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Ostrava: VŠB TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2010, 44 s. 

 

Klíčová slova: uzavřený prostor, Flashover, pulzní hašení, poţární taktika 

 

Úvod bakalářské práce se zabývá popisem základních principů dynamiky poţáru a 

hasebních účinků vody ve vnitřním prostoru. Následuje popis základních způsobů ovládání 

věcných prostředků poţární ochrany a poţárního příslušenství ve vztahu k parametrům 

dodávky vody doporučených v souvislosti s optimalizací hasebních účinků vody ve vnitřním 

prostoru. Další část je věnována ovládání proudnice v závislosti na podmínkách odvětrání a 

dispozici a geometrii prostoru a zhodnocení vlivu některých parametrů dodávky vody.  

Cílem práce je pak popis a seřazení postupů ovládání proudnice pro optimalizaci 

dodávky vody při hašení v uzavřeném prostoru do taktického sledu. 

 

ANOTATION 

 

Ţiţka, Jan,: Water Supply for Efficient 3D Fire Extinguishing: Bachelor Paper. 

Ostrava: VŠB TU of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, 44 p. 

 

Key words: closed space, Flashover, pulse fire extinguishing, tactics in case of fire 

 

The introduction of the thesis is concerned with the description of the basic principles 

of fire dynamics and with the extinguishing effect of water in the interior. Next there is a 

description of the basic methods of manipulation with fire protection devices and equipment 

in relation to the water supply reccommended for the optimalization of the fire extinguishing 

effects in the interior. The next part deals with the control of the streamline , which depends 

on the conditions of air exhaustion, the space arrangements and geometry of the space, as well 

as on the evaluation of the influence of some water supply parameters.  

The objective is the description and ordering of these methods of manipulation with a 

streamline in order to find the best sequence chain of steps to optimalize the  the supply of 

water in case of extinguishing the fire in the interior. 
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1. Úvod: 

Hloubka zásahová praxe u zásahů při poţárech, je na jednotlivých poţárních stanicích 

rozdílná v závislosti na charakteru území, které tvoří příslušné zásahové obvody. V důsledku 

toho je problematické spoléhat se na to, ţe hasiči získají znalosti a dovednosti a osvojí si 

příslušné návyky během zásahové praxe, jak tomu bylo v minulosti. 

Osvojení si základních znalostí a dovedností nutných pro účinné a bezpečné provádění 

záchranných prací při poţáru – pochopení dynamiky poţáru, dovednost v pouţití proudnice a 

schopnost předpovědět vznik nebezpečných situací na základě změny parametrů poţáru, to 

vše je nezbytné ke sníţení rizik, ke zvýšení účinnosti hašení, ke sníţení druhotných škod a 

v neposlední řadě i k přijatelným ekonomickým dopadům na provoz organizace, tj. HZS 

kraje.  

1.1 Charakteristika práce: 

Bakalářská práce se zabývá popisem základních způsobů ovládání proudnice, jako 

věcného prostředku poţární ochrany ve vztahu k parametrům dodávky vody doporučených v 

souvislosti s optimalizací hasebních účinků vody při hašení ve vnitřním prostoru.  

Její nedílnou součástí je popis základních hasebních účinků vody ve vnitřním prostoru, 

zhodnocení vlivu některých parametrů dodávky vody, a dále popis ovládání proudnice v 

závislosti na podmínkách odvětrání, dispozici a geometrii prostoru. S ohledem na omezený 

rozsah této bakalářské práce není moţné provést vyčerpávající přehled témat a problémů 

spojených s dynamikou poţáru. 

Výstupem práce je soubor základních témat, cvičebních situací a podmínek pro 

provádění praktického výcviku jednotek PO při práci s proudnicí. 

Cílem této práce není dokazovat podstatu jiţ definovaných jevů, ale tyto jevy uchopit 

ve smyslu určité tematické redukce, tak aby se staly srozumitelnými pro hasiče v rámci 

pravidelné odborné přípravy. Srozumitelně vysvětlené a názorně popsané zákonitosti 

dynamiky poţáru, spolu s vyhodnocením a vytříděním informací, které hasič při zásahu 

nepotřebuje, jsou nutným nikoli však jediným předpokladem správného sledu taktických 

kroků pří zásahu ve vnitřním prostoru.  

Základním kamenem správné zásahové praxe pro zásahy při poţáru ve vnitřním 

prostoru jsou základní postupy ovládání proudnice pro optimalizaci dodávky vody. Popsání 

takových postupů je cílem této práce. 
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2. Rešerše literatury 

 

Při vyhledávání podkladů pro řešení a popis dané problematiky jsem pouţil zdroje 

jednak z odborné literatury a také informační zdroje z internetu. Jako hlavní zdroje pro 

zpracování mé bakalářské práce uvedu a podrobněji popíšu ty nejvýznamnější a nejobsáhlejší. 

  

1) Havlíček, K.: Zkouška výcvikového trenaţéru na spalování tuhých paliv, 

diplomová práce, VŠB TU Ostrava, 2007, 58 str. 

Diplomová práce se věnuje přípravě, realizaci a vyhodnocování 

zkoušky trenaţéru spalujícího tuhá paliva, prvního zařízení simulující 

podmínky poţáru v České republice, ověřující jeho funkčnost a bezpečnost. 

Jsou zde uvedeny praktické postřehy z průběhu výcviku týkající se jednak 

nelineárního rozvoje poţáru, tak výcviku samotného. 

 

2) Kadlec, Z., Blahoţ, V.: Základy sdílení tepla, EDICE SPBI, SPEKTRUM 2., 2. 

vydání, ISBN: 80-902001-1-7, Ostrava, 2000, 109 str. 

Publikace se zabývá protipoţární a bezpečnostní problematikou, 

vysvětluje metody a postupy při řešení stacionárního a nestacionárního vedení 

tepla a prostupu tělesy. Pozornost je věnována objasnění tepelného působení na 

povrch těles konvekcí a radiací. 

 

3) Grimwood, P., Hartin, E., McDonough, J., Rafael, S.: 3D Fire Fighting Training, 

Technigues, and Tactics, Fire Protection Publications, Oklahome State University, 

ISBN: 0-87939-258-4, USA, 2005, 435 str. 

Autoři knihy jsou zkušení hasiči, kteří přenášejí do svých publikací 

praktické poznatky hasičů a vědců z celého světa. V knize 3D Fire Fighting jde 

především o porozumění jevů nelineárního rozvoje poţáru a aplikaci účinných 

taktických postupů při hašení v uzavřených prostorách. Práce zdůvodňuje a 

popisuje moderní taktické postupy, zejména odbornou přípravu v tzv. 

Flashoverových kontejnerech. 
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4) Kolektiv autorů: Firefighter´s Haddbook, Thomson Delmar learning, ISBN: 1-4018-

3575-9, USA 2002, 980 str. 

Uvádí základní penzum dynamiky poţáru, základní charakteristiku 

věcných prostředků poţární ochrany, ZPO, popisuje moderní taktické zásahové 

postupy dle NFPA.  

 

5) Särdqvist: Water and other extinguishing agents, Räddnings verket, Swedisch 

Rescue Services Agency, ISBN: 91-7253-265-3, Švédsko 2002, 336 str. 

Kniha řeší otázku efektivního hašení, a to zejména vodou. Jsou zde 

popsány různé způsoby dopravy hasiva do prostoru hoření. Velká pozornost je 

věnována objasnění, případně matematickému vyjádření, příčinám a 

důsledkům různého chování vody při různých způsobech její aplikace. 

 

6) Swensson S.: Fire ventilation, Räddnings verket, Swedisch Rescue Services Agency, 

ISBN: 91-7253-279-3, Švédsko 2000, 119 str. 

Tato publikace je věnována problému proudění plynů u poţáru. Jsou 

zde velice srozumitelně uvedeny a popsány některé technické a taktické 

postupy nutné pro ventilaci a odvětrání budov. 

 

7) Bengtsson, L.G.: Enclosure fires, Räddnings verket, Swedisch Rescue Services 

Agency, ISBN 91-7253-263-7, Švédsko, 2001, 192 str. 

Publikace věnovaná problému dynamiky poţáru velmi názorně a 

srozumitelně vysvětluje základní principy vzniku poţáru a působení na jeho 

okolí. Popisuje jevy, které doprovází hoření a vysvětluje základní chemické a 

fyzikální mechanismy hoření. dynamika poţáru. 

 

8) Paul Grimwood, www.firetactics.com 

 

Paul Grimwood, celosvětově uznávaný odborník na poţární taktiku a 

zároveň autor těchto stránek, je jedním z progresivních propagátorů moderních 

taktických postupů. Na těchto stránkách se nachází mnoţství materiálů týkající 

se výzkumu a vývoje v oblasti taktiky 3D hašení (pouţívání vodní mlhy, pulzní 

hašení, přetlaková ventilace apod.). 
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3. Základní principy dynamiky: 

 

Abychom mohli v základním rámci pochopit problematikou efektivního způsobu 

dodávky vody k likvidaci poţáru v uzavřeném prostoru, tj. v prostoru ve kterém je jeho 

rozvoj ovlivněn ne jen celkovým požárním zatížením, ale také jeho rozměry a geometrií, 

způsobem uložení materiálu z hlediska přístupnosti aktivního povrchu pro procesy 

degradace, izolačními schopnostmi objektu a ventilačními parametry, je třeba si nejprve 

osvojit základní pojmosloví a popsat základní teoretická východiska z oblasti dynamiky 

poţáru, teorie hasiv a techniky hašení pouţívaných v kontextu poţáru ve vnitřním nebo 

uzavřeném prostoru. S ohledem na omezený rozsah této práce není moţné provést 

vyčerpávající přehled témat a problémů spojených s dynamikou poţáru ani to není pro splnění 

cíle práce nutné. Kapitola věnována fyzikálně chemickým principům se proto omezí jen na 

fenomény charakteristické pro poţár v uzavřeném prostoru a bude se jimi zabývat jenom 

v tom rozsahu, který je potřebný pro pochopení smyslu techniky ovládání proudnice a 

způsobu dodávání vody do uzavřeného prostoru zasaţeného poţárem.  

  

3.1 Vysvětlení základních pojmů 

 

Obecně lze všechny poţáry rozdělit do dvou skupin 

 

a) Požár řízený palivem (povrchem) – otevřený prostor 

b) Požár řízený ventilací – prostor uzavřený resp. polozavřený  

 

3.1.1 Požáry řízené palivem 
 

Do této skupiny spadají obecně poţáry na otevřeném prostranství, kde je vţdy 

dostatečná intenzita výměny plynů. Limitujícím faktorem rozsahu a intenzity je u těchto 

poţárů především mnoţství a rozloţení hořlavé látky, paliva. Proces hoření v tomto případě 

můţe trvat tak dlouho, dokud nevyhoří veškeré hořlavé látky v dosahu poţáru. 
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3.1.2 Požáry řízené ventilací 
 

Poţáry řízené ventilací tvoří druhou skupinu a obecně můţeme konstatovat, ţe do této 

skupiny patří téměř všechny poţáry v uzavřeném prostoru. Výjimku mohou tvořit rozlehlé 

prostory velkých výrobních nebo montáţních hal, prostorná skladiště a podobně, které jsou 

schopny svými rozměry téměř nasimulovat venkovní poţár. Ventilací řízené poţáry jsou 

limitovány mnoţstvím vzduchu obsaţeným uvnitř objektu a dále velikostí a tvaru všech 

stavebních otvorů, netěsností ve stavební konstrukci, klimatizací, ventilací a podobně, kterými 

je okolní vzduch schopen se k místu hoření dostat. 

 

3.1.3 Požáry v uzavřeném prostoru 
 

Poţár v uzavřeném prostoru má svůj průběh, který nezávisí jen na celkovém poţárním 

zatíţení, ale na rozměrech, geometrii objektu, stupni jeho odizolování a zejména na 

ventilačních parametrech [1]. Poţár vzniká iniciací malého ohně zahříváním zatím 

izolovaného hořícího materiálu. Zpočátku je i zde poţár řízený palivem, tedy jeho mnoţstvím 

a rozloţením v prostoru, dokud nedojde k narušení, překročení kritického objemu hořícího 

paliva a optimální intenzity výměny plynů, a to zejména vlivem vysokého vývinu tepla a jeho 

kumulace v prostoru.  

Intenzita hoření v místnosti zůstává konstantní, neboť velikost otvorů omezuje přístup 

vzduchu, čímţ rovněţ udrţuje konstantní rychlost uvolňování tepla. Teplota plynů pak závisí 

na tepelné rovnováze mezi vytvářením tepla (hořením) a ztrátou tepla (odvodem otvory a 

ohraničujícími konstrukcemi) [15].  

Všechny produkty pyrolýzy a hoření, ale i vlastní palivo v sobě kumulují teplo 

vznikající hořením.  V důsledku toho narůstá u plynných látek objem a zvyšuje se tepelný 

výkon. Nárůstem objemu dochází ke sníţení měrné hmotnosti plynů a stávají se lehčími neţ 

vzduch, coţ má za následek jejich stoupání ke stropu [14]. S rostoucí teplotou roste i rychlost 

pohybu kouře a tento proud dostává turbulentní charakter. Dochází k přisávání vzduchu do 

vznikající kouřové vrstvy. Poţár je řízen ventilací, která je limitována kapacitou ventilačních 

otvorů.  

V určitém stupni rozhořívání materiálu, kdy se rychlost odhořívání materiálu 

stabilizuje, se vytvářejí podmínky pro tzv. nelineární průběh poţáru s moţností vzniku 

doprovodných jevů, jako jsou „Flashover“, „Backdraft“ nebo „Smoke Explosion“. 
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3.2 Pojmy nelineárního rozvoje požáru 

 

V bakalářské práci jsou často uváděny pojmy charakterizující specifické jevy 

nelineárního průběhu šíření poţáru. Jedná se zejména o jevy, jakými jsou „Flashover“, 

„Backdraft“ nebo „Smoke Explosion“.  

 

3.2.1 Flashover 
 

Tyto fenomény jsou spojeny především s rozvojem poţáru a mají mnohé znaky 

podobné. Díky tomu bývají často vzájemně zaměňovány. Nepodobnost lze pozorovat 

především v rychlosti průběhu, šíření plamene a především v efektu, kterým působí na 

pozorovatele. Jde však o různé jevy, které mají rozdílné příznaky, mechanizmus průběhu i 

následky. Z toho vyplívají i různá nebezpečí pro zasahující jednotky.  

Při poţárech ve vnitřních prostorách zpravidla nedochází k jeho ovlivnění vnějšími 

vlivy. V první fázi rozvoje poţáru dochází k výraznému vývinu tepla a zvýšení obsahu spalin 

shromaţďujících se v prostoru. Za určitých podmínek se vytvoří směs hořlavých produktů 

pyrolýzy a vzduchu v celém objemu prostoru a během krátké doby dojde k jeho celkovému 

vzplanutí. Tento jev je označován jako „Flashover“. Teplota, při které tento jev vzniká, se 

pohybuje v rozmezí 500°C - 600°C a hodnota tepelného toku okolo 20.000 W.m
-2

 [14]. 

 

3.2.2 Backdraft 
 

Pokud se v prostoru hoření nenachází dostatečné mnoţství vzduchu, dochází 

k nedokonalému hoření, při kterém v prostoru vzniká velké mnoţství oxidu uhelnatého. 

S úbytkem vzduchu v prostoru, dochází i k poklesu intenzity hoření. Dojde-li k náhlému 

přísunu vzduchu do prostoru, nastává prudká změna. Vzdušný kyslík způsobí zvýšení 

intenzity hoření a za určitých podmínek můţe nastat jev označovaný jako „Backdraft“. 

Hoření při tomto jevu probíhá velmi vysokou rychlostí, protoţe řídícím mechanismem je 

rychlost chemické reakce. Často se jedná o hoření explosivní [20]. 
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3.2.3 Smoke Explosion 
 

„Smoke Explosion“ je děj probíhající převáţně v uzavřených prostorách, ve kterých je 

omezen přívod vzduchu. Po vzniku poţáru je teplo sdíleno do okolí, v prostoru narůstá teplota 

a obsah kouře. Poloha neutrální roviny se posunuje směrem k podlaze, a v důsledku 

nedostatku vzdušného kyslíku začíná hoření ustávat. Kyslíkový deficit stále roste a produkuje 

velké mnoţství hořlavých plynů. V uzavřeném prostoru narůstá i tlak spalin způsobený 

tepelnou roztaţností. Dojde-li k porušení těsnosti tohoto izolovaného prostoru, 

následuje prudká výměně plynů. Hořlavé plyny začínají díky přetlaku pronikat do sousedních 

prostor, kde vytváří při kontaktu se vzduchem hořlavou směs, která je zahřátá na velmi 

vysokou teplotu a má tedy dostatečnou energii, aby se vznítila. Často se jedná o explozivní 

hoření [20]. 

 

3.2.4 Základní scénáře nelineárního rozvoje požáru 
 

1) V prostoru dojde k vyhoření paliva bez rozšíření na další hořlavé materiály. 

2) V prostoru dojde ke spotřebování oxidačního činidla, hoření je přerušeno a dochází k 

ochlazení prostoru. 

3) V prostoru postupně dochází k nárůstu teplot a poté k celkovému vzplanutí. 

4) V prostoru je oxidační činidlo spotřebováno jen částečně, tím dojde k omezení procesu 

hoření a k ochlazení prostoru. Po obnovení výměny plynů dojde k nárůstu teplot a k 

opoţděnému prostorovému vzplanutí. 

5) V prostoru je oxidační činidlo spotřebováno jen částečně, tím dojde k omezení procesu 

hoření a k ochlazení prostoru. Po obnovení výměny plynů dochází k promíchávání 

přiváděného vzduchu s produkty pyrolýzy a iniciace takto vytvořené směsi vede ke 

vzniku ţíhavých plamenů. 

6) Po spotřebování paliva v uzavřeném prostoru je proces hoření výrazně zpomalen. K 

ochlazení prostoru nedochází a produkty pyrolýzy mají teplotu vznícení. Po obnovení 

výměny plynů, unikají plynné produkty hoření do okolního prostředí a při styku s 

oxidačním činidlem dojde k jejich vznícení. 

Jednotlivé scénáře znázorňuje graf č. 1. Teplotní křivky výše uvedených scénářů jsou 

označeny příslušnými čísly. 

Poţáry ve vnitřním prostoru mohou nabývat nekonečně mnoha konkrétních podob. Je 

třeba si uvědomit, ţe hranice při přechodu od jedné podoby poţáru k jiné jsou velmi křehké. 
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3.3 Iniciace a indukční perioda 

 

Iniciačním zdrojem nazýváme takový zdroj energie, který je schopen uvolnit takové 

její mnoţství, které je dostatečné pro zpuštění chemické reakce hoření. Iniciačním zdrojem 

můţe být předmět, který zapříčinil poţár (například zapnutá ţehlička ponechaná bez dozoru). 

K iniciaci dochází během indukční periody a je prvním zřetelně viditelným znakem hoření. 

 

 

3.3.1 Proces hoření 
 

Hoření, je nejčastěji charakterizováno jako proces, při kterém mezi sebou vzájemně 

reagují hořlavá látka a oxidační prostředek za vývinu tepla, světla a zplodin hoření (oxidy, 

vodní pára, saze). V zásadě se jedná o chemickou oxidačně redukční reakci, která vzniká a 

probíhá za určitých podmínek. (viz. obrázek č. 1). 

Hořlavé materiály, na které působí dostatečné teplo společným působením tří 

základních druhů sdílení tepla kondukcí (vedením tepla), konvekcí (tepelným prouděním) a 

radiací (tepelným zářením čili sáláním), mohou vzplanout (za přítomností plamene), nebo se 

mohou vznítit (bez přítomnosti plamene).  

o Teplota vzplanutí (je přítomen plamen) se u pevných látek pohybuje mezi 300°C – 

400°C. 

o Teplota vznícení (není přítomen plamen) se u pevných látek pohybuje mezi 500°C – 

600°C. 

o Kritická hodnota hustoty tepleného toku, která nám udává tepelný tok (výkon) 

vztaţený na jednotku povrchu. Kritická hodnota je u většiny hořlavých materiálů 20 

kW.m
-2

. Tato hodnota odpovídá zdroji tepelné energie o teplotě přibliţně 500°C. 

 

 

3.3.2 Sdílení tepla 
 

Problematika, týkající se přenosu tepelné energie (sdílení tepla), je zaměřena na 

určování teplotních polí, která nám udávají rozloţení teplot v určitém časovém okamţiku ve 

všech bodech sledovaného prostoru a tepelných toků ve vymezené části prostoru. 
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Pro spolehlivé určení přenosu tepla, jsou pro sledovaný děj zásadní vstupní informace. 

 geometrický tvar tělesa 

 fyzikální charakteristiky materiálu tělesa a jejich závislost na teplotě, 

souřadnicích a podobně 

 druh a charakter působení vnitřních tepelných zdrojů 

 okrajové podmínky, které se v zásadě rozlišují na  

o časové (někdy také počáteční), udávající rozloţení teplot 

v čase a  

o prostorové (někdy také hraniční nebo mezní), 

vyjadřující tepelné působení na povrch tělesa [9].  

 

Tepelné záření se často podílí jak na vzniku poţáru, tak na jeho šíření a proto má pro 

poţární ochranu mimořádný význam. Energie vyřazovaná tělesy totiţ prudce vzrůstá s jejich 

teplotou, která je při poţáru vysoká [1]. 

 

K šíření tepelné energie do okolí dochází v obecném případě společným působením 

tří základních druhů sdílení tepla. Jedná se o přenos tepla kondukcí (vedením tepla), konvekcí 

tepelným prouděním) a radiací (tepelným zářením čili sáláním) [9]. 

Z pohledu sdílení tepla jsou poţáry v uzavřených prostorech specifické. Teplo 

vznikající v průběhu procesu hoření působí na okolní látky, které zahřívá. Velké mnoţství 

tepla je do prostoru šířeno prostřednictvím spalin vznikajících při hoření a jejich následným 

prouděním v prostoru. Při proudění spalin dochází také k přenášení malých hořících nebo 

ţhnoucích částeček, které mohou iniciovat proces hoření i v místech vzdálených několik 

desítek metrů od samotného poţáru. Vlivem působícího tepla uvolňují hořlavé materiály 

látky, které ve směsi se vzduchem tvoří hořlavý soubor. Nejvýznamnější sloţkou sdílení tepla 

při poţárech v uzavřených prostorech představuje konvence (proudění). [20]. 
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3.3.3 Indukční perioda 
 

 

Kaţdý pevný hořlavý materiál je iniciován během tzv. „indukční periody“. 

 

Indukční perioda je časový úsek, ve kterém se rozhoduje, zda dojde k procesu hoření 

či nikoli. K tomu, aby došlo v tomto časovém úseku k procesu hoření nebo ţhnutí, musí 

hořlavý materiál akumulovat takové mnoţství energie, aby se uvolnilo dostatečné mnoţství 

produktů pyrolýzy.  

Délka indukční periody závisí na „součiniteli prostupu tepla“ – na tepelné vodivosti, na 

hustotě na tepelné kapacitě materiálu a na iniciační energii. V praxi to znamená, ţe například 

porézní hmoty s niţším součinitelem prostupu tepla budou lépe kumulovat teplo a proto 

vzplanou dříve. Ochota pevných hořlavých látek ke vzplanutí nebo vznícení závisí tedy na 

jejich schopnosti udrţet teplo, coţ znamená především na jejich: 

o hustotě, 

o tepelné kapacitě, 

o tepelné vodivosti, která je odvislá od druhu hořlavé látky a u téţe látky se mění 

především s teplotou. 

 

 

3.3.4 Plamen 
 

Oblast, kde probíhá reakce plynných produktů pyrolýzy a oxidovadla se nazývá 

„plamen“. Plamen vydává tepelné a světelné záření a jeho přítomnost způsobuje zvýšení 

hustoty dopadajícího tepelného toku, a tím i zvýšení teploty v prostoru a v ohraničujících 

konstrukcích. Plamen vydává tepelné a světelné záření. Nízká hodnota světelného záření 

neznamená nízkou hodnotu tepelného záření, např. hoření alkoholů. Světelné záření je 

spojeno s přítomností sazí. 

Plamenné hoření nastává, pokud se palivo i oxidační činidlo nachází ve stejném 

skupenství, např. vzdušný kyslík a produkty pyrolýzy dřeva. Pokud se palivo a oxidační 

činidlo nenachází ve stejném skupenství, dochází ke ţhnutí, např. pevný povrch dřevěné 

desky a vzdušný kyslík, nebo k tání materiálu. Plynná a kapalná paliva nejsou ţhnutí schopná, 

pouze plamenného hoření.  
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Podle reakční rychlosti hoření je moţné rozdělit plamen na kinetický a difuzní.  

 

o Plamen kinetický, vzniká promícháním paliva a oxidovadla před iniciací samotného 

procesu hoření. Chemický proces je velmi rychlý a výkon vysoký. Rychlost hoření je 

tedy závislá pouze na rychlosti chemické reakce mezi palivem a oxidační látkou. 

o Plamen difusní, vzniká postupnou difúzí oxidovadla a paliva do reakční zóny. 

Rozlišujeme laminární a turbulentní difúzní plamen. Tento proces je tedy pomalejší a 

tepelný výkon niţší. Celkovou rychlost hoření tedy určuje rychlost difuze prostředku 

do paliva (většina poţárů hořlavých látek na volné ploše i v objektu). Dále rozlišujeme 

plamen difúzní na laminární a turbulentní, viz obrázek č. 2.  

Turbulentní difusní plamen je spojen s charakteristickým kolísáním intenzity 

světla a někdy i zvukovými projevy. Přiřazení jednotlivých situací k odpovídajícímu 

typu plamene znázorňuje tabulka č. 1. 

 

3.3.5 Šíření plamene 
 

Šíření plamene po povrchu ovlivňují vlastnosti látky jako součinitel prostupu tepla 

[18], geometrie povrchu hořlavého materiálu, orientace povrchu hořlavého materiálu a okolní 

prostředí. 

Největší rychlost šíření hoření po povrchu je dosaţena tam, kde je nejvýhodnější bilance 

tepelných ztrát, např. v rohu místnosti. Při tomto umístění paliva působí na zónu přípravy 

největší mnoţství produkovaného tepla. Se zmenšujícím se úhlem je zaznamenán nárůst 

rychlosti.  

Orientace povrchu hořlavé látky je schopna výrazně ovlivnit délku plamenů a je 

důleţitá pro působení na pásmo přípravy. Nejlépe se plamen šíří po povrchu hořlavé látky pod 

stropem a to s ohledem na kumulaci nespálených plynů a proudění v horní části prostoru. 

Dále se plamen dobře šíří po povrchu směrem nahoru, naopak špatně směrem dolů. 

Znázornění rozloţení a přestupu tepla v plameni je na obrázek č. 3. 
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3.4 Průběh reálného požáru 

 

Zásadní faktory ovlivňující teplotní reţim poţáru jsou rychlost přívodu tepla řídící se 

zákony kinetiky a rychlost odvodu tepla řídící se fyzikálně chemickými vlastnostmi soustavy 

a jejího okolí. 

 

I. Počátek poţáru (iniciace) – pro zahájení procesu hoření je nezbytné, aby byl hořlavý 

materiál zahřátý na kritickou teplotu degradace a rychlost uvolňování prchavých 

produktů byla dostatečná pro dosaţení hořlavé směsi s kyslíkem. Limitní podmínkou je 

v této fázi zejména koncentrace paliva a kyslíku. Podle zdroje iniciace rozeznáváme tři 

druhy počátku hoření. 

 Spontánní vznícení účinkem vnějšího zdroje sálavého tepla 

 Iniciace působením vnějšího zdroje zapálení (otevřený plamen, jiskra) 

 Spontánní vznícení bez účinku vnějšího tepelného zdroje 

(samovznícení, chemická reakce)  

 

Hlavním faktorem na parametr vznícení tuhých látek je „dekompoziční teplota“ 

rozkladu tuhé látky. Pokud máme dostatečné mnoţství tepla, času a kyslíku, je moţné 

zapálit téměř všechny materiály. V této fázi je hoření stále řízeno palivem, protoţe je 

v jeho okolí dostatek vzdušného kyslíku a nezáleţí na tom, zda je do prostoru přiváděn 

nebo ne. 

Pokud jsou pevné látky uspořádané v prostoru zahřívány v intervalu 100°C – 

250°C, rozkládají se na jednodušší sloučeniny, které se uvolňují jako hořlavé plyny. Jde o 

hořlavé produkty pyrolýzy. Tyto sloučeniny velice snadno hoří. Pokud se dostanou do 

styku s oxidovadlem, v našem případě nejčastěji se vzdušným kyslíkem a dojde k jejich 

vzplanutí, šíření poţáru se výrazně zrychlí. Pokud je ovšem oxidačního činidla 

nedostatek, hromadí se horké produkty pyrolýzy pod stropem a stávají se součástí 

kouřové vrstvy. Nad povrchem tuhé hořlavé látky vzniká typický vzestupný proud 

horkých plynů, který lze rozdělit podle obrázek č. 4: 

a) pásmo plynů bez plamene  

b) pásmo s fluktuujícím plamenem 

c) pásmo s trvalou přítomností plamene 
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Část vzestupného proudu horkých plynů, ta která se účastní reakce, hoří a část, 

která se na reakci z důvodu nedostatečného mnoţství vzdušného kyslíku nepodílela, je i 

nadále součástí tohoto proudu.  V tomto proudu je rozdílná teplota a proto i rozdílná 

hustota plynů. Nejvyšší teplota je v horní části, a proto tento proud míří vzhůru a při 

poţáru se hromadí pod stropem. Vrstva kouře můţe díky svému vysokému obsahu 

pyrolýzních produktů hořet. Výsledná podoba proudu závisí zejména na rozloţení teplot, 

na směru a rychlosti proudění, na výkonu poţáru a geometrii prostoru.  

 

II. Rozvoj poţáru (propagace) – s dalším rozvojem poţáru roste i jeho výkon. Pokud je 

v daném prostoru dostatek paliva i oxidovadla, poţár se dále rozvíjí. Nespálené plyny se 

míchají s plyny v okolí, teplota a rychlost proudění klesá. Vzniklá vrstva kouře obsahuje 

nespálené produkty pyrolýzy a vzduch, který se neúčastnil hoření původní pevné látky. 

Na úrovni neutrální roviny je tento vzduch vlivem turbulentních proudů promíchán s 

proudem horkých plynů.  

Látky, které tvoří nespálené produkty pyrolýzy, mohou být plynné (CO), kapalné 

(dehet), nebo pevné (C-saze), zpravidla však jejich kombinací. 

Vrstva kouře působí směrem dolů tepelným sáláním, a je doplňována dalšími 

produkty tepelného rozkladu z předmětů, které však aktuálně nehoří. Mnoţství těchto 

produktů, především nespálených hořlavých plynů je přímo úměrné mnoţství působícího 

tepla a zároveň nepřímo úměrné mnoţství přiváděného kyslíku, tj. klesá s účinností 

spalování. 

Vzplanou-li nespálené plyny v kouřové vrstvě, šíření poţáru se výrazně zrychlí. 

Někdy je průvodním jevem vzplanutí produktů pyrolýzy výrazný nárůst tlaku. Hoření 

nespálených produktů pyrolýzy ve vrstvě kouře představuje vysoké riziko pro veškeré 

osoby, vyskytující se v prostoru, tedy i pro zasahující hasiče.  

 

III. Plně rozvinutý poţár – charakteristickým rysem této fáze poţáru je jeho rozšíření do 

většiny prostoru. Veškerý přítomný materiál hoří, rychlost hoření je udávána mnoţstvím 

přítomného kyslíku v prostoru.   

 

IV. Přerušení poţáru (terminace) – tato fáze je charakterizována poklesem teploty. Nastane-

li vyhoření většiny materiálu, nebo dojde-li k jeho ochlazení pod kritickou teplotu 

degradace, dochází k jeho uhašení. 
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3.5 Výměna plynů 

 

Výměna plynů u poţáru v uzavřených prostorech je velmi sloţitá. Nejdůleţitějším 

faktorem, který výměnu plynů ovlivňuje, je „Stavební řešení objektu“ (výška místnosti, 

počet, rozměry a rozmístění stavebních otvorů, vlastnosti pouţitých stavebních materiálů a 

podobně). Dalším nezanedbaným faktorem ovlivňující proudění plynů jsou „meteorologické 

podmínky“. Z nich je nejvýznamnější rychlost a směr větru. Tyto faktory mají přímý vliv na 

pohyb „neutrální roviny“, rozhraním mezi horní části místnosti, kde jsou přítomny horké 

plyny o relativním přetlaku vůči vnějšímu prostředí a spodní části místnosti, kde je vzduch 

studený, je v něm vůči vnějšímu prostředí relativní podtlak [14]. 

 

 

3.5.1 Tlakové poměry 
 

Pro volbu taktických postupů v prostoru jsou zásadní tlakové poměry. Plyny proudí 

z prostředí s vyšším tlakem do prostředí, kde je tlak niţší. O rozdílu tlaků v místnosti 

zasaţené poţárem a okolním prostředím vypovídá proudění kouřových plynů ven z místnosti 

a vzduchu do místnosti.  

 

Rozdíl tlaků je spojen: 

– s poměry vně a uvnitř místnosti za normálních podmínek ty jsou určovány 

rozdílem výšek, rozdílem teplot, působením větru a vzduchotechnikou.  

– s působením poţáru zejména s tepelnou roztaţností a vztlakovou silou.  

Se vzdáleností klesá i působení účinků poţáru a projevují se normální podmínky. 

Rozdíl tlaků se pohybuje v rozmezí okolo 10-20 Pa.  

 

Změny tlaků odpovídají působením poţáru třem základním situacím: 

 

1) Prostor je zcela nebo téměř zcela uzavřen.  

Je-li prostor, ve kterém hoří, uzavřen dochází v něm ke vzniku přetlaku vůči 

okolí. Ohřáté plyny expandují, rozpínají se, ale nemohou uniknout. Rozdíl tlaků je 

tedy úměrný rozdílům teploty, ovšem ve finální fázi dojde k tomu, ţe je tlak 

v uzavřeném prostoru všude stejný. 
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2) V konstrukcích obklopujících prostor jsou otevřená okna nebo dveře.  

Je-li plyn v místnosti a v okolí poţáru ohříván, kumuluje v sobě teplo a v důsledku 

toho dochází k nárůstu objemu. Nárůstem objemu dochází k poklesu jeho měrné hmotnosti a 

tento plyn stoupá vzhůru. Tím dochází k rozdělení ohřátých zplodin hoření a produktů 

pyrolýzy od studeného vzduchu. Stoupající horké plyny narazí na strop, ale vztlaková síla 

způsobí, ţe je zde udrţován relativní přetlak vůči okolí. Největší nárůst tlaku je tedy u stropu 

[14]. Tlak vně prostoru je konstantní a vůči prostoru zasaţenému poţárem vytváří tlakový 

gradient. V důsledku jeho vzniku kouř uniká výše poloţenými otvory a netěsnostmi, nebo 

pokud jsou na stejné úrovni jejich horní částí. V důsledku tohoto proudění dochází ve spodní 

části prostoru ke sníţení tlaku vůči venkovnímu prostředí a níţe poloţenými otvory nebo 

spodní částí otvorů na stejné úrovni proudí chladnější vzduch dovnitř. Mezi horní a spodní 

částí prostoru je rozdíl tlaků vůči vnějšímu prostředí nulový – neutrální zóna, tzv. neutrální 

rovina. Tato se při vzniku poţáru nachází těsně pod stropem, a s postupným rozvojem poţáru 

a kumulací zplodin hoření se přesouvá směrem k podlaze. V zakouřeném prostoru lze tedy na 

základě rozdílu tlaků odhadnout místo ohniska poţáru, neboť reakce hoření tvoří pomyslný 

počátek této neutrální roviny.  

Jak horké plyny stoupají vzhůru tak chladnou a v okamţiku, kdy se jejich teplota 

vyrovná s okolím, přestane vztlaková síla působit. Ve vysokých místnostech nemusí z tohoto 

důvodu horké zplodiny dosáhnout stropu.  

 

 

3) Tlak v souvislosti s iniciací předsmíšené směsi vzroste.  

Při explozivním hoření nebo výbuchu v uzavřeném prostoru dochází 

k rychlému nárůstu tlaku, řídícím procesem je kinetika chemické reakce a můţe dojít 

k posunu nebo rozlomení konstrukcí.  

 

Pokud proudí horké plyny úzkým a dlouhým prostorem, např. chodbou nebo tunelem, 

také postupně chladnou, klesají a jsou přisávány vzduchem proudícím k poţáru. Tento jev 

představuje vysoké riziko, neboť zde dochází k vytvoření hořlavého souboru, čekajícího jen 

na svou iniciaci.  
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4. Voda jako hasební látka 

Pod pojmem hašení, nebo mechanismus přerušení hoření rozumíme soubor fyzikálně 

chemických dějů, které probíhají v reakčním pásmu a jeho okolí, působením hasebních 

prostředků. Tento mechanismus je obdobně sloţitý, jako vlastní proces hoření. Všechny 

metody vedoucí k zamezení procesu hoření v prostoru (dále jen poţáru) jsou proto zaměřeny 

na základní příčinu, kterou je reakce hoření. Přerušením této reakce zanikají i všechny 

následné fyzikální a chemické děje v ohnisku poţáru a jeho okolí. K zamezení procesu hoření 

stačí tedy tuto rovnováhu vhodným způsobem narušit, viz obrázek č. 5, na kterém je 

zobrazen trojúhelník tří elementů hoření. 

Voda, je pro svůj široký výskyt a různorodost hasebních účinků nejpouţívanější 

hasební prostředek, splňující základní poţadavky na vlastnosti poţadované od hasiv. Má 

vysoký hasicí účinek, dokáţe přerušit hoření na velké ploše při malé spotřebě, nevykazuje 

škodlivé účinky na ţivé organismy a materiály. Je dostupná, levná a při skladování stálá.  

Molekula vody - H2O vzniká slučováním atomů kyslíku s atomy vodíku a říkáme, ţe 

má polární charakter. Pro zvýšení její pouţitelnosti v co nejširším rozsahu je moţné měnit její 

chemické vlastnosti přidáváním různých chemikálií. 

Klady a nedostatky pouţití vody je vţdy nutno pečlivě zváţit a vodu jako hasební 

látku nasadit především tam, kde díky jejím dobrým vlastnostem můţeme očekávat zaručené 

výsledky. 

 

4.1 Hasební účinky vody 

Efektivními způsoby likvidace poţáru jsou zejména metody, zaloţené na odvodu 

tepla z reakčního pásma a metody zaloţené na ovlivňování reakční rychlosti zřeďováním 

reagujících látek, zpomalováním reakce hoření nebo izolací reagujících látek od pásma 

hoření. 

Nejvýznamnějším hasebním účinkem vody je efekt „chladící“. Voda má neobyčejně 

vysokou hodnotu tepla výparného (při teplotě 100°C a tlaku 101,324 kPa je hodnota 

skupenského tepla výparného 2257 kJ.kg
-1

, jedná se o teplo potřebné k převedení 1 kg 

kapaliny při bodu varu do skupenství plynného). V důsledku toho můţe z poţářiště pohltit 

veliké mnoţství tepla. Při zahřátí vody z 15°C a následné fázové přeměně je zapotřebí asi 

2 613 kJ.kg
-1

. Hořící látka se ochladí pod teplotu vzplanutí a hoření je přerušeno [19].  
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Fyzikálně-chemická podstata hašení ochlazováním je zaloţena na odnímání tepla 

 hořícím látkám pod teplotu vznícení,  

 oxidačnímu činidlu, 

 z obklopujícího prostředí 

 

Kromě chladícího efektu působí voda jako hasivo na reagující látky také efektem 

nazývaným „ředění“. Podstata tohoto způsobu spočívá ve zředění hořlaviny nebo vzduchu 

inertní sloţkou, například vodní mlhou, která sníţí reakční rychlost. Odpařováním vody při 

100°C se zvětší její objem asi 1.700krát (viz. graf č. 2 a tabulka č. 2) a vzniklá pára, která 

dosáhne koncentrace 10 – 35% obj. způsobuje zředění původní směsi hořlavých plynů se 

vzduchem. Kromě poklesu reakční rychlosti v důsledku zřeďování dochází i k ochlazování 

vlivem spotřeby tepla potřebné na ohřátí, případně vypaření (změnu fáze) vody. V uzavřených 

prostorech je zavádění vodní mlhy, případně páry do okolního prostoru hoření ţádoucí, neboť 

zde dochází ke sníţení koncentrace reagujících látek a jejich rychlosti difuze do pásma hoření.  

U ţhnoucích látek (dřevo, textilie a další) však není tento efekt významný. Molekuly 

ţhnoucích látek totiţ zpravidla obsahují dostatek kyslíku potřebného pro hoření, čímţ můţe 

být ţhnutí udrţováno [19].  

 

 

4.2 Východiska pro zvolení správného principu hašení 

 

Pro určení mnoţství vody potřebného k uhašení, vycházíme z podmínky, ţe k uhašení 

dojde tehdy, kdyţ teplota horní prohřáté vrstvy poklesne pod teplotu uvolňování prchavých 

podílů z  hořlavé látky. Tím se následně omezí uvolňování dalších prchavých pyrolýzních 

podílů, koncentrace směsi hořlavých látek se v zóně hoření sníţí, intenzita uvolňování 

poklesne a hoření se přeruší. Při tom se přeruší nejen hoření plamenné, ale i hoření 

bezplamenné v prostoru ohřáté vrstvy. Pro tuto problematiku byla stanovena rovnice tepelné 

bilance [14]: 
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Qt hoř. = Qt haš. 
 

Qt hoř.  Celkové mnoţství tepla uvolněného při hoření, které tvoří 

o Celkové mnoţství tepla uvolněného při hoření tuhé hořlavé látky 

o Teplo akumulované ve vrstvě prohřáté na teplotu vyšší neţ je teplota 

uvolňování prchavých látek 

o Teplo uvolněné při exotermním procesu pyrolýzy v daném rozmezí 

teplot, které se vyskytují v průběhu hoření 

Qt haš. Celkové mnoţství tepla, které je potřeba odvést z tuhé hořlavé látky 

během hašení, skládající se z 

o Mnoţství tepla, které je potřebné k ohřátí vody, 

o Mnoţství tepla, které je potřebné k odpaření vody, 

 

Hoření se v průběhu doby hašení sniţuje ze své nejvyšší hodnoty, aţ po hodnotu nulovou.  

 

4.3 Dodávka vody 

 

Hasební účinek vody je ovlivněn především vlastnostmi hořlavé látky, velikostí 

kapiček vody, intenzitou její dodávky do prostoru hoření a rovněţ na způsobu, jakým je 

hasební látka k ohnisku poţáru přivedena.  

 

Vodní proud je definován jako tok hasiva vycházející z proudnice do doby neţ 

dosáhne svého cíle. Kvalitu proudu a mnoţství dopravované vody ovlivňuje tlak udělený vodě 

na počátku vedení, který se vlivem terénu i třením sniţuje (ztráta tlaku třením vody v 

hadicích, spojkách a armaturách). Při vytváření tlaku vody v hadicích, je třeba vzít v úvahu 

rychlost proudící vody, pokud by byla vyšší neţ rychlost kritická, docházelo by k vířivému 

proudění a velkým ztrátám. V takových případech je třeba hadicové vedení zdvojit (nebo 

zvícenásobit), aby se zmenšil průtok a tření [14].  
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4.3.1 Plný nebo kompaktní proud 
 

Plný nebo kompaktní vodní proud se pouţívá se k hašení vzdálenějších ohnisek, 

zejména je-li potřeba dodat větší mnoţství vody na velkou plochu a značnou vzdálenost, 

k ochraně sousedních objektů, k likvidaci poţárních mostů, k rozbití střech, za silného větru a 

podobně. Nedostatkem této části vodního proudu je to, ţe ochlazování vzniká jen na omezené 

části ohřátého povrchu. Pro likvidaci poţárů v uzavřených prostorách je tento způsob často 

nevhodný. 

 

 

4.3.2 Sprchový proud 
 

Sprchový proud (dříve tříštěný), zahrnuje všechny formy tříštění proudu mezi plným 

proudem a proudem mlhovým. U sprchového proudu voda vychází z hubice v rozptýleném 

stavu, aby se dosáhlo co největšího rozptýlení hasiva, kapky vody jsou větší neţ u mlhového 

proudu a mají větší pronikavost.  Je tvořen tokem kapek vody o různém průměru. Při pouţití 

roztříštěného proudu se tlaková síla na hořící povrch zmenšuje a plocha současného 

rovnoměrného chlazení se zvětšuje. Roztříštěná voda odebírá velké mnoţství tepla, rychle se 

ohřívá a mění se na páru. V tomto případě jsou hasební účinky vyuţívány ve větší míře neţ 

při pouţití kompaktního proudu. [19].  

 

4.3.3 Vodní mlha 
 

 

Princip hašení vodní mlhou spočívá:  

 

 v odebírání velkého mnoţství tepla při fázové přeměně (vypařování 

vodních kapek), 

 v naředění prchavých pyrolýzních produktů a okolního atmosférického 

vzduchu při poţáru vodní párou, (princip objemového hašení).  

 

Vodní mlha patří mezi nejúčinnější způsob aplikace vody jako hasební látky. 

Vzhledem k velkému povrchu drobných kapiček je u vodní mlhy příznivější přestup tepla neţ 

u plného nebo tříštěného proudu a tak je dosaţeno lepší účinnosti při hašení [19].  
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Pro vznik vodní mlhy je zapotřebí vysokého tlaku a tím se zkracuje účinný dosah 

hašení. Jedná se o mechanické rozptýlení tekutiny na malé kapičky. Kvalita rozprášení vody 

se posuzuje podle velikosti vodních kapek (obvykle 0,1 aţ 0,8 mm). Čím je průměr kapek 

menší, tím větší je povrchová plocha, která pohlcuje teplo, tj. zvětšuje se chladicí účinek 

vody. Vodní mlha se difuzí a konvencí rozděluje dále do prostoru. Při jejím pouţití je 

účinnost hašení závislá rovněţ na stupni „disperzity“.  

 

 Velké kapky procházejí pásmem hoření příliš rychle, nestihnou se vypařit, ale 

mohou sniţovat teplotu hořících i okolních povrchů. 

 Jsou-li kapky dostatečně malé, celková plocha jejich povrchů se zvýší a proto 

dochází k rychlejší absorpci tepla a lepšímu odpařování. Nejlepší je roztříštění na 

stejně velké kapičky o průměru 0,3 mm. Při tomto průměru narůstá povrchová 

plocha aţ 1400 krát. V tabulka č. 3 je znázorněna závislost velikosti kapiček, 

jejich počtu a celkové plochy povrchu v jednom litru vody. 

 

Současně tím, ţe se kapky dlouho vznášejí ve vzduchu, chrání i okolní předměty a 

zabraňují tak šíření tepla. Celková doba existence kapiček v horkém prostoru se v závislosti 

na jejich velikosti zkracuje, jak je znázorněno v tabulka č. 4. 

Velký význam na účinnost 3D vodní mlhy má také doba, kterou kapička vody stráví 

v horkých plynech. Tato doba je závislá na rychlosti, kterou opouští proudnici, její velikosti a 

dráze, kterou musí kapička urazit [3],[20]. 

 

 Dalším z významných faktorů, které nám výrazně ovlivňují chladící efekt 3D vodní 

mlhy, je objem vody, který se do prostoru aplikuje a úhel, pod kterým je voda do prostoru 

vstřikována (tzv. rozstřikový úhel). Prostupová vzdálenost kapiček se mění změnou úhlu, pod 

kterým je voda do prostoru vstřikována. Roli zde hraje i poloha proudnice vůči neutrální 

rovině, tedy pod jakým úhlem dopadá proud vody do prostoru zplodin hoření. 

 

Pro likvidaci poţáru v uzavřených prostorách je způsob pouţití tříštěného proudu a 

vodní mlhy, za předpokladu zvládnutí správné techniky aplikace vody do prostoru, 

nejvýhodnější. 
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5. Technické prostředky 

Z technických prostředků pro účinnou dodávku vody do prostoru hoření a jeho okolí je 

s ohledem na téma bakalářské práce nejdůleţitější proudnice. 

 

5.1 Ruční požární proudnice 

 

Poţární proudnice je zařízení uţívané pro tvarování a usměrňování proudu hasiva. Je 

zakončená hubicí, která zmenšuje její průměr a tím zvyšuje rychlost dodávaného hasiva. Mají 

poměrně malé rozměry, nízkou hmotnost a při předepsaném pracovním tlaku jejich reakční 

síla nepřevyšuje moţnosti bezpečného zvládnutí. Obvykle se pouţívají pro menší průtočná 

mnoţství hasiva. 

 

V rámci aplikace 3D vodní mlhy do prostoru je za ideální poţární proudnici 

povaţována taková proudnice, která je schopna vyprodukovat proud s kapkami dostatečně 

malými na to, aby se ve vzduchu „zastavili“ alespoň na čtyři sekundy, coţ je optimální doba 

pro průběh procesu ochlazování prostoru. Proudnice však musí být dostatečně přizpůsobivá, 

tak aby se dalo plynule přejít od roztříštěného proudu k proudu kompaktnímu, pro umoţnění 

přímého zásahu zdroje poţáru a zpět. Všeobecně je uznáváno, ţe vodní proud o velikosti 

kapky okolo 300 µm (0,3 mm) je ideální pro aplikaci „3D vodní mlhy“ za účelem chlazení [3]. 

 

V současné době je výrobci poţární techniky nabízena široká škála nejrůznějších typů 

proudnic. Vyhodnocení vhodného typu proudnice by vydalo na samostatnou práci. 

Nejpouţívanější a nejvhodnější proudnice je proudnice kombinovaná s prstencovou mlhovou 

tryskou, protoţe nejlépe splňuje poţadavky na plynulou regulaci poţadovaného druhu proudu, 

regulaci průtoku a úhlu roztříštění.  

 

Další proudnicí vhodnou pro aplikaci 3D vodní mlhy je tzv. „automatická proudnice“ 

[3]. Ta je specifická svou samočinnou regulací průtoku a to tak, aby byl na výstřikové trysce 

dostatečný tlak. Pokud dojde k poklesu tlaku, okamţitě se omezí průtok a pokud dojde k 

nárůstu tlaku, okamţitě dochází ke zvýšení průtoku, coţ vede k tomu, ţe vodní mlha má stale 

optimální parametry. 
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5.1.1 Velikost kapek 
 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, je hasební účinek vody ovlivněn vlastnostmi hořlavých 

látek, intenzitou dodávky a přísadami chemikálií. Závislý je rovněţ na způsobu, jakým je k 

ohnisku poţáru přivedena a na velikosti kapiček vody. Účelem je tedy získat pomocí 

tlakového spádu před tryskou roztříštěný, případně mlhový proud kapek. Součet ploch 

povrchů takových kapek má proti kompaktnímu proudu kapaliny mnohonásobně větší plochu, 

umoţňující účinný přestup tepla z hořlavé látky do hasiva, kterým chceme hořlavinu uhasit 

[14]. 

Pro maximální odběr tepla je tedy ţádoucí dopravovat do prostoru hoření kapičky co 

nejmenší. To ovšem způsobí zmenšení vzdálenosti dostřiku kapaliny. Zaručit dostatečný 

dostřik ovšem vyţaduje zvýšení tlakové energie kapaliny. Vytékající kapalina působí na 

proudnici reakčním účinkem, silou, která je přenášena na hasiče (u větších proudů sílu přenáší 

uloţení lafetových proudnic). Zvýšení této tlakové energie je limitováno parametry 

technických prostředků, zejména čerpadla, dopravních armatur a schopnostmi zasahujících 

hasičů. Pro efektivní dodávku hasiva tedy existuje úzce provázaný soubor jevů (velikost 

kapiček, tlak na čerpadle a vzdálenost do místa poţadované dodávky hasiva), které je třeba 

vzájemně sladit, viz kapitola 4.3.3.  

 

Při aplikaci vody do místa hoření, v podobě kompaktního proudu, případně velkých 

kapek, k efektivnímu vyuţití jejího hasebního účinku nedochází. Voda projde prohřátou 

vrstvou kouře obsahující nespálené produkty pyrolýzy a díky relativně malému povrchu vody 

v této formě proudu, k významnějšímu odebrání tepla z tohoto prostoru nedojde. Proud, který 

projde pásmem hoření, je zastaven překáţkou, vymezující prostor (stěny, strop, atp.) případně 

hořící látkou. V této fázi voda, která se nepodílela na procesu hašení, nevyuţitá odtéká mimo 

tento prostor (viz. obrázek č. 6).  

Naproti tomu u proudu tvořeného malými kapkami, nestihne tento proud dosáhnout 

hranic vymezujících tento prostor. Větší plocha povrchu umoţní větší moţnost fázové 

přeměny vody a tím i vyšší odvod tepla z prostoru hoření a jeho okolí (viz. obrázek č. 7).  

Studie financovaná finským a švédským výborem pro studium ohně (Fire Research 

Boards) demonstrovala, ţe kapky o velikosti menší neţ 200 µm a větší neţ 600 µm, vytvořili 

v průběhu zkoušek obrovské mnoţství neţádoucí vodní páry, zatím co kapičky o velikosti 400 

µm efekt chlazení vodní mlhou optimalizovali [3]. 
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6. Poţární zásah v uzavřeném prostoru 

 

Zasahující hasiči, kteří mohou být vystaveni projevům nelineárního rozvoje poţáru, 

musí být vybaveni osobními ochrannými pomůckami splňujícími poţadavky dle příslušných 

ČSN EN pro uţití vícevrstvých zásahových obleků, zásahových přileb, rukavic a zásahové 

obuvi. Nezbytné je i pouţití kukly, i kdyţ podle informačního zdroje [5] navozuje kukla 

falešný pocit bezpečí a hasiči se tak nevědomky vystavují většímu riziku. Nedílnou součástí 

vybavení je izolační dýchací přístroj.  

Při likvidaci poţárů v uzavřených prostorech se nejčastěji uţívá útočný proud C 52. 

Redukované hadice C 38 a C 24, jsou charakterizovány vysokými tlakovými ztrátami, které 

vznikají třením [7]. Nicméně při volbě druhu hadice vycházíme především z poţadavku na 

jeho jednoduchou manipulaci. Zakončení útočného proudu je nejvýhodnější kombinovanou 

proudnicí s prstencovou mlhovou tryskou, viz kapitola 5.1.. 

 

Obecně lze poţární taktiku při zásahu v uzavřeném prostoru rozdělit na dva druhy: 

 

a) Defenzivní taktické postupy, které slouţí především k ochraně zasahujících hasičů 

b) Ofenzivní taktické postupy, slouţící k likvidaci poţáru  

 

Základem „defenzivních taktických postupů“ je ochrana zasahujících hasičů před 

účinky poţáru – tepelným tokem, horkými a toxickými zplodinami hoření, padajícími 

předměty podobně. Dalším znakem je přesné provedení vhodně zvoleného taktického 

postupu, pouţití ventilace apod. [25]. 

Pod pojmem hašení, nebo mechanismus přerušení hoření rozumíme soubor fyzikálně 

chemických dějů, které probíhají v reakčním pásmu a jeho okolí, působením hasebních 

prostředků. Tento mechanismus je obdobně sloţitý, jako vlastní proces hoření. „Hašení“ tvoří 

základní kámen „ofenzivních taktických postupů“ [25].  
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6.1 Současné metody likvidace požárů v uzavřených 

prostorech 

 

V praxi jsou pouţívány tři základní metody likvidace poţárů v uzavřených prostorech. 

o Přímá dodávka vody (přímý útok) 

o Nepřímá dodávka vody (nepřímý útok) 

o Dodávka 3D vodní mlhy 

 

 

6.1.1 Přímý útok 
 

Přímá dodávka vody je nejobvyklejší forma aplikace přímo na ohnisko poţáru, ve 

formě úzkého vodního proudu, tvořeného malými kapičkami vody. Skupenské teplo výparné 

je u vody 2257 kJ.kg
-1

. Grimwood uvádí v [5] a [7] teoretickou chladící schopnost vody 2,6 

MW při dodávce jednoho litru vody za sekundu. Této hodnoty však podle něj nelze dosáhnout 

a reálná dosaţitelná chladící schopnost vody při této dodávce je 0,84 MW. Reálné hodnoty 

chladící schopnosti při různých dodávkách vody udává tabulka č. 5.  

Nevýhodou je aţ 80 % mnoţství vody, které bez uţitku odtéká pryč z poţářiště. Tato 

metoda je vhodná zejména pro počáteční úsek první fáze volného rozvoje poţáru [12] 

 

6.1.2 Nepřímý útok 
 

Druhou moţností je nepřímá dodávka vody ve formě roztříštěného proudu na horké 

povrchy například zdí a stropů. Při dopadu vody na ţhavý povrch dojde k jejímu odpaření a 

vzniku páry, která při dosaţení koncentrace 10% aţ 35% obj. způsobí zředění původní 

koncentrace směsi hořlavých plynů se vzduchem. 

Rizikem je zde tlak vyvinutý vzniklou párou, který můţe zasahující hasiče ohrozit tím, 

ţe proti nim vrhne právě horkou a zplodiny hoření. 
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6.1.3 Dodávka 3D vodní mlhy 
 

Poslední metodou je aplikace vodní mlhy dodávané na objem místnosti formou 

techniky vodních pulzů. Dodávka vody je směřována do prostoru výskytu horkých plynů, 

zpravidla ke stropu místnosti, kde dojde k její fázové přeměně a v důsledku toho můţe 

z volného „3D prostoru“ pohltit veliké mnoţství tepla. Tato metody byla vyvinuta ve Švédsku 

a nyní je uţívána hasiči na celém světě. 

Snad jedinou nevýhodou této techniky je, ţe její efekt je určen parametry proudnice 

(velikost kapiček, průtok, rychlost a úhel proudu) a precizním zvládnutím správné techniky 

jejího ovládání. 

 

6.2 Současná situace taktiky hašení požárů 

v uzavřených prostorech v ČR 

 

 

V současné době prozatím v ČR chybí metodika, nebo jiná literatura, podrobně se 

zabývající zdoláváním poţáru v uzavřených prostorech, práci s proudnicí a způsob aplikace 

vody na poţár. 

 Doporučení a postupy při likvidaci některých druhů poţárů v uzavřených prostorech 

jsou uvedeny v několika metodických listech bojového řádu jednotek PO. Jedná se o 

metodické listy P 8 – Hašení poţárů v silném zakouření, P 11 – Hašení poţárů ve sklepních 

prostorech budov, P 12 – Hašení bytových poţárů, P 13 – Hašení poţárů v podkroví a 

v půdním prostoru, P 14 – Poţáry garáţí a P 15 – Poţáry vícepodlaţních a výškových budov 

[12]. 

 U poţáru v uzavřených prostorech se jednotky setkávají s nutností uţití ventilace. 

Otázka ventilace je také řešena v bojovém řádu jednotek PO, a to jmenovitě v metodických 

listech P 9 – Přetlaková ventilace při zdolávání poţáru, odvedení horkého kouře a P 10 – 

Přetlaková ventilace při zdolávání poţáru, odvedení studeného kouře [12]. 

 Nebezpečí spojená s likvidací poţárů v uzavřených prostorech je nastíněno hlavně 

v metodických listech N 5 – nebezpečí opaření, N 18 – nebezpečí zřícení konstrukcí a N 19 – 

nebezpečí ztráty orientace [12]. 
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7. Taktika hašení v uzavřených prostorech 

 

Pro správnou volbu taktického postupu pro poţár ve vnitřním prostoru je základem 

monitorování situace, jak vně uzavřeného prostoru, tak uvnitř budovy. Indicie, které bychom 

neměli přehlédnout, nám mohou, za předpokladu základních znalostí z dynamiky rozvoje 

poţáru, mnoho napovědět o stávajícím stavu. Měli bychom být schopni, s určitou mírou 

pravděpodobnosti, předpovědět jeho další vývoj a na základě těchto poznatků zvolit správný 

způsob taktiky zásahu a případnou aplikaci hasební látky. 

 

7.1 Technika 3D hašení 

 

Současný vývoj v pouţití vodní mlhy se nedá porovnat se způsobem hašení, které byly 

pouţívány v 50-tých a 60-tých letech 20 století, u nás cca do roku 1990.  Tento způsob 

likvidace poţáru, který má i dnes stále své příznivce, je problematický tím, ţe sebou přináší 

řadu rizik. Technika se například spoléhala na tvorbu nadměrného mnoţství vysoce zahřáté 

páry v rámci dostatečně nevětraného prostoru. 

Za posledních 20 let se techniky aplikace 3D vodní mlhy stali u hasičů celé Evropy 

velice populárními. Podle pouţité literatury [3] je základním kamenem aplikace vody 

v podobě vodní mlhy do prostoru, a nikoli na plochu poţáru. Tento způsob, který je zaměřený 

na ochlazení vrstvy horkého kouře, přináší, kromě vyššího hasebního účinku i vyšší 

bezpečnost zasahujících. 

Taktické postupy, které počítají s aplikací 3D vodní mlhy do prostoru nejsou 

zaměřeny jen na zdolávání poţáru, ale mají potenciál vyššího komfortu a bezpečnosti pro 

zasahující hasiče. Jejich pouţití zvyšuje operativní hodnotu hasiče ve smyslu moţné doby 

nasazení. V ideálním případě jsou tyto postupy zaměřené na prevenci jakéhokoli dalšího 

neţádoucího vzplanutí, na hašení a ke zmírňování a řízení účinku moţných nebezpečí, 

souvisejících s nelineárním rozvojem poţáru. 

Techniky dodávky 3D vodní mlhy musí být přesné a jsou závislé na vhodném výběru 

a spolehlivosti technického prostředku, na efektivním postupu a jeho náleţitém tréninku, 

prováděném v pravidelných intervalech [3]. 
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Testy bylo prokázáno, ţe při pouţití techniky 3D hašení dochází k rychlejší redukci 

teploty v prostoru, vzniká méně páry a nedochází k porušení tepelné rovnováhy v prostoru. 

Oproti tomu při pouţití tradičních metod dochází v prostoru k porušení teplotní rovnováhy, 

sníţení viditelnosti, a popálení hasičů horkými plyny a párou. 

 

 

7.1.1 Ovládání proudnice 
 

Poţární proudnice kombinovaná s prstencovou tryskou je zpravidla sloţena z pevné 

spojky 52 mm, tělesa, ovládacího prstence, pistolové rukojeti, ovládací páky a otočné 

ovládací hlavy, viz obrázek č. 8. 

 

Pro pevné uchopení proudnice je výrobcem většinou určena „pistolová rukojeť“ 

proudnice. Ta je pochopitelně vhodná pro provádění zásahů bez nutnosti pouţití techniky 3D 

dodávky vody. Pro účely správného provedení jednotlivých úkonů v poţadovaném čase, je 

vhodné pouţít pro pevné uchopení proudnice „otočné ovládací hlavy“, která umoţňuje 

nastavení plného nebo sprchového proudu maximálně 122° podle typu proudnice. Jedna ruka 

(např. levá) tedy drţí proudnici pevně za „otočnou ovládací hlavu“ a to zpravidla nastavenou 

na nejčastěji pouţívaný úhel rozstřiku cca 60° - 80°. Regulace nastavení poţadovaného úhlu 

rozstřiku je prováděna uchopením proudnice druhou (pravou) rukou za ovládací páku. Tato 

druhá (pravá) ruka musí pro správné provedení jednotlivých úkonů provádět dva pohyby 

současně. Pro jiţ zmiňovanou změnu úhlu rozstřiku se ruka pohybuje kolmo k ose proudnice 

(první ruka, v našem případě levá, se ani nehne). Druhý pohyb je obstarán pohybem ve směru 

osy proudnice a umoţňuje nám úplné otevření, případně uzavření vodního proudu. Dalším 

regulačním prvkem proudnice je „ovládací prstenec“, který nám slouţí k nastavení 

poţadovaného průtoku, v rozsahu 130 – 500 l/min při jmenovitém tlaku od 0,3 MPa do 0,8 

MPa, opět podle typu proudnice. Regulace průtoku je tentokrát provedena rukou, která pevně 

drţí proudnici. Uvolníme sevření této (levé) ruky okolo „otočné ovládací hlavy“, přesuneme ji 

na „ovládací prstenec“, provedeme poţadovanou změnu průtoku a opět se vrátíme k pevnému 

uchopení proudnice za „otočnou ovládací hlavu“ Průtok je volen dle odhadovaného výkonu 

poţáru a velikosti prostoru. 

Při správném osvojení si jednotlivých úkonů, dokáţe zasahující hasič efektivně vyuţít 

všech moţností, které mu proudnice umoţňuje a to v co nejkratším čase viz obrázek č. 9. 
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Pohyb s útočným vedením zakončeným proudnicí je mnohdy obtíţný, zejména 

budeme-li se pohybovat uvnitř členitého objektu. Přemísťování útočného proudu je zpravidla 

řízeno hasičem č. 1, který ovládá proudnici. Hasič č. 2. Táhne hadici a poskytuje č. 1 oporu. 

Nutný je těsný kontakt mezi hasičem č. 1 a č. 2. Hasič č. 3. pomáhá. Drţení proudnice při 

přemisťování, „taţení“ útočného proudu vpřed je vhodné za „ovládací páku“, neboť poloha 

„ovládací páky“ ve směru výstřiku proudu proudnici uzavírá a nehrozí tak nechtěné, 

v uzavřeném prostoru neţádoucí, otevření proudnice. 

 

7.1.2 Technika vodních pulzů – „pulsing" 
 

Jedná se v podstatě o obecný úkon s proudnicí, jehoţ účelem je provedení 

poţadovaného dávkování mnoţství hasiva. Po nasměrování vodního paprsku do předem 

určeného prostoru zprudka otevřeme uzavírací ventil proudnice. Doba, po kterou je proudnice 

otevřena, je závislá podle druhu poţadovaného úkonu. Poté provedeme opět velice rychle její 

uzavření. 

 

7.1.3 Krátké pulzy 
 

Hašení 3D vodní mlhou slouţí především k bezpečnému přiblíţení se ohnisku poţáru, 

jeho likvidaci a ochlazení okolí. Z důvodu narušení křehkých, rovnováţných stavů udrţujících 

proces hoření, zpravidla dochází, v průběhu poţárního zásahu, k zamezení moţnosti vzniku 

tolik obávaných poţárních jevů, jako je „Flashover“, „Backdraft“ nebo „Smoke Explosion“.  

Vodní mlha je do prostoru aplikována pomocí krátkých výstřiků (pulsů) 

kombinovanou proudnicí s nastaveným úhlem výstřiku asi 60°, namířenou pod úhlem 45° ke 

stropu (viz. obrázek č. 10). Tímto způsobem dochází k odpařování vody pouze v pásmu 

horkých plynů, tedy ve volném 3D prostoru. U klasické taktiky, se voda odpařuje také od 

přehřátého povrchu stropů a stěn.  

 

Pouţití krátkých vodních pulsů, výstřiků z proudnice, se provádí při tlaku nad 0,5 

MPa, přibliţně 0,5 sekundy a podle dispozic prostoru pro jmenovitý průtok v rozsahu 230 – 

400 l.min
-1

. Podle situace je moţné je aplikovat v rychlém sledu za sebou, do různých směrů v 

prostoru. 
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7.1.4 Dlouhé pulzy 
 

 

Pro chlazení kouře v místnostech větších objemů, je vhodné vyuţívat i delší pulsy, při 

kterých pohybujeme proudnicí ve tvaru písmen. Účelem je vykreslit určitou figuru tak, 

abychom v co moţná nejkratším čase postupně vyplnili celou plochu v prostoru před námi. 

Francouzské zdroje uvádějí tři základní figury [17]. 

 

 figura T, je vhodná pro hašení místnosti o ploše do 10 m², doba vykreslení 

písmene se pohybuje okolo 1 s, to znamená, ţe při tlaku 0,5 MPa, je do 

prostoru dodáno méně neţ 10 l vody [17]. 

 

 figura O, je vhodná pro hašení místnosti o ploše 10 – 20 m², doba 

vykreslení písmene se pohybuje okolo 1,5 s, to znamená, ţe při tlaku 0,5 

MPa, je do prostoru dodáno cca 12 – 14 l vody [17]. 

 

 

 figura Z, je vhodná pro hašení místnosti o ploše 20 – 30 m², doba 

vykreslení písmene se pohybuje okolo 2 s, to znamená, ţe při tlaku 0,5 MPa, 

je do prostoru dodáno cca 15 – 18 l vody [17]. 

 

 

Další zdroje, německé či švédské, uvádějí figury jiných symbolů, například písmene 

„X“, nebo třeba symbol „leţaté osmičky“, který díky sloţitosti svého tvaru, trvá vykreslit 

nejdéle. Volba figury „leţaté osmičky“ je vhodná do prostorů o větší ploše místnosti, neboť 

hasivo je do tohoto prostoru dodáváno delší dobu.  

Pro správné pouţití této 3D techniky hašení, nelze předem stanovit jaká figura má být 

pouţita. Volbu zvolení vhodné figury provede zasahující hasič, aţ na základě vyhodnocení 

informací, které získává v průběhu poţárního zásahu. Jde zejména o co moţná nejpřesnější 

odhad geometrického uspořádání místnosti, rozmístění hořlavých předmětů, dobu potřebnou 

k efektivní dodávce hasiva a další. 
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7.1.5 Technika tužkování –„ penciling“ 
 

 

Kombinuje metodu krátkých pulsů 3D vodní mlhy a přímého hašení. Pouţívá se v 

případě, ţe vidíme pod vrstvou kouře ohnisko a je moţné k němu postupovat. Pro tuto 

techniku je vhodnější pouţít větší kapky. Kapka o velikosti 2 mm se dostane 10 aţ 30 metrů 

daleko.  Průtok na proudnici je vhodné podle potřeby sníţit, aţ na 120 l. min
-1

. 

 

 

7.1.6 Technika malování – „painting" 
 

Jedná se o nepřímou techniku hašení, jejímţ účelem je především ochlazení stropů, zdí 

a také sníţení koncentrace kouře. „Painting" nasadíme aţ po ochlazení spalin. Pouţívá se opět 

techniky vodních pulzů, ale při niţším průtoku cca  150 aţ 120 l.min
-1

. Pro velikost kapky 

platí to samé jako v předchozí kapitole 7.1.5 („penciling“). 
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7.2 Taktické kroky při vedení zásahu a použití 

proudnice ve vnitřním prostoru 

 

Základním předpokladem pro zvolení správného taktického postupu je „pozorovat“. 

Jakoukoli změnu plamenů, kouře, výměny plynů v místnosti je třeba okamţitě 

„vyhodnocovat“. Tyto elementy nám poskytnou informace o vývoji ohně a umoţní nám tak 

určit citlivé (nebezpečné) body této zatím nehořící masy hořlavých plynů a kouře. Hodnocení 

situace je třeba provádět jako první, abychom zabránili vzplanutí nebo dalšímu rozptylu plynů 

po místnosti. V některých případech se plameny mohou vyskytnout jiţ této vrstvě kouře. To 

je jasný signál toho, ţe se teplota blíţí kritické hodnotě pro vznik „flashoveru“. [17].  Je třeba 

předejít vzplanutí vrstvy kouře.  

Záchranné a likvidační práce v uzavřených a neznámých prostorech provádí vţdy 

skupina tvořena dvěma aţ třemi hasiči. Hasič č. 1, ovládající proudnici musí nalézt vhodnou 

formu aplikace přiměřeného mnoţství vodní mlhy do prostoru. Podle vývoje situace je 

vyţadováno její nepřetrţité vyhodnocování. Zasahující skupina můţe postupovat hlouběji do 

prostoru, přičemţ musí neustále kontrolovat situaci pouţíváním „vodních pulzů“. Tato 

skupina musí být z důvodu bezpečnosti zasahujících jištěna dalšími dvěma hasiči (tzv. jistící 

skupina), kteří se nacházejí na bezpečném místě a v případě nutnosti provedení rychlého 

zásahu jsou vybaveni izolačními dýchacími přístroji a zavodněným proudem 

zakončeným vhodnou kombinovanou proudnicí [20]. 

 

7.2.1 Kontrola dveří před vstupem 
 

Před vstupem do dveří oddělujících zasahující hasiče od uzavřeného prostoru 

s poţárem, aplikujeme vodu pomocí krátkého pulsu vodní mlhy, zejména na horní polovinu 

dveří a prostor nade dveřmi. Na základě případného odpařování vody bychom měli být 

schopni odhadnout teplotu, případně rozloţení teplot za dveřmi. Pro určení polohy neutrální 

roviny nám dává jasné indicie kouř unikající mezi zárubněmi. Aplikace vodního pulsu nám 

také slouţí jako preventivní opatření proti vzplanutí kouře přede dveřmi. Kapičky, které se 

drţí ve vzduchu cca 4 sekundy, ochladí horké pyrolýzní zplodiny, které po otevření dveří 

budou unikat jejich horní částí. 
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Před vstupem do místnosti je tedy vhodné aplikovat vodní kapky pomocí několika 

„krátkých pulsů“ do prostoru stropu v místě vstupu, těsně nebo téměř současně s otevřením 

dveří. V případě, ţe se jedná o sousední místnost, halu nebo chodbu, můţe tento úkon zabránit 

vznícení vysoce zahřátých kouřových plynů, při jejich přimíšení do čerstvého vzduchu. 

V tomto stádiu existuje určité nebezpečí, ţe v případě jejich zapálení, by se poţár mohl šířit 

v této vrstvě zpět do místnosti a vytvořit tak efekt zvaný „flashback“ [20]. 

 

7.2.2 Chlazení prostoru za dveřmi 
 

Pro vytvoření bezpečného prostoru za dveřmi dělícími zasahující hasiče od prostoru 

poţáru a získání dalších informací o rozloţení teplot a kouře v uzavřeném prostoru, je hasič č. 

1 připraven mimo profil dveří v podřepu s proudnicí. Hasič č. 2 se kryje za dveřmi a opatrně 

je pootevírá, přičemţ sleduje unikající kouřové zplodiny. Hasič č. 1 se dostatečně rychle 

přemístí na úroveň dveří a provede chlazení kouřové vrstvy pomocí několika (dvou aţ tří) 

krátkých pulzů uvnitř místnosti.  

Jiné zdroje uvádějí, ţe tento způsob nemusí vţdy fungovat a nemusí být vţdy 

dostatečně bezpečný a efektivní. Na jedné straně, uvnitř uzavřeného prostoru, máme určité 

mnoţství uvolňovaného tepla (jehoţ hodnotu předem neznáme), na které hodláme aplikovat 

vodní mlhu s jejími hasebními účinky. Na základě těchto závěrů se mi jeví pouţití „dlouhého 

pulzu“ efektivnější.  

Během ochlazování sleduje kouřovou vrstvu a její reakci na dodávanou vodní mlhu. 

Po ochlazení (dle situace) hasiči č. 1 ustoupí zpět do původního postavení a hasič č. 2 dveře 

opět uzavře. Teplota v prostoru hoření se sníţí a kouřová vrstva se inertizuje. Tento postup 

preventivně zabraňuje vzplanutí kouřové vrstvy za dveřmi. Nepodaří-li se za dveřmi 

dostatečně sníţit teplotu, celý proces chlazení se opakuje, případně (jak jiţ bylo popisováno) 

je moţné pouţít dlouhý puls, který inertizační účinek posílí [3],[20]. 

 

7.2.3 Vstup a pohyb v místnosti 
 

Po vniknutí do zakouřeného prostoru se zasahující hasiči pohybují pod neutrální 

rovinou, při zemi. Při postupu neustále sledují teplotu kouřové vrstvy a podle potřeby aplikují 

3D vodní mlhu. Dále je třeba sledovat, zdali se pod případnou neutrální rovinou, nevyskytují 

osoby. 
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První puls ze série několika dalších krátkých pulzů, po vstupu do místnosti, by měl být 

uskutečněn přímo nad hlavy zasahujících hasičů, aby tak otestovali okolní podmínky, zjistili 

jakékoli známky „dropbacku“ (návratu vody) a naslouchali zvukům aplikovaných kapek 

v prostoru (např. při jejich odparu). Působením krátkého pulsu navíc dochází k otevření 

kouřové vrstvy a je tak moţné zjistit její vnitřní prohořívání. Po té by měla následovat 

okamţitá aplikace několika dalších „pulzů“ do prostoru stropu dodávaných pod úhlem 45° a 

směrovaných do předpokládaného umístění vzdálenějších rohů místnosti, do míst kde se strop 

setkává se stěnou. 

Hasič č. 2 je ve velmi těsném kontaktu za hasičem č. 1 a současně sleduje stav 

kouřové vrstvy za postupující skupinou. Hasič č. 1 kontroluje situaci uvnitř kouřové vrstvy 

tím, ţe provádí v pravidelných intervalech „otevření kouřové vrstvy“ krátkými pulsy, 

směřujícími do vrstvy kouře ve směru postupu, čímţ docílí ochlazení kouřové vrstvy, 

případně provede „painting“. Tento postup lze spojit i se zaběhlými postupy pro vyhledávání 

osob [20]. 

 

7.2.4 Vzplanutí kouřové vrstvy 
 

Vzhledem k charakteru vrstvy horkého kouře není moţné úplně vyloučit její vzplanutí. 

Pokud k této situaci dojde, nachází se zasahující hasiči v kritické situaci, kterou je potřeba 

okamţitě řešit. Zasahující hasiči čelí prudkému zvýšení teploty a nárůstu uvolňovaného tepla, 

coţ můţe vést aţ ke vzniku „flashoveru“. V případě vzplanutí kouřové vrstvy, musí zasahující 

hasiči na základě svých znalostí a okolní situaci okamţitě rozhodnout o dalším postupu. 

Nejčastěji se pouţije jeden z níţe popsaných postupů [20]. 

 

 

1) Ústup do bezpečných pozic. 

 

 

2) Úkryt za vodní clonu. 

o Hasič č. 1 nastaví proudnici na nejširší úhel rozstřiku a namíří vodní 

paprsek směrem k vyšlehnutí. Proud vytvoří ochranou vodní clonu. 

o Hasič č. 2 sleduje kouřovou vrstvu za skupinou a kryje se před účinky 

sálavého tepla velmi těsně za hasičem č. 1. 

o Skupina získá čas pro rozhodnutí o dalším postupu (ad. bod 1, 3, 4). 
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3) Krátký puls. 

o Hasič č. 1 aplikuje krátké pulsy do plamenů v kouřové vrstvě, přitom 

sleduje reakci kouřové vrstvy na plameny. 

o Hasič č. 2 sleduje kouřovou vrstvu za skupinou a kryje se před účinky 

sálavého tepla velmi těsně za hasičem č. 1. 

 

4) Dlouhý puls. 

o Hasič č. 1 namíří proudnici směrem k plamenům. Vodním proudem 

musí pokrýt celý hořící prostor. Hasič č. 1 nastaví na proudnici nejširší 

úhel rozstřiku. Při pohybu proudnicí směrem dolů, mění postupně úhel 

rozstřiku, aţ přibliţně na 30° v nejniţší části místnosti. Plameny 

postupně „sevře“ uprostřed proudu. Pokud vodní proud nepokryje 

úplně hořící část kouřové vrstvy, je nutné pohybovat proudnicí, 

například ve vykreslení vhodné figury určitého písmene. Účelem je 

pokrýt celý prostor. 

 

7.2.5 Práce s proudnicí při ochraně před Flashoverem  
 

Podstatou je, aby se hasiči do přímého ohroţení „flashoveru“, ale i ostatních jevů 

nelineárního rozvoje poţáru nedostali.  

Pokud se zasahující hasiči v průběhu hasebních prací i přes veškerá bezpečnostní 

opatření přeci jenom dostanou do přímého ohroţení, je nutné okamţitě zalehnout obličejem 

dolů s hlavou ve směru plamenů co nejblíţe k sobě a pomocí proudnice nad sebou vytvořit 

ochranu v podobě vodního štítu. Některé zahraniční zdroje uvádějí moţnost provedení této 

techniky v přímém ohroţení, ovšem ţádný z nich neudává míru účinku tohoto opatření, ani 

následný postup. Základním kamenem i nadále zůstává vyvarovat se této situaci. 

 

7.2.6 Přímé hašení 
 

Po nalezení ohniska poţáru a přiblíţení se k němu, přistoupíme k přímému 

ochlazování hořících předmětů. Pokud se nedostaneme aţ do těsné blízkosti ohniska a jsme 

nuceni provést likvidaci z větší vzdálenosti, pouţijeme krátké pulsy téměř kompaktního 

proudu aplikované pod neutrální rovinou přímo na ohnisko. Pokud hasíme z těsné blízkosti, 

pouţijeme nastavení minimálního průtoku a postupně ochlazujeme celý hořící povrch [20]. 
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7.2.7 Odvětrání prostoru. 
 

 

Ke sníţení koncentrace výbušných plynů vzniklých při poţáru (a současně sníţení 

teploty), jakoţto obecný taktický hasební postup můţeme pouţít „větrání“. 

 

 Přirozená ventilace, vyuţívá niţší specifické hustoty horkých zplodin hoření a 

popřípadě tzv. komínový efekt. 

 Přetlaková ventilace (nucená ventilace), která svým principem připomíná 

komínový efekt, s tím rozdílem, ţe je tento efekt vyvolaný technickými 

prostředky a působí nejen ve vertikálním směru, ale i v horizontálním. 

 

S ohledem na omezený rozsah této bakalářské práce, není moţné provést vyčerpávající 

popis této problematiky. Velice přehledně a komplexně je tato problematika řešena například 

v literatuře [23]. 

 

Efektivní vyuţití dodávky „3D vodní mlhy“ do prostoru hoření nám můţe usnadnit 

pouţití právě přetlakové ventilace. Její vyuţití nám při správném nasazení zvyšuje viditelnost 

v prostoru a sniţuje nebezpečí opaření vodní parou. Při jejím pouţití je třeba dbát na to, aby 

veškeré poţadované vstupní otvory byly pokryty rovnoměrným kuţelem vzduchu. 

 Výcvik s PPV by měl probíhat ve vhodných zakouřených prostorách, neboť nesprávné 

nasazení přetlakové ventilace můţe způsobit velké komplikace při zásahu.  
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8. Výcvik 

Jak jiţ bylo řečeno, v situacích kdy dochází k různým scénářům nelineárního rozvoje 

poţáru, se k hašení jako nevýhodnější jeví pouţití dodávky 3D vodní mlhy do prostoru. 

Zvládnutí této techniky vyţaduje intenzivní výcvik, kde by si měl hasič projít skutečným 

„ţivým“ stádiem „flashoveru“ ve vhodném výcvikovém simulátoru. Zde by měl být svědkem 

rozvoje poţáru a vyzkoušet si aplikaci vodních pulzů za účelem rychlého a bezpečného řízení 

vyvíjejících se podmínek. 

Výcvik jednotek poţární ochrany v boji proti poţárům v uzavřených prostorech je 

důleţitý nejen pro správné zvládnutí techniky hašení, ale také pro bezpečnost zasahujících 

hasičů. Teoretická a praktická příprava má pro bezpečnost zasahujících hasičů a pro efektivní 

provedení zásahu zásadní význam. 

Teorie musí hasiče naučit zejména správně rozeznat příznaky situace jednotlivých 

forem nelineárního rozvoje poţáru a poučit je o správném provádění taktických postupů. 

Praktická část je zaměřena především na zvládnutí správné techniky pouţívání 

proudnice a na bezpečný pohyb v místě poţáru. 

 

8.1 Praktický výcvik „Strašice u Rokycan“  

 

Pro ověření teoretických znalostí jsem se účastnil v období od listopadu 2009 do 

března 2010 několika praktických výcviků hašení ve vnitřním prostoru, které se konaly 

v areálu bývalých kasáren ve Strašicích u Rokycan. Organizátorem výcviku byl HZS 

Plzeňského kraje ÚO Rokycany. 

 

8.1.1 Popis objektu 
 

Místo výcviku bylo situováno do objektu bývalých kasáren v obci Strašice, nedaleko 

Rokycan. Jedná se o neuţívanou budovu s jedním NP a jedním PP. Budova je tvořena 

ţelezobetonovou konstrukcí s cihlovou vyzdívkou. Situační nákres objektu zobrazuje 

obrázek č. 11. 

 Prostor objektu, kde probíhal výcvik, byl rozdělen do dvou částí (viz obrázek č. 12):  

a) Demonstrační část, kde byl výcvik zaměřen zejména na vizuální 

pozorování rozvoje poţáru a pobyt v uzavřeném prostoru, 

b) Výcviková část, kde probíhala simulace reálného zásahu. 
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8.1.2 Struktura výcviku 
 

K výcviku bylo přizváno vţdy pouze tolik účastníků, aby ke kaţdé výcvikové skupině 

čítající tři členy mohl být přidělen jeden instruktor.  Maximální počet účastníků výcviku byl 

včetně instruktorů 16 hasičů. 

 

Všichni příslušníci, kteří se tohoto výcviku účastnili, byli povinně vybaveni: 

o osobními ochrannými pomůckami - vícevrstvým zásahovým oblekem, 

hasičskou přilbou, kuklou, zásahovými rukavicemi a zásahovou obuví, vše 

v souladu s příslušnými ČSN EN, 

o izolačním dýchacím přístrojem s moţností výměny tlakové lahve na místě, 

o svítilna, 

o analogová RDST s náhradním zdrojem. 

 

Místo bylo zajištěno jednou CAS, PS Rokycany s připravenými dvěma útočnými „C“ 

proudy. CAS byla napojena na nedaleký podzemní hydrant. Pro regulaci výměny plynů při 

samotném výcviku byla pouţita přetlaková ventilace.  

 

Výcvik se sestával s „teoretické“ a „praktické“ části. 

 

o Základem teoretické části, byla prezentace zaměřená na nelineární rozvoj 

poţáru v uzavřeném prostoru, kde byli účastníkům výcviku srozumitelně 

vysvětleny základní vztahy a názorně popsány zákonitosti dynamiky poţáru. 

o Praktická část pak byla rozdělena do několika částí.  

 

 

8.1.3 Studený výcvik 
 

V úvodní části této etapy výcviku proběhlo seznámení se, se základními technickými 

prostředky poţární ochrany, potřebnými k poţadovaným činnostem. Základem tohoto 

výcviku je práce s kombinovanou poţární proudnicí. Následoval popis jednotlivých technik, 

zejména aplikace „3D vodní mlhy“ a jejich procvičováni na volném prostranství. 
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8.1.4 Horký výcvik 
 

K provedení této části výcviku bylo nutné simulovat reálný poţár v uzavřeném 

prostoru. Pro naše potřeby byly pouţity dřevěné palety, jakoţto nejběţnější a nejdostupnější 

reprezentant tuhých paliv, mající dostatečnou rychlost uvolňování tepla a ostatních zplodin 

hoření umoţňující výcvik. 

 

Nejprve byla provedena „demonstrace“ rozvoje poţáru, jeho pozorování a pobyt 

v uzavřeném prostoru, coţ účastníkům umoţňovalo: 

 bezpečné pozorování nelineárního rozvoje poţáru při difusním hoření v prostoru, 

 vnímání působení tepla, zejména v potenciálně krizových situacích a získání 

základních návyků pro vyšší bezpečnost pohybu v prostoru poţáru uvnitř 

uzavřených prostor, 

 pozorování účinků ventilace na termické podmínky v objektu a na pohyb horkých 

plynů v zařízení. 

 

V další části byl výcvik zaměřen na chování zasahujících hasičů v situaci reálného 

poţáru. Pod dozorem zkušených instruktorů zde byla u účastníků výcviku rozvíjena jejich 

schopnost samostatného rozhodování pro volbu vhodných taktických postupů a hasebních 

technik. 

 

8.1.5 Analýza výcviku 
 

Teoretická a praktická připravenost má pro bezpečnost zasahujících hasičů a pro 

efektivní provedení zásahu zásadní význam. Teorie byla převáţně zaměřena na správné 

rozeznání příznaků nebezpečných jevů a na významu provádění defenzivních taktických 

postupů. Praktická část se věnovala především pouţívání technických prostředků, zejména 

kombinované poţární proudnice 

Za vhodný prostředek pro provedení praktického výcviku jsou všeobecně uznávány 

„backdraftové“ a „flashoverové“ kontejnery, které umoţňují bezpečně předvést a nasimulovat 

skutečné podmínky poţáru v uzavřených prostorech. V našem případě byly tyto kontejnery 

nahrazeny reálným objektem, coţ umoţnilo všem zúčastněným vyzkoušet si, jak tyto jevy 

v praxi vznikají, jak vypadají, jak se projevují a jak se proti nim lze chránit. 
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8.2 Nevhodné postupy 

Bez speciálních znalostí (výcviku), bude mít kaţdý zasahující hasič pokušení pouţít 

proudnici tak, jako by měl uhasit nějaký předmět. Při hašení hořícího předmětu, voda na tento 

předmět narazí, zastaví se na něm a uhasí oheň. V případě poţáru (ohně) v prostoru, voda 

projde skrz svůj cíl a narazí na zeď. 

Mohou nastat dvě okolnosti: 

1) Aplikovaná voda „narazí“ na velice horký strop a stěny. Dojde k obrovské 

produkci páry, protoţe při 100°C z vznikne z 1 litru vody 1700 litrů páry (při 

400°C u poţáru uţ je to skoro 3000 l). Tím dojde k nárůstu tlaku ve svrchní 

části a pohybu celé vrstvy velice horkých plynů proti zasahujícím hasičům. 

V lepším případě dojde pouze k popálení. 

2) Hasič č. 1, ovládající proudnici, se pokusí pokropit spodní část prostoru, 

například tím, ţe se snaţí přímo zasáhnout hořící předměty.  

Dojde ke dvěma úkazům: 

a) Nejprve dodávka vody způsobí nasátí čerstvého vzduchu a jeho 

přivedení do středu ohně. Tato nově vzniklá hořlavá směs můţe 

během chvilky zvýšit intenzitu hoření natolik, ţe dojde k nárůstu 

teploty v prostoru a zapříčiní celkové vzplanutí. Tak můţe dojít 

při pokusu o likvidaci poţáru k odstartování neţádoucího 

„flashoveru“, který nám jiţ nedovolí prostor opustit.  

b) Poté vstříknutá voda ochladí některá místa v prostoru a tím 

naruší termickou rovnováhu v místnosti a hasič č. 1 tím opět 

riskuje, ţe se horké plyny pohnou proti nim. 

 

Výběr pouţité taktiky závisí na situaci po příjezdu jednotky na místo zásahu. Pokud se 

bude jednat o budovu zasaţenou poţárem, s moţností vzniku některého z jevů nelineárního 

rozvoje poţáru, musí být zasahující hasiči na toto na základě předchozího výcviku připraveni. 

Pouţití konkrétní taktiky závisí zejména na případném ohroţení lidských ţivotů, které zvyšuje 

význam faktoru času. Taková situace nutí hasiče podstupovat větší riziko při taktickém 

postupu, který je rychlejší, ale nebezpečnější. Pokud není zjištěno bezprostřední ohroţení 

osob, je výhodnější pouţít typy „defenzivní“ taktiky, protoţe při jejich provedení hrozí jen 

velmi malé riziko zranění zasahujících hasičů. 
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9. Závěr 

Poţáry a zvláště poţáry v uzavřených prostorech patří mezi komplikované zásahy. 

Pokud má hasič zvládnout bezpečnou a účinnou likvidaci takového poţáru, musí být na tuto 

situaci dokonale připraven. Je nutné znát základní principy dynamiky poţáru v uzavřeném 

prostoru a být schopen je pouţít v reálném prostředí. 

Všechny taktické postupy uţívané ve světě i v ČR vycházejí vţdy ze znalosti 

dynamiky poţáru. S ohledem na omezený rozsah této bakalářské práce nebylo moţné provést 

vyčerpávající přehled témat a problémů spojených s dynamikou poţáru. Problematika jevů 

souvisejících s poţárem, je velice sloţitá a na jejím řešení pracují různá vědecká pracoviště po 

celém světě. Výsledky jejich činností v praxi vyuţívá jak poţární represe, tak i prevence a 

daly vzniknout mnoha novým hasebním metodám, které v ČR nebyly v rámci odborné 

přípravy doposud vyuţívány.  

Pro srozumitelnost dalšího textu této práce, bylo třeba popsat alespoň základní 

principy dynamiky poţáru, hasebních účinků vody ve vnitřním prostoru, zhodnocení vlivu 

některých parametrů dodávky vody a vysvětlení některých pojmů nelineárního šíření poţáru. 

Problematika je uváděna v rozsahu, v jakém by ji měl zvládnout kaţdý hasič. Výuka 

dynamiky poţáru, tak jak je realizována v „Swedish Rescue Agency“, je v současnosti dle 

mého názoru zvládnuta v rámci systému odborné přípravy zřejmě na nejvyšší úrovni, a proto 

byly pro tuto část pouţity jako základní informační zdroj švédské výukové materiály. 

V rámci bakalářské práce jsou popsány základní způsoby ovládání proudnice, jako 

věcného prostředku poţární ochrany ve vztahu k parametrům dodávky vody doporučených v 

souvislosti s optimalizací hasebních účinků vody při hašení ve vnitřním prostoru.  

Hlavní část bakalářské práce pak spočívá v popisu a seřazení bezpečných a efektivních 

postupů ovládání proudnice pro optimalizovanou dodávky vody při hašení v uzavřeném 

prostoru do taktického sledu v závislosti na podmínkách odvětrání, dispozici a geometrii 

prostoru 

Mým cílem bylo vytvořit práci, která by v základních rysech pokryla problematiku 

hašení poţárů v uzavřených prostorech v podmínkách ČR a nastínit tak soubor základních 

témat, cvičebních situací a podmínek pro provádění praktického výcviku jednotek PO při 

práci s proudnicí. Smyslem této práce je mimo jiné pomoci zvýšit bezpečnost zasahujících 

hasičů, jejich rozhodovací schopnost při volbě vhodného taktického postupu a tím zvýšit 

kvalitu a rychlost zásahu při poţárech.  



41 

 

10. Seznam pouţité literatury 

 

[1] Balog, K., Kvarčák M.: DYNAMIKA POŢÁRU, EDICE SPBI SPEKTRUM 22., 

Ostrava, 1999 

[2] Bengtsson, L.G.: ENCLOSURE FIRES, Räddnings verket, Swedisch Rescue 

Services Agency, ISBN 91-7253-263-7, Švédsko, 2001, 192 str. 

[3] Grimwood P., FLASHOVER&NOZZLETECHNQUES, Crisis & Emergency 

Menagement Centre, D/2002/9233/004, Nizozemí 2002, [on-line] [cit 2010-04-

07], dostupné na: http://www.firetactics.com/CEMAC-FLASH&NZZLE.pdf 

[4] Grimwood P., FOG ATTACK, [on-line], dostupné na: www.firetactics.com 

[5] Grimwood P., NEW WAWE 3-D WATER FOG TACTICS, [on-line], dostupné 

na: www.firetactics.com 

[6] Grimwood P., STANDARD OPERATING GUIDELINE, SOG 4242/2006/10, 

[on-line] [cit 2006-11-12], dostupné na: www.firetactics.com 

[7] Grimwood P., TACTICAL FIREFIGHTING, [on-line], dostupné na: 

www.firetactics.com 

[8] Grimwood, P., Hartin, E., McDonough, J., Rafael, S.: 3D FIRE FIGHTING 

TRAINING, TECHNIGUES, AND TACTICS, Fire Protection Publications, 

Oklahome State University, ISBN: 0-87939-258-4, USA, 2005, 435 str. 

[9] Havlíček, K.: ZKOUŠKA VÝCVIKOVÉHO TRENAŢÉRU NA SPALOVÁNÍ 

TUHÝCH PALIV: diplomová práce. Ostrava: VŠB TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, 2007, 58 stran 

[10] Kadlec, Z., Blahoţ, V.: ZÁKLADY SDÍLENÍ TEPLA, EDICE SPBI 

SPEKTRUM 2., 2. vydání, ISBN: 80-902001-1-7, Ostrava, 2000, 109 str. 

[11] Kalousek, J.: ZÁKLADY FYZIKÁLNÍ CHEMIE HOŘENÍ, VÝBUCHU A 

HAŠENÍ, EDICE SPBI SPEKTRUM 4., 1. vydání, ISBN: 80-902001-6-8, 

Ostrava, 1996, 203 str. 

[12] Kolektiv autorů: BOJOVÝ ŘÁD JEDNOTEK POŢÁRNÍ OCHRANY, EDICE 

SPBI, 1. vydání, ISBN: 978-80-7385-026-5, Ostrava, 2007, 561 str. 

[13] Kolektiv autorů: FIREFIGHTER´S HADDBOOK, Thomson Delmar learning, 

ISBN: 1-4018-3575-9, USA 2002, 980 str. 

http://www.firetactics.com/CEMAC-FLASH&NZZLE.pdf
http://www.firetactics.com/
http://www.firetactics.com/
http://www.firetactics.com/
http://www.firetactics.com/


42 

 

[14] Kolektiv autorů: ZÁSOBOVÁNÍ HASIVY, EDICE SPBI SPEKTRUM 20., 1. 

vydání, ISBN: 80-86111-40-7, Ostrava, 1999, 176 str. 

[15] Kučera, P., Kaiser, R., Pavlík, T., Pokorný, J.: METODICKÝ POSTUP PŘI 

ODLIŠNÉM ZPŮSOBUSPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK 

POŢÁRNÍ OCHRANY, EDICE SPBI SPEKTRUM 56., 1. vydání, ISBN: 978-

80-7385-044-9, Ostrava, 2008, 201 str.  

[16] Kvarčák, M.: ZÁKLADY POŢÁRNÍ OCHRANY, EDICE SPBI SPEKTRUM 

44., 1. vydání, ISBN: 80-86634-76-0, Ostrava, 2005, 134 str. 

[17] Lamballais PL, Gaviot F., Attaque 3D pour Feu 3D, [on-line], dostupné na: 

http://www.flashover.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=14 

[18] Orlíková, K., Štroch, P.: CHEMIE PROCESŮ HOŘENÍ, EDICE SPBI 

SPEKTRUM 18., Ostrava, 1999 

[19] Orlíková, K.: HASEBNÍ LÁTKY, EDICE SPBI SPEKTRUM 1., 1. vydání, 

ISBN: 80-902001-0-9, Ostrava, 1995, 90 str.  

[20] Ošlejšek, P.: Technika hašení poţárů v uzavřených prostorech, bakalářská práce 

VŠB - Technická universita Ostrava, 2008, 51 s. 

[21] Quintiere, J. G.: PRINCIPLES OF FIRE BEHAVIOR, Delmar Publisher, USA, 

1997, ISBN 0-8273-7732-0 

[22] Särdqvist: WATER AND OTHER EXTIQUISHING AGENTS, Räddnings 

verket, Swedisch Rescue Services Agency, ISBN: 91-7253-265-3, Švédsko 2002, 

336 str. 

[23] Swensson S.: FIRE VENTILATION, Räddnings verket, Swedisch Rescue 

Services Agency, ISBN: 91-7253-279-3, Švédsko 2000, 119 str. 

[24] Thomiczek, A.: POSTUPY ZDOLÁVÁNÍ POŢÁRŮ A ZPŮSOB JEJICH 

VYPRACOVÁNÍ, diplomová práce, VŠB TU Ostrava, 2003 

[25] Vítek, P.: TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ POSTUPY HAŠENÍ V SITUACI 

BACKDRAFTU, diplomová práce, VŠB – TU Ostrava 2003, Ostrava, 72 s. 

  

http://www.flashover.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=14


43 

 

 

11.  Seznam pouţitých obrázků, grafů a tabulek  

 

 

obrázek č. 1 - Zobrazení chemické reakce hoření 

obrázek č. 2 - Plamen difusní laminární a difusní turbulentní 

obrázek č. 3 - Rozložení a přestupu tepla v plameni a šíření plamene v závislosti na 

hustotě hořlavého materiálu 

obrázek č. 4 - Vzestupný proud horkých plynů 

obrázek č. 5 - Trojúhelník elementů hoření 

obrázek č. 6 - Aplikace vody do prostoru hoření formou kompaktního proudu. 

obrázek č. 7 - Aplikace vody do prostoru hoření formou 3D vodní mlhy 

obrázek č. 8 - Požární proudnice kombinovaná 

obrázek č. 9 - Ovládání proudnice 

obrázek č. 10 - Technika „krátkých pulzů“ 

obrázek č. 11 - Výcvikový objekt „Strašice“ 

obrázek č. 12 - Rozdělení na jednotlivé části 

 

 

graf č. 1 - Teplotní křivky výše uvedených scénářů požárů (dle čísel) 

graf č. 2 - Změna objemu při přechodu vody na páru 

 

 

tabulka č. 1 - Přiřazení jednotlivých situací k odpovídajícímu typu plamene 

tabulka č. 2 - Zvětšení původního objemu vody odpařením při různé teplotě v místě 

požáru 

tabulka č. 3 - Závislost celkové plochy kapiček na jejich velikosti v jednom litru 

vody. 

tabulka č. 4 - Závislost doby existence kapiček na jejich velikosti a okolní teplotě 

tabulka č. 5 - Chladící schopnosti vody při různých intenzitách její dodávky. 

 



44 

 

12. Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Obrázky 

Příloha č. 2 – Grafy 

Příloha č. 3 – Tabulky 

Příloha č. 4 – Krátký pulz 

Příloha č. 5 – Dlouhý pulz 

Příloha č. 6 – Dlouhý pulz, figura „O“ a „Z“ 

Příloha č. 7 – Moţné polohy zasahujících hasičů při aplikaci 3D vodní mlhy  

 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 1 

 

Stránka 1          Jan Ţiţka 

Příloha č. 1 – Obrázky 

 

 

 

 

obrázek č. 1 Zobrazení chemické reakce hoření 

 

 

 

 

obrázek č. 2 Plamen difusní laminární a difusní turbulentní 

 

 

 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 1 

 

Stránka 2          Jan Ţiţka 

 

obrázek č. 3 Rozložení a přestupu tepla v plameni a šíření plamene 

v závislosti na hustotě hořlavého materiálu 

 

 

 

a) pásmo plynů bez plamene  

 

 

 

b) pásmo s fluktuujícím plamenem 

 

 

c) pásmo s trvalou přítomností plamene 

 

 

obrázek č. 4  Vzestupný proud horkých plynů 

 

 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 1 

 

Stránka 3          Jan Ţiţka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 5 Trojúhelník elementů hoření 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 6 Aplikace vody do prostoru hoření formou kompaktního 

proudu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

obrázek č. 7 Aplikace vody do prostoru hoření formou 3D vodní mlhy 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 1 

 

Stránka 4          Jan Ţiţka 

 

 

 

obrázek č. 8 Požární proudnice kombinovaná 

 

 

 

 

  

obrázek č. 9 Ovládání proudnice 

 

 

 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 1 

 

Stránka 5          Jan Ţiţka 

 

obrázek č. 10 Technika „krátkých pulzů“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nástupní plocha JPO 

Nástupní plocha JPO 

obrázek č. 11 Výcvikový objekt 

„Strašice“ 

obrázek č. 12 Rozdělení na jednotlivé 

části 
 

 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 2 

 

Stránka 1          Jan Ţiţka 

Příloha č. 2 – Grafy 

 

 

graf č. 1 Teplotní křivky výše uvedených scénářů požárů (dle čísel) 
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Příloha č. 3 – Tabulky 

 

 

tabulka č. 1 Přiřazení jednotlivých situací k odpovídajícímu typu 

plamene 

Příklad plamenného hoření Typ plamene 

Svíčka difuzní 

Hoření hořlavé kapaliny nejprve kinetický, pak difusní 

Fireball nejprve kinetický, pak difusní 

Plyn unikající pod tlakem částečně kinetický a částečně difusní 

Vrstva kouře difusní od neutrální roviny vzhůru 

Poţár s nedostatkem kyslíku při náhlém 

otevření ventilačního otvoru 

kinetický 

Vznícení produktů pyrolýzy kinetický 

 

 

tabulka č. 2 Zvětšení původního objemu vody odpařením při různé 

teplotě v místě požáru 

Teplota [°C] Zvětšení objemu 

100 1 700x 

250 2 400x 

650 4 200x 

 

 

 

tabulka č. 3 Závislost celkové plochy kapiček na jejich velikosti 

v jednom litru vody. 

Velikost kapiček [µm] 1000 100 10 

Celkový počet kapiček 1,91 x 10
6
 1,91 x 10

9
 1,91 x 10

12
 

Celková plocha povrchu 6 60 600 
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tabulka č. 4 Závislost doby existence kapiček na jejich velikosti a 

okolní teplotě 

T [C] 100 µm 200 µm 300 µm 400 µm 500 µm 

200 0,8 s 1,6 s 2,4 s 4,0 s 8,0 s 

300 0,533 s 1,06 s 1,6 s 2,66 s 5,33 s 

400 0,4 s 0,8 s 1,2 s 2,0 s 4,0 s 

600 0,36 s 0,52 s 0,78 s 1,3 s 2,6 s 

800 0,2 s 0,4 s 0,6 s 1,0 s 2,0 s 

1000 0,16 s 0,32 s 0,48 s 0,8 s 1,6 s 

 

 

tabulka č. 5 Chladící schopnosti vody při různých intenzitách její 

dodávky. 

Dodávka vody [l.min
-1

] 50 100 150 200 300 550 800 1000 

Chladící schopnost vody [MW] 0,62 1,39 2,10 2,79 4,20 7,69 11,19 13,99 
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Příloha č. 4 – Krátký pulz 

 

  

 

  

Na sérii fotografií je znázorněna aplikace vody do prostoru pomocí krátkého pulzu. Celý úkon 

trvá přibližně 0,5 sekundy, do prostoru je dopraveno okolo 2 litrů vody při tlaku 0,8MPa a 

jmenovitém průtoku 220 l.min
-1

. Na poslední fotografii je patrný obláček vodní páry, držící se 

ve vzduchu ještě několik vteřin po dokončení úkonu. 

 

 

 

 

Proudnice je nastavena na úhel výstřiku více než 90°, 

namířenou pod úhlem 45° ke stropu. Tímto typem 

krátkého pulzu zasahující hasič kontroluje horní kouřovou 

vrstvu a zároveň se chrání před působením tepelného 

záření. Zelená barva představuje oblast výskytu horké 

vrstvy kouře a pyrolýzních produktů.  

 

 



Dodávka vody pro účinné 3D hašení       příloha č. 5 

 

Stránka 1          Jan Ţiţka 

Příloha č. 5 – Dlouhý pulz 

 

  

 

  

 

Na sérii fotografií je znázorněna aplikace vody do prostoru pomocí dlouhého pulzu. Celý 

úkon trvá přibližně 4 sekundy, do prostoru je dopraveno okolo 24 litrů vody při tlaku 0,8MPa 

a jmenovitém průtoku 360 l.min
-1

. Zpravidla se začíná s dodávkou vody do vrchní kouřové 

vrstvy s proudnicí nastavenou na široký úhel rozstřiku. Pohybem směrem k podlaze je tento 

úhel postupně zmenšován. 
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Příloha č. 6 – Dlouhý pulz, figura „O“ a „Z“ 

 figura „O“ 

 

Na sérii fotografií je znázorněna opět 

dodávka vody do prostoru pomocí 

dlouhého pulzu, vykreslením figury „O“. 

Na poslední fotografii je patrné, že se 

kapky drží v prostoru po celou dobu 

úkonu. 

 

  
1.      2. 

  
3.      4. 

  
5.      6. 
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 figura „Z“ 

 

 

 

Na fotografiích je znázorněno vykreslení figury „Z“, tentokrát od podlahy ke stropu. Tento 

postup není tolika běžný, zpravidla se figura vykresluje od stropu k podlaze, od rozevřeného 

úhlu rozstřiku po uzavřený.  
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Příloha č. 7 – Moţné polohy zasahujících hasičů při 

aplikaci 3D vodní mlhy 

Poloha zasahujících hasičů je zpravidla volena podle výšky neutrální roviny. Hasiči se vždy 

pohybují pod touto neutrální rovinou a jsou vybaveni ochrannými prostředky a izolačním 

dýchacím přístrojem.  

 

 

 

 

 

 

 

Zasahující hasiči v poloze v kleče, 

v těsném kontaktu za sebou. 

 

 

 

 

 

 

 

Zasahující hasiči v sedě, opět 

v těsném kontaktu za sebou. 

 

 

 

 

 

 

Zasahující hasiči v leže, při velmi 

nízké poloze neutrální roviny, opět 

ve velmi těsném kontaktu za sebou. 


