší ochranu pro zasahující hasiče a taktéž napomáhá lepší orientaci 

při zásahu. Zařízení zvyšuje účinnost zásahu zejména svojí rychlou průrazností  

a rychlou aplikací hasební látky. Rameno disponuje zvedací kapacitou od 2,5 do 5 tun. [51]  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31: Průnik zdí [51]           Obrázek 32: Průnik plechem [51]   Obrázek 33: Sprchový proud [51] 

11.2 Zhodnocení zařízení 

Zásahové vozy s inovativním systémem teleskopického kloubového ramene skýtají četné 

výhody. Jejich multifunkčnost je hlavním pozitivem, neboť slouží k průniku materiálem, 

hašení, transportu postižených nebo břemen, nouzovému odvětrání a ochraně zasahujících. 

Průnik přes všechny materiály zastřešuje možnost uhašení požárů a skrytých ohnisek např. 

v sendvičovém zdivu, půdních prostorách nebo v kanálech a šachtách. Možnost nuceného 

odvětrání bytových prostor urychluje orientaci zasahujícím a může zachránit život 

postiženým. Rameno se díky své velké zvedací schopnosti dá využít i při hledání v sutinách 

po zemětřesení. Zařízení má kvůli své multifunkčnosti četné využití, ale pořizovací náklady 

vozu činí okolo 400,000 $. Pro většinu HZS ČR by to z ekonomického hlediska bylo příliš 

nákladné. V ČR se s podobným zařízením setkáme u letištních speciálů Panther od firmy 

Rosenbauer (příloha L, str. L2).  
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12. Hasicí látka PyroBubbles 

S hasební látkou PyroBubbles mě poprvé seznámil pan Walter Niederbauer vedoucí 

podnikových hasičů firmy Wacker Chemie AG. Systém granulátových kuliček PyroBubbles 

(obr. 34) byl vynalezen v Německu firmou Genius Enteicklungsgesellschaft mbH ve 

spolupráci s firmou Omega Minerals Germany GmbH.   Prakticky jde o novou alternativu 

z hlediska kultury hašení, která využívá dusivého efektu. Jedná se o hasivo pěnového, 

zrnovitého tvaru připomínající jemný granulát. Je tvořeno oxidem křemičitým  

a anorganickými sloučeninami. Technologie by měla být nastupující inovativní generací 

vodních, pěnových a plynových springerových zařízení. Všechna výše uvedená sprinklerová 

zařízení vyžadují údržbu a pravidelné kontroly, což způsobuje finanční náklady. Při jejich 

aplikaci vznikají taktéž škody majetkového charakteru. PyroBubbles naopak nezpůsobují 

žádné nežádoucí škody a jsou nenáročné z hlediska jejich údržby. Látka byla testována 

pomocí praktických pokusů a na základě naměřených hodnot byly provedeny počítačové 

simulace průběhu hašení. [37] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 34: Kuličky PyroBubbles      Obrázek 35: Zásyp kabelového vedení 

   

12.1 Fyzikální charakteristiky a vlastnosti hasiva 

Velikost kuliček PyroBubbles se pohybuje v rozmezí 0,5 až 5 mm. Teplota tání kuliček se 

pohybuje okolo 1100 °C. Objemová hmotnost hasiva je 190 – 250 g/l a hustota zrna má 

hodnotu 0,38 až 0,48 g/cm
3
. Jsou 16 krát lehčí jak písek a 6 krát lehčí jak voda. PyroBubbles 

jsou nehořlavé, mají třídu hořlavosti A1 a vyznačují se vysokým dusivým účinkem. Granulát 

plave na hladině (příloha M, str. M1). Disponují rychlým průtokem a následným pohotovým 

zaplněním daného prostoru. Svojí nízkou hmotností nezatěžují potrubní systém a hasivo 

nepůsobí žádné negativní dopady na životní prostředí. Pomocí speciálních stěnových 

vysavačů integrovaných do každé místnosti je hasivo rychle a účinně odklizeno. Jednou 

z největších výhod této látky je, že se dá opětovně použít. [37], [43] 
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12.2 Hasicí systém PyroBubbles 

Systém hašení pomocí kuliček PyroBubbles patří k celosvětově nejnovějším patentovaným 

hasicím systémům. Technologie je založená na dusivém efektu hasiva. Může být nasazena jak 

na hořlavé pevné látky, tak na hořlavé kapaliny. Do oblasti nasazení se řadí např. elektro 

skříně, prostory s elektronikou, kabelových kanálů nebo výškových budov aj (příloha M). 

Pro bytové prostory je přesně deklarované množství kuliček, které se odvíjí od největšího 

chráněného prostoru po odečtení všech vestaveb. Čím více chráněných prostorů budova 

obsahuje, tím je hašení ekonomičtější. V nejvyšším patře výškové budovy se nachází plošné 

silo s granulátem. Každá místnost v budově je vybavena padací šachtou s požární odolností 

F90. Podle velikosti prostoru místnosti je přizpůsoben počet sousedních šachet, tak aby se po 

před-poplachu docílilo co nejrychlejšího vyplnění místnosti. Silo i všechny šachty jsou 

naplněny hasivem. V případě požáru je od prvního hlásiče spuštěn optický a akustický před-

poplach a požár je automaticky ohlášen hasičům. Po reakci druhého hlásiče tepla a po 

uplynutí doby 3 minut k útěku osob, se otevřou padací klapky a místnost je zaplněna 

kuličkami. Granulát je dopravován samospádem do hořící místnosti a popřípadě i do 

sousední, dokud ji zcela nezaplní. Předpokladem uvedeným v normě je, že okna v místnosti 

zůstanou zavřená a dveře jsou vybaveny samouzavíracím zařízením. Po průzkumu místa 

požáru hasiči, mohou být několikanásobně použitelné PyroBubbles vysáty a uskladněny 

v zásobníkovém silu. Touto technologií nevznikají žádné nežádoucí škody. [37]   

12.3 Oblast použití 

Jak bylo výše uvedeno, jde o hasicí látku s širokým spektrem nasazení. (příloha M, str. M1  

a M2). Jelikož se vznáší na hladině, můžeme stanovit výpočtem potřebnou vrstvu pro uhašení 

hořlavých kapalin.  

Plnění kabelových kanálů hasivem PyroBubbles je snadno implementovatelné a poskytuje 

trvalou ochranu. Vzhledem k tomu, že jsou kabelové žlaby granulátem utěsněny, nehrozí 

riziko vzniku požáru. Vznik požáru zkratem je omezen na minimum, protože izolace 

granulátu zabraňuje přístupu kyslíku. [37] 

Hasivo lze dále aplikovat v oblasti průmyslových závodů, skladů pohonných hmot, fritéz, 

transformátorových stanic, prostor s vysokým a středním napětím, mrakodrapů, čerpadel  

a motorů, muzeí, archivů, prostor s dvojitými podlahami a jiných. [37] 
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12.4 Test PyroBubbles 

Test uhašení hořlavých kovů byl pořádán vynálezci PyroBubbles firmou Genius 

Entwicklungsgesellschaft mbH a Omega Minerals GmbH v srpnu roku 2011. K pokusu byli 

přizváni hosté z řad politiků, vědců, výzkumníků, hasičů a bezpečnostních inženýrů. Hořlavou 

látkou bylo 240 kg hořčičného granulátu. Z bezpečnostních důvodů byla hořlavina zapálena 

ve výkopu. Po asi 5 minutovém před-hoření začal hořčík po svém povrchu žhnout a vytvořil 

tak žhnoucí ohnivou kouli. Teploty povrchu se pohybovaly okolo 2500 °C. Granulát 

PyroBubbles proudil svou gravitací ze sila věže, které bylo zakončeno vyústěním  

o průměru cca 300 mm. Hasivo aplikované přímo na hořící hořčík stačilo, aby zcela oddělilo 

ohnisko od vzdušného kyslíku. [43] 

Výsledkem testu bylo roztavení kuliček PyroBubbles díky velkému tepelnému působení 

hořčíku. Tento efekt vedl k dusivému efektu a zabránění přístupu vzduchu. Roztavená vrstva 

hasicí látky byla jen několik milimetrů a přesně zkopírovala povrch kovu. Na rozdíl od písku 

došlo k úplnému zabránění přístupu kyslíku a s tím spojené nežádoucí reakce vedoucí 

k možnému výbuchu. Při testu bylo nutné zajistit, aby aplikace granulátu proběhla souměrně 

po povrchu hořícího kovu. Tento úkol plnily zdi výkopu, od nichž se kuličky rovnoměrně 

odrážely a pokrývaly tak současně celou vrstvu magnézia. Po 4,5 h ukazovala naměřená 

teplota jen 275 °C. Test úspěšně prokázal, že kuličky PyroBubbles dokážou uhasit i hořlavé 

kovy, které jsou mnohdy problémem pro hasičské jednotky. Fotodokumentace je uvedená 

v příloze M, str. M2. [43] 

  

12.5 Hodnocení systému 

V Německu byla technologie představena a normativně přijata v roce 2010. Jde tedy  

o nový systém, který si díky vynikajícím vlastnostem vydobyl široké spektrum použití. 

Hlavními pozitivy látky jsou znovu-použitelnost, nízká hmotnost, vysoký bod tání  

a nezávadnost k životnímu prostředí. Podle mého názoru jde o převratné hasivo, které si 

teprve získává svou přízeň a pozornost. Z hlediska efektivnosti hašení se ale zatím ukazuje 

v nejlepším světle a tento fakt potvrzují i provedené testy a zkoušky.       
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13. Závěrečné zhodnocení 

U 3D hašení vodní mlhou se potvrdilo, že voda hraje stěžejní roli na poli hasicích látek.  

U této techniky se uplatňuje zejména přímého zásahu hořících par jemnými kapičkami vodní 

páry pomocí pravidelných pulzů vody. To umožňuje zchlazení místa požáru, neboť jemný 

rozptyl kapek využije větší plochy, kterou voda představuje a je tak možné uplatnit 

efektivnějšího odvodu tepla a ochlazení místa požáru. Dochází rovněž k zřeďování hořlavých 

plynů a par. Z hlediska kultury hašení a její efektivnosti je dle mého názoru tato metoda velmi 

progresivní a její použití není nijak ekonomicky omezeno. Důležitým faktorem je, v jaké fázi 

se požár nachází, protože metoda 3D hašení vodní mlhou má největší účinnost v 1. fázi 

požáru. 3D hašení klade nárok na dobrou práci s proudnicí a praxi obsluhovatele. Jsem 

názoru, že kvalitní příprava a pravidelná cvičení příslušníků HZS by zlepšila práci s proudnicí 

a přinesla zvýšení kultury hašení.     

 

Hašení pomocí systému IFEX dnes v praxi nemá velké zastoupení. Technologie je výjimečná 

zejména malou spotřebou hasiva. Ovšem v průběhu praktického používání se objevily 

nedostatky týkající se bezpečnosti zasahujících. Nelze kategoricky konstatovat, že je zařízení 

neúčelné. Podle mého názoru je podstatné to, kde se má zařízení použít. Domnívám se, že pro 

bytové požáry a požáry dopravních automobilů existují lepší alternativy využití. Systém se ale 

dobře osvědčil i na základě provedených testů v hašení plamenů tlakových lahví a pneumatik.  

 

Systém CCS Cobra je unikátní zařízení, které obsahuje dvě důležité schopnosti. Jedná se  

o řezání vysokotlakým proudem vody a zároveň hašení. Myslím si, že z hlediska požárů bytů 

a zejména špatně přístupných míst a skrytých ohnisek je jedinečné. V porovnání s hasicím 

ramenem požárního vozu Ferrara jde o šetrnější metodu průniku do špatně přístupných míst. 

Jeho negativem je vysoká pořizovací cena, dodržení bezpečnosti při práci, proškolení a praxe 

obsluhy.  

 

Tvorba pěny pomocí systému CAFS mě velmi oslovilo. Především lepší vlastnosti pěny 

zejména v její přilnavosti k materiálům, snadná práce s koncovou proudnicí a lehké hadice 

naplněné pěnou zaručují dobrou manipulaci a vysokou efektivitu hasiva. Jak dokazují testy  

a zkoušky pěna vytvořená systémem CAFS se svými vlastnostmi liší od pěny vzniklé 

vzducho - mechanicky. První pokus byl zaměřen na přilnavost pěny a rozdíly byly patrné již 

v průběhu aplikace. Pěna vytvořená čerpadlem systému CAFS vynikala daleko lepší 
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přilnavostí. Podobně druhé test, který sledoval hasicí účinek obou pěn, dobu uhašení, rozpad 

pěny a znovu zapálení jasně deklaroval lepší kvalitu CAFS pěny. Na základě těchto testů  

a osobní zkušenosti se domnívám, že pěna vytvořená přímo za čerpadlem má v oblasti 

efektivního hašení velkou budoucnost.  

 

Mobilní ventilátor je vhodný pro hašení a odvětrání velkokapacitních hal. Lze jej využít  

i na odsávání nebezpečných plynů z uzavřených prostor. Svůj potenciál nejvíce využije 

zejména v průmyslové oblasti. Jeho uplatnění lze využít i pro bytové požáry díky výkonnému 

ventilátoru, který je schopen prostor rychle odvětrat. Pomocí flexibilních tunelů, lze rychle  

a efektně odvětrat prostory např. podzemních garáží nebo sklepů. Silný proud roztříštěného 

proudu umožňuje sražení a částečné zředění nebezpečných plynů. Víceúčelová zařízení jsou 

podle mého názoru cesta, jak efektivně inovovat techniku v místech, pro která je předurčena, 

a to jsou především průmyslové závody.  

 

Požární vůz Ferrara s víceúčelovým ramenem používaný v USA je podobně jako letištní 

speciál Panter od firmy Rosenbauer hasicí technika určená hlavně pro speciální případy. Pro 

rozšíření spektra nasazení přichází Ferrara s víceúčelovým ramenem, které v sobě zastřešuje 

hašení, záchranu, bourání a tím lepší přístup ke skrytým ohniskům, zvedání předmětů  

a pomocí bourání vytvoření odvětrání. Z praktického hlediska se jedná o těžkou techniku, 

která by i přes svoji víceúčelovost, měla v našich zeměpisných šířkách jen specifické použití. 

Pro osvědčené nasazování v USA musíme brát v potaz častý výskyt sendvičových zdiv, kde 

se skrytá ohniska vyskytují. Myslím si, že pro HZS ČR by to z ekonomické stránky byla příliš 

nákladná a zbytečná investice. 

 

Novinka PyroBubbles je výsledek vědy a výzkumu v hasební oblasti v posledních letech. Pro 

své unikátní vlastnosti řadím kuličky PyroBubbles jako dosud méně známé hasivo s velkou 

budoucností. Je zřejmé, že musí proběhnout ještě mnoho zkoušek a testů, aby u nás bylo 

hasivo přijato i legislativně. Myslím si, že zkušenosti ze zahraničí a provedené testy, mluví 

jasně ve prospěch této hasební látky. Kuličky PyroBubbles ve mně vzbudily velkou pozornost 

zejména pro svoji jednoduchost, širokou paletu jejich aplikace a vynikající hasební účinky. 

Myslím si, že každá inovativní věc, která se snaží řešit lepší bezpečnost osob, majetku  

a životního prostředí, by měla vzbudit pozornost u každého z nás. 
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Závěr 

Cílem práce bylo představit hasicí látky, technologie, systémy a metody, které se v požární 

technice používají, a které zvyšují efektivnost hašení. Práce má rovněž vyhodnotit objektivitu 

deklarovaných předností ze strany výrobců v porovnání s praktickým používáním.  

Pro získání adekvátních podkladů, proběhly časté konzultace s odborníky z oblasti požární 

ochrany, kteří přispěli svými letitými zkušenostmi ověřenými praxí, studijními podklady, 

věcnými materiály nebo umožněním výkonu praktických zkoušek. Práci obohacují i poznatky 

a provedené zkoušky ze zahraniční pracovní stáže u podnikových hasičů průmyslového 

podniku Gendorf.  

Tato diplomová práce obsahuje pestrý průnik hasicí technikou, hasicími látkami, systémy  

a technologiemi, které se specializují na hašení požárů při využití svého maximálního 

potenciálu. Snažím se uvést současně dostupný sortiment a techniku a z nich pak vyselektovat 

ty, které jsou nejvhodnější pro bytové požáry. Zacházím i do oblasti výzkumu v požární 

ochraně a uvádím současné trendy v zahraničí. 

Z hlediska celkového vyhodnocení je brána v potaz i statistika používaných hasicích látek za 

posledních pět let. Ta potvrzuje, že jednoznačnou dominanci v boji s požáry představuje voda 

(příloha C). Voda jako hasivo se nejvíce osvědčila v 3D hašení vodní mlhou. Podle 

praktických zkušeností a provedených testů představuje 3D hašení vodní mlhou jednu  

z nejefektivnějších metod hašení bytových požárů při použití vody jako hasicí látky. Správné 

používání a dobrá práce s kombinovanými proudnicemi je základem úspěšného zásahu 

v bytových prostorech pomocí 3D hašení vodní mlhou.  

Systém CCS Cobra využívá nejen hasicí schopnost, ale také řezaní různých materiálů  

a proto je využita zejména ve špatně přístupných místech a při výskytu skrytých ohnisek. Její 

využitelnost je v porovnání s kombinovanými proudnicemi zanedbatelná a pořizovací cena je 

příliš vysoká. Proto se domnívám, že je z hlediska hašení bytových požárů určitým 

nadstandardem, který závisí na finančním zabezpečení jednotek.  

Systém IFEX je zařízení, které hasí především vodou. Pro bytové požáry se ale v praxi příliš 

neosvědčil. Hlavním úskalím je rázová vlna vyvolaná rychlým výstřelem hasiva  

a způsobením následných nežádoucích škod. V extrémních případech např. vařícího oleje 

v kuchyni, pak může dojít k nechtěnému rozšíření ohnisek požáru. Systém vyžaduje 

kombinaci zavodněného proudu, neboť při nabíjení dochází k časovým prodlevám, a to by 

mohlo ohrozit bezpečnost hasičů. 
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Technologie CAFS je inovativní alternativou využívající jako hasicí látku pěnu. Jedná se  

o pěnu vyrobenou přímo za čerpadlem a pěna tak může proudit přímo do hadic zakončených 

speciální proudnicí. To s sebou přináší lepší manévrovatelnost s hadicemi a rychlý zásah. 

Pěna vyrobená systémem CAFS, má v porovnání se vzducho - mechanicky vytvořenou pěnou 

lepší hasicí efekt a izolační vlastnosti a také dokonalejší přilnavost. To potvrzují i praktické 

testy. Výhodou systému je kompatibilita s jakoukoliv proudnicí. Technologie zastřešuje 

dobrou alternativu pro bytové požáry. Deklarovaná délka vedení je až 1000 m a výtlak je 

stanoven do 10. NP.  

Mobilní ventilátor má z hlediska bytových požárů dobré využití hlavně v rychlém odvětrání  

a odsátí kouře z objektu. Omezením je délka odsávacích tunelů, která činí maximálně 18 m, 

což dosahuje maximálně do 3 NP. Přetlaková ventilace však spolehlivě odvětrá i výškové 

budovy.  

Poslední metodou a zároveň i novinkou vhodnou pro hašení bytových požárů je hasivo 

PyroBubbles. Jedná se o hasicí látku založenou na křemíkové bázi s vynikajícím dusivým 

efektem. Je možné jej použít vícekrát a nezanechává po sobě žádné nežádoucí zbytky. Je 

z prostoru bytu jednoduše odsáto, uskladněno a připraveno pro další použití. 

Při návrhu efektivního hasiva pro bytové požáry musíme mít na zřeteli i ekonomickou stránku 

věci. Voda je sice nejlevnější hasivo na trhu, ovšem prvotní vidina levného zásahu, s sebou 

často přináší vytopené byty, zničené omítky a jiné majetkové škody, které řeší pojišťovny. 

Dle mého názoru je skvělou alternativou hašení pomocí pěny CAFS. Původní náklady na 

hašení jsou sice vyšší než u vody, ale vyšší kultura hašení a zabránění dalších sekundárních 

škod ji staví do ekonomicky výhodnější pozice. 

Se stejným problémem se setkáváme u vodních sprinklerových zařízení. Škody vzniklé při 

hašení mají za následek velké finanční výdaje. Hasicí látka PyroBubbles je jednou 

z posledních novinek v oblasti hasicích látek. Tato inovace už docílila legislativního přijetí 

v Německu. Přestože PyroBubbles není v ČR ještě příliš známá a rozšířená, dobývá si na 

základě provedených zkoušek svými hasicími vlastnostmi respekt.  

Každý požár je jedinečný a vždy záleží na konkrétní situaci a rozhodnutí velitele zásahu jakou 

alternativu k jeho likvidaci využije. Limitující je rozpočet jednotek a s tím spojená 

vybavenost hasičských vozů. Domnívám se, že systém CAFS vestavěný na vozech CAS by 

vedl v mnoha případech bytových požárů k šetrnějším zásahům bez vedlejších škod.  

Podle stanovených cílů hodnotí tato práce hasicí látky, systémy, technologie a metody, které 

by mohly přispět ke zvýšení kultury hašení. Dále navrhuje nové hasební látky, postupy  

a techniku, která se týká bytových požárů.  
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