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1 Úvod 

Přenosné hasicí přístroje jsou již neodmyslitelnou součástí všech staveb. Jsou to věcné 

prostředky požární ochrany, které slouží k lokalizaci a likvidaci malých a nerozvinutých 

požárů. Jsou určeny především pro uživatele objektů, a jak je uvedeno v publikaci [5], jsou 

účinným prostředkem v boji proti požáru na celém světě.  

V současné době jsou v České republice platné právní předpisy, které nařizují osadit 

budovy přenosnými hasicími přístroji. Jedná se o vyhlášku č. 246/2001 Sb., o stanovení 

podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku č. 23/2008 Sb., technických podmínkách 

požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů. K pomoci jim slouží různé výpočty 

počtu přenosných hasicích přístrojů, které jsou uvedeny v českých státních normách. Jedná se 

o normy z třídy ČSN 7308xx, tedy požární bezpečnost staveb. 

Osadit stavbu přenosnými hasicími přístroji je povinnost. Přestupku se dopustí ten, kdo 

neobstará, poškodí, zneužije nebo neudržuje přenosné hasicí přístroje v provozuschopném 

stavu. Podle zákona [16] za tento přestupek může dostat pokutu od hasičského záchranného 

sboru kraje. 

Cílem je vytvořit ucelenou práci, ve které bude sepsán počet přenosných hasicích 

přístrojů ze všech platných legislativních předpisů a technických norem, různé způsoby 

výpočtu, zabývající se přesným určením počtu přenosných hasicích přístrojů v různých 

druzích provozů ve výrobním i nevýrobních sektoru. Součástí práce budou i informace 

o prostorech, které mají již předem vymezený počet a druh přenosných hasicích přístrojů.  

Výstupem bude naprogramování jednoduché výpočetní pomůcky v programu Microsoft 

Excel, v níž budou uvedeny způsoby výpočtu popsané v této práci. Po zadání dat, program 

vypíše celkový počet přenosných hasicích přístrojů pro daný požární úsek a dále druh 

hasicího přístroje s přesným množstvím hasiva nebo hasební schopností.  
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2 Rešerše 

Informace do bakalářské práce jsem hledal především v odborných publikacích 

a především v platných právních předpisech a českých technických normách.  

 

KRATOCHVÍL, Michal; KRATOCHVÍL, Václav. Technické prostředky požární 

ochrany. 1. vydání. Ostrava: SPBI, 2009. 270 s. ISBN 978-80-7385-064-7. 

Publikace má za cíl představit přehled v současné době používaných technických 

prostředků u jednotek PO včetně základních souvisejících údajů. Ve 3 kapitole se tato kniha 

zabývá přenosnými i pojízdnými hasicími přístroji, které jsou zde velice podrobně popsány, 

včetně přehledných tabulek a názorných obrázků. Záměrem je všem čtenářům přiblížit 

některé zdánlivě jednoduše zapamatovatelné údaje. 

 

BRADÁČOVÁ, Isabela. Požární bezpečnost staveb II. Výrobní objekty. 1. vydání. 

Ostrava: SPBI, 2008, 167 s. ISBN 978-80-7385-45-6. 

Publikace je věnována požární bezpečnosti výrobních objektů. Kniha je určena 

především studentům v oboru požární ochrana. V knize se objevuje přehledné rozdělení 

přenosných hasicích přístrojů a způsoby výpočtů podle českých technických norem. Kniha 

vychází ze stavu předpisů platných ke konci roku 2008. 

 

ČSN EN 3-7 Přenosné hasicí přístroje – část 7. Vlastnosti, požadavky na hasební 

schopnost a zkušební metody. 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). 

Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou 

zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze. Zabývá 

se požadavky na hasební schopnost a zkušebními metodami pro různé třídy požáru. Nahrazuje 

ČSN EN 3-7 (38 9100) ze září 2004. 
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3 Základní pojmy a definice 

Požár je každé nežádoucí hoření, při kterém je ohroženo zdraví nebo došlo k úmrtí osob, 

zvířat a nežádoucí hoření, při kterém došlo ke škodám na majetku nebo na životním prostředí. 

Hasicí přístroj je věcný prostředek požární ochrany obsahující hasivo, které může být 

vytlačováno vnitřním přetlakem a nasměrováno do ohniska požáru [18]. 

Přenosný hasicí přístroj je hasicí přístroj, jehož konstrukce umožňuje přenášení a ruční 

obsluhu. V provozuschopném stavu je jeho hmotnost nejvíce 20 kg [14]. 

Hasivo je směs látek, která se nachází v hasicím přístroji a která při uvedení do činnosti má 

hasicí účinek. 

Čisté hasivo je elektricky nevodivé, těkavé nebo plynné hasivo, které při odpaření 

nezanechává zbytky [14].   

Požární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních částí objektu požárně 

dělícími konstrukcemi [8].  

Budovy skupiny OB1 jsou rodinné domy a rodinné rekreační objekty s nejvýše 3 obytnými 

buňkami, s jedním podzemním a nejvíce třemi nadzemními užitnými podlažími a s celkovou 

půdorysnou plochou nejvýše 600 m
2
 [10].   

Budovy skupiny OB2 jsou bytové domy přesahující kritéria budov skupiny OB1 [10]. 

Budovy skupiny OB3 jsou domy pro ubytování o projektované ubytovací kapacity nejvýše 

75 osob umístěných nejvýše do 3. nadzemního podlaží, nebo nejvíce 55 osob umístěných 

mezi 1. - 8. nadzemním podlažím [10]. 

Budovy skupiny OB4 jsou domy pro ubytování s projektovanou ubytovací kapacitou větší 

než u budov skupiny OB3 [10]. 

Hořlavé látky jsou látky tuhého, kapalného nebo plynného skupenství, které při požáru jsou 

schopny uvolňovat teplo [9]. 
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3.1 Třídy požáru  

Třídy požáru dle ČSN [13]: 

Třída požáru A  - Požáry pevných látek organického původu, jejichž hoření je 

doprovázeno žhnutím - např. dřevo, plasty, textil, stonkové materiály. 

Třída požáru B -  Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu - např.

   ropa, benzin, vosk, alkohol.    

Třída požáru C -  Požáry plynů - např. acetylen, vodík, propan, metan. 

Třída požáru D  - Požáru kovů (práškových a alkalických kovů) - např. hořčík, sodík, 

draslík. Hasicí přístroje pro třídu požáru D se nesmí označit jako 

vhodné pro jinou třídu požáru 

Třída požáru F - Požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků v kuchyňských 

zařízeních.  

3.2 Zkoušky hasební schopnosti 

Zkoušky hasební schopnosti se provádějí pouze pro třídy požáru A, pro třídy požáru B 

a pro třídy požáru F. Pro zbylé třídy požáru se tyto zkoušky nedělají, protože se nedá 

nasimulovat totožný požár pro danou třídu. 

3.2.1 Zkoušky hasební schopnosti pro požáry třídy A 

Zkoušky hasebních schopností jsou uvedeny v [14]. Při zkoušce hasební schopnosti 

pro požáry třídy se využívá kovový stojan, který má výšku 250 mm, šířku 900 mm a délku, 

která odpovídá zkušebnímu objektu. Na tento stojan se skládají ve 14 vrstvách dřevěné 

hranoly z borovice, které mají hmotnostní podíl vlhkosti 10 - 15%. Hranoly mají čtvercový 

průřez o délce stran 39  2 mm. Ty, které jsou narovnány napříč zkušebního objektu, tzn. 

vrstvy 2, 4, 6, 8, 10, 12 a 14, musí mít shodnou délku 500  10 mm. Hranoly uložené podél 

zkušebního objektu, tzn. vrstvy 1, 3, 5, 7, 9, 11 a 13, musí mít stejnou délku závislou na 

zkušebním objektu s tolerancí 10 mm.   

Největší zkušební objekt může být 55 A. Objekty větší než 27 A se skládají z menších 

objektů. Konce podélných hranolů se musí dotýkat. 

Pod zkušební objekt se položí kovová zapalovací vana o šířce 600 mm, hloubce 

100 mm a délce o 100 mm, větší než je velikost zkušebního objektu. Při zkoušce se naplní 

vodou do výšky 30 mm a přilije se heptan v takovém množství, které vydrží hořet po dobu 

2 minut a 30 sekund. 
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Tabulka 1 Vlastnosti zkušebních objektů [14] 

Označení zkušebního 
objektu 

Počet dřevěných hranolů 
pro příčnou vrstvu 

Délka zkušebního 
objektu 

5 A 5 0,5 

8 A 8 0,8 

13 A 13 1,3 

21 A 21 2,1 

27 A 27 2,7 

34 A 34 3,4 

43 A 43 4,3 

55 A 55 5,5 

 

Během zkoušky se heptan zapálí a po uplynutí 2 minut se vana s vodou a zbylým 

heptanem vytáhne. Hranoly se poté nechají po dobu 6 minut hořet a poté se začne s hašením.   

Hašení se může provést tak, že se celý hasicí přístroj vyprázdní plynule, nebo v postupných 

dávkách. Celková doba hašení nesmí překročit 5 minut u objektů do velikosti 21 A a 7 minut 

u zbývajících objektů. 

Úspěšná zkouška je pouze tehdy, pokud byly všechny plameny uhašeny a po dobu 

3 minut po uhašení nedošlo k opětovnému rozhoření. 

 

 

 

 

Obrázek 1 Zkušební objekt 13 A (pohled zpředu a z boku) [14] 
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3.2.2 Zkoušky hasební schopnosti pro požáry třídy B 

Zkouškou hasební schopnosti pro požáry třídy B se zabývá [14]. Zkouška se provádí 

v kovových vanách naplněných vodou a hořlavinou. Jako hořlavina se používá heptan. Poměr 

vody a heptanu je 1:2. Zkušební objekty se označují číslicí, která udává množství vody 

smísené s heptanem a písmenem B. 

Tabulka 2 Sestavení zkušebních objektu pro třídu požáru B [14] 

Označení 
zkušebního 

objektu 

Objem 
kapaliny (l) 

Vnitřní 
průměr vany 

(mm) 
Hloubka (mm) 

Plocha požáru 
(m2) 

21 B 21 920  10 150  5 0,66 

34 B 34 1170  10 150  5 1,07 

55 B 55 1480  15 150  5 1,73 

70 B 70 1670  15 150  5 2,20 

89 B 89 1890  20 200  5 2,80 

113 B 113 2130  20 200  5 3,55 

144 B 144 2400  25 200  5 4,52 

183 B 183 2710  25 200  5 5,75 

233 B 233 3000  30 200  5 7,32 

 

Minimální výška od povrchu kapaliny je (u zkušebních objektů do velikosti 70 B 

včetně) 100 mm k okraji vany. U větších objektů je minimální výška hladiny 140 mm k okraji 

vany. 

Během zkoušky se heptan se zapálí a nechá se hořet po dobu 1 minuty. Po uplynutí 

1 minuty se do 10 sekund se musí začít s hašením. Obsah hasicího přístroje se může 

vyprázdnit plynule nebo v postupných dávkách. Po každé zkoušce musí zůstat ve vaně 

minimálně 5 mm hořlaviny. Zkouška končí, pokud jsou všechny plameny uhašeny, nebo když 

dojde náplň hasicího přístroje. Úspěšná zkouška vždy končí uhašením všech plamenů.  

Při použití práškového a vodního hasicího přístroje se musí vzorek vody a heptanu 

vyměnit. Při použití hasicího přístroje CO2 se přidává pouze heptan.  

  



 

7 

 

3.2.3 Zkoušky hasební schopnosti pro požáry třídy F 

Zkouška se provádí ve dvou různých objektech. Zkoušky hasební schopnosti pro 

objekt 5 F se provádí v nádobě znázorněné na obrázku.  

 

Obrázek 2 Nádoba pro zkušební objekt 5 F [14] 

Zbylé zkoušky pro objekty 25 F, 40 F a 75 F se provádí v nádobě, jejíž rozměry jsou 

udány v tabulce. 

Tabulka 3 Vnitřní rozměry nádob pro různé zkušební objekty [14] 

Zkušební objekt Obsah oleje (l) Rozměry (mm) 

25 F 25  1 X = 578; Y = 289 

40 F 40  1  X = 600; Y = 450 

75 F 75  1  X = 1000; Y = 500 

 

Jako hořlavina se používá rostlinný olej s teplotou vznícení 330 – 380 °C. Teplota 

v nádobě se při zkoušce měří termoelektrickým článkem umístěným 25  5 mm pod hladinou 

oleje.  

Během zkoušky se olej zahřívá tak dlouho, než dojde ke vznícení. To musí nastat 

nejdéle do 3,5 hodiny. Pokud dojde do daného času k vznícení, zdroj tepla se vypne a oheň 

se nechá hořet po dobu 2 minut, než se začne s hašením. Zkoušející během hašení vyprázdní 
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plynule celý obsah hasicího přístroje. Hasí se z minimální vzdálenosti, která je doporučená 

výrobcem a je uvedená na štítku.   

Aby byla zkouška úspěšná, musí být plameny uhašeny a po dobu 20 minut nesmí dojít 

k opětovnému rozhoření. Během hašení nesmí dojít k výstřiku hořícího oleje a plameny nesmí 

být vyšší než 2 m po dobu delší než 2 s. Na konci zkoušky musí ve zkušební nádobě zůstat 

olej, aby se potvrdilo, že oheň uhasl díky hašení a ne kvůli nedostatku paliva.  

 
Obrázek 3 Nádoba pro zbylé objekty třídy požáru F [14] 
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4 Hasicí přístroje 

Hasicí přístroje jsou věcné prostředky požární ochrany. Jsou určeny pro primární zásah 

v první fázi požáru především pro uživatele objektu. Pokud jsou použity včas a správně, jsou 

velmi účinné. 

4.1  Dělení hasicích přístrojů 
 

 

 

Dělení dle

hasiva

vodní

pěnové

práškové

CO2

halonové

s čistým 
hasivem

druhu

přenosné

pojízdné

přívěsné

hnacího 
plynu

vzduch

argon

oxid 
uhličitý

helium

dusík
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4.2 Využitelnost hasicích přístrojů 

4.2.1 Vodní  

Vodní hasicí přístroje se dají využít pouze na hašení třídy požáru A. V ostatních 

případech se většinou použít nedá. Při hašení je využito chladicího efektu vody. Hašení 

hořlavých kapalin není doporučeno, protože u kapalin, které mají menší hustotu než voda, 

dochází k rozšíření požáru vlivem hoření kapaliny na hladině vody. Nedají se použít k hašení 

hořlavých plynů, práškových a alkalických kovů i rostlinných olejů a tuků.  

 

Obrázek 4 Ukázka hašení rostlinného oleje vodou [23] 

Vodní hasicí přístroje se dají použít i v prostorech, kde se teplota pohybuje pod 0 °C, 

protože je v nich obsažena nemrznoucí směs. Nejčastěji se používá uhličitan draselný, K2CO3, 

známý jako potaš, který ve směsi s vodou zaručí mrazuvzdornost [6]. 

Tabulka 4 Hašení vodním PHP [3, 26] 

Vhodný Nevhodný Nesmí se použít 

Pevné látky jako papír, 
textil, dřevo 

Benzín, nafta, ředidlo Zařízení pod napětím 

Alkoholy Cenné papíry Alkalické kovy 

Guma Historické knihovny Látky reagující s vodou 

Domovní odpad Archivy Rostlinné tuky a oleje 
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4.2.2 Pěnové 

Pěnové hasicí přístroje jsou vhodné k hašení pevných látek a hořlavých kapalin. Pěna 

má izolační a částečně chladivý účinek. Protože je v pěnových hasicích přístrojích obsažena 

voda, nesmí se s nimi hasit zařízení pod elektrickým napětím, hořící jedlé tuky a oleje, a také 

požáry práškových a alkalických kovů. Pěnové hasicí přístroje neobsahují nemrznoucí směs, 

tudíž jejich provozní teplota začíná na 0 °C, jsou použitelné až od teploty 60 °C [6]. 

Tabulka 5 Hašení pěnovým PHP [3, 26] 

Vhodné Nevhodné Nesmí se použít 

Pevné látky jako papír, 
textil, dřevo 

Hořlavé kapaliny mísící se 

s vodou 

Zařízení pod napětím 

Nafta, benzín Cenné papíry Rostlinné oleje a tuky 

Pevné hořlavé látky Archivy Alkalické kovy 

 

4.2.3 Vodní nebo pěnové s aditivy pro hašení třídy požáru F 

Vodní nebo pěnové hasicí přístroje vhodné pro požáry třídy A a F. Jejich hasební efekt 

je izolační. Přístroje obsahují aditiva, které při reakci s rostlinným olejem nebo tukem vytvoří 

na povrchu ochranný film, který zamezí přístupu kyslíku. Tím dojde k ukončení hoření 

a zamezí se zpětnému vznícení [6]. 

Tabulka 6 Hašení vodním nebo pěnovým PHP s aditivy pro hašení třídy požáru F [26] 

Vhodné Nevhodné Nesmí se použít 

Rostlinné oleje a tuky Cenné papíry Alkalické kovy 

Zařízení pod napětím Historické knihovny  

Pevné hořlavé látky Archivy  

4.2.4 Práškové 

Práškové hasicí přístroje se vyrábějí v několika provedeních, které při hašení využívají 

fyzikálně-chemické účinku, tzv. antikatalytický efekt. Lze s nimi hasit i zařízení pod 

elektrickým napětím do 1 kV ze vzdálenosti jeden metr, zařízení pod napětím do 110 kV se 

dají bezpečně hasit ze vzdálenosti tři metry. První provedení je vhodné na hašení tříd požáru 

A, B, C. Tyto prášky tvoří na povrchu hořlavé tuhé látky glazurový povlak, který má zabránit 

přístupu vzdušného kyslíku. Další varianta je vhodná pro hašení tříd požáru B, C. Poslední 

možností jsou práškové hasicí přístroje pro hašení třídy požáru D. Práškové hasicí přístroje se 
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dají použít i tam, kde je teplota pod bodem mrazu. Provozní teplota je od -20 do 60 °C, 

někteří výrobci udávají spodní mez -30 °C [6]. 

Tabulka 7 Hašení práškovým PHP pro třídu požáru A. B, C [26] 

Vhodné Nevhodné Nesmí se použít 

Pevné hořlavé látky Dřevo, uhlí, textil Alkalické kovy 

Hořlavé plyny  Hořlavé prachy 

Hořlavé kapaliny   

Zařízení pod napětím   

4.2.5 CO2 (sněhové) 

Hasicí přístroje CO2 se využívají pro hašení tříd požáru B, C. Při hašení je využito 

dusivého efektu. Kapalný CO2 při vypouštění expanduje a ochlazuje se. Teplota plynu 

proudícího z výstřikové hubice je přibližně -76° C. Sněhové hasicí přístroje jsou vhodné pro 

hašení zařízení pod elektrickým napětím. Zařízení pod napětím do 1 kV se bezpečně hasí ze 

vzdálenosti jeden metr, zařízení pod napětím do 110 kV mají minimální odstup tři metry. 

Nejsou však vhodné pro hašení práškových a alkalických kovů, protože během hašení může 

vzniknout CO, který následně může způsobit výbuch.  Dále se nedoporučuje jej použít pro 

hašení výbušných prachů a sypkých látek, protože zvířením může dojít k vytvoření výbušné 

směsi. Provozní teplota hasicích přístrojů CO2 je v rozmezí od -30 °C do 60 °C [6]. 

Tabulka 8 Hašení PHP CO2 [26] 

Vhodné  Nevhodné Nesmí se použít 

Hořlavé plyny Dřevo, uhlí, textil Hořlavé prachy 

Hořlavé kapaliny  Sypké látky 

Zařízení pod napětí  Alkalické kovy 

Jemná mechanika   

4.2.6 S čistým hasivem FE-36 

Plynové hasicí přístroje se hasivem FE-36 (1, 1, 1, 3, 3, 3 hexafluorpropan) jsou vhodné 

na hašení požárů třídy A, B, C. Dají se s ním hasit i zařízení pod elektrickým napětím. 

Minimální vzdálenost při hašení zařízení pod napětím do 110 kV je tři metry. Provozní teplota 

je od -20 do 60 °C [6].  
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5 Počet a rozmístění hasicích přístrojů 

V současné době je několik platných právních předpisů a státních norem, které určují 

počet a rozmístění hasicích přístrojů. Počet a druhy přenosných hasicích přístrojů jsou udány 

v požárně bezpečnostním řešení stavby, nebo v obdobné dokumentaci, která je součástí 

projektové dokumentace. Počet přenosných hasicích přístrojů může být navýšen např. na 

základě schváleného posouzení požárního nebezpečí. 

5.1 Výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů  

5.1.1 Nevýrobních objekty 

Vzorec pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů v požárním úseku dle [1, 2, 5, 8] 

𝑛𝑟 = 0,15(𝑆 ∗ 𝑎 ∗ 𝑐3)
1
2 ≥ 1,0 (1) 

 

𝑛𝑟    nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

S plocha požárního úseku (m
2
) 

𝑎 součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

𝑐3 součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostního opatření (samočinné stabilní hasicí 

zařízení) 

Vzorec pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů ve více požárních úsecích 

v jednom podlaží 

𝑛𝑟 = 0,15 (

𝑗

𝑖=1

𝑆𝑖 ∗ 𝑎𝑖 ∗ 𝑐3𝑖)
1
2 ≥ 1,0 (2) 

𝑛𝑟  nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

𝑆𝑖  plocha i-tého požárního úseku (m
2
) 

𝑎𝑖  součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

v posuzovaném i-tém požárním úseku 

𝑐3𝑖  součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostního opatření (samočinné stabilní hasicí 

zařízení) v posuzovaném i-tém požárním úseku 

j počet požárních úseků 

Vzorec pro výpočet počtu hasicích přístrojů není projektován pro hasicí přístroje 

s náplní hasicí látky 9 kg u přenosných hasicích přístrojů vodních nebo pěnových, 6 kg 

u práškových nebo CO2 (sněhových) a 2,5 kg u halonových přístrojů, případně ekvivalentní 

náplní jiné hasební látky [1, 5, 8]. 
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5.1.2 Výrobních objekty 

Vzorec pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů v požárním úseku dle [1, 2, 5, 9] 

𝑛𝑟 = 0,2(𝑆 ∗ 𝑃1)
1
2 ≥ 1,0 (3) 

𝑛𝑟    nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

S plocha požárního úseku (m
2
) 

P1 index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru 

Vzorec pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů ve více požárních úsecích 

v jednom podlaží 

𝑛𝑟 = 0,2 (

𝑗

𝑖=1

𝑆𝑖 ∗ 𝑃1𝑖)
1
2 ≥ 1,0 (4) 

𝑛𝑟  nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

𝑆𝑖  plocha i-tého požárního úseku (m
2
) 

P1i index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru v i-tém posuzovaném požárním 

úseku 

j počet požárních úseků 

 

Počet přenosných hasicích přístrojů ve výrobních objektech je stanoven na přístroje 

s náplní 9 kg u vodních a pěnových přístrojů (s minimální hasební schopností 13A nebo 

183B), 6 kg u práškových přístrojů (s minimální hasební schopností 21A nebo 113B), 5 kg 

u přístrojů s CO2 (sněhových) a 4 kg u halonových přístrojů (s minimální hasební schopností 

55B). Je možné použít i jinou hasební látku, avšak musí být stanovena oprávněnou 

zkušebnou. 

V provozech, kde pracují ženy nebo zdravotně tělesně postižení, je vhodné instalovat 

větší množství menších, a tím pádem lehčích přenosných hasicích přístrojů. Jedinou 

podmínkou je, aby výsledná hasební schopnost byla po součtu stejná nebo vyšší. Postup je 

uveden níže. 

Přenosné hasicí přístroje mohou částečně nahradit pojízdné hasicí přístroje se stejnou 

hasební látkou nebo se stejnou nebo vyšší hasební schopností. Doporučuje se ovšem pojízdné 

hasicí přístroje volit oproti přenosným hasicím přístrojům navíc [2, 5, 9,]. 
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5.1.3 Zemědělské objekty 

Vzorec pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů v požárním úseku dle [11] 

𝑛𝑟 = 0,1(𝑆 ∗ 𝑃1)
1
2 ≥ 1,0 (5) 

 

𝑛𝑟    nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

𝑆𝑖  plocha požárního úseku (m
2
) 

P1 index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru 

Vzorec pro výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů ve více požárních úsecích 

v jednom podlaží 

𝑛𝑟 = 0,1 (

𝑗

𝑖=1

𝑆𝑖 ∗ 𝑃1𝑖)
1
2 ≥ 1,0 (6) 

𝑛𝑟  nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

𝑆𝑖  plocha i-tého požárního úseku (m
2
) 

P1i index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření požáru v i-tém posuzovaném požárním 

úseku 

j počet požárních úseků 

Stanovení hasební látky a hasební schopnosti u přenosných hasicích přístrojů v zemědělských 

objektech jsou shodné s  hasicími přístroji ve výrobních objektech [11]. 

5.1.4 Ostatní případy výpočtu 

Nelze-li určit počet a typ přenosných hasicích přístrojů s požadovanou hasební schopností dle 

českých státních norem, využije se vztah z [2, 17]: 

𝑛𝐻𝐽 = 6 ∗ 𝑛𝑟  (7) 

𝑛𝐻𝐽    počet hasicích jednotek přenosných hasicích přístrojů 

𝑛𝑟  nejmenší počet přenosných hasicích přístrojů (ks) 

Když z rovnice vypočteme 𝑛𝐻𝐽 , můžeme zjistit potřebný počet hasicích přístrojů. 

Z tabulky 9 se určí velikost hasicí jednotky hasicího přístroje HJ1 z hasební schopnosti, která 

je vyražena na typovém štítku. Z tabulky 2 se velikost hasicí jednotky hasicího přístroje HJ2 

určí tak, že se určí hasicí přístroj podle typu a velikosti hasební náplně a následně se vyčte 

udaná hodnota.  

Hodnota 𝑛𝐻𝐽  se podělí hodnotou HJ1 nebo HJ2, a tím vyjde potřebný počet 

přenosných hasicích přístrojů. Výsledek se zaokrouhlí směrem nahoru, na celá čísla [17]. 
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Přenosné hasicí přístroje, které mají na typovém štítku uvedenou hasební schopnost, se řídí 

tabulkou 1. 

Tabulka 9 Hasicí jednotky hasicích přístrojů HJ1 [4, 17] 

Hasicí jednotky HJ1 
Hasební schopnost hasicích přístrojů pro třídy 

požárů A a B 

1 5 A 21 B 

2 8 A 34 B 

3 13 A 55 B 

4 13 A 70 B 

5 13 A 89 B 

6 21 A 113 B 

9 27 A 143 B 

10 34 A 183 B 

12 43 A  183 B 

15 55 A 233 B 

Přenosné hasicí přístroje, které nemají na typovém štítku vyraženou hasební schopnost 

a jsou schválené dle ČSN 389100 – Přenosné hasicí přístroje – Část 7: Vlastnosti, požadavky 

na hasební schopnost a zkušební metody, se určují podle tabulky 10. 

Tabulka 10 Hasicí jednotky hasicích přístrojů HJ2 [4, 17] 

Hasicí jednotky HJ2 A B A+B 

1  S 1,5; S 2; H 1  

2 PG 2; V 6 P 2; H 2 PG 2 

3  S 6; Pě 10; H 4 Pě 10 

4 V 10; Pě 10 H 6  

6 PG 6 P 6 PG 6 

9  H 10  

10 PG 10  PG 10 

12 PG 12 P 12 PG 12 

Použité zkratky: P(G) práškový hasicí přístroj s práškem BC (ABC) 

   S  hasicí přístroj CO2 (sněhový) 

    Pě pěnový hasicí přístroj 

   V vodní hasicí přístroj 

   H halonový hasicí přístroj 
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5.1.5 Rozmístění v ostatních prostorech 

V prostorách, kde nejsou určeny žádné přenosné hasicí přístroje dle výše uvedených 

požadavků, se rozmisťují přenosné hasicí přístroje dle [18] následujícím způsobem. 

V prostorách, kde se předpokládá požár pevných látek doprovázených žhnutím, se na 

každých započatých 200 m
2 

se umisťuje jeden přenosný hasicí přístroj s hasební schopností 

minimálně 13 A. 

V prostorách, kde se nachází hořlavé kapaliny nebo hořlavé látky přecházející do 

kapalného stavu, se na každých 200 m
2
 umisťuje jeden přenosný hasicí přístroj s minimální 

hasební schopností 70 B.  

V případech, kdy nejsou na přenosném hasicím přístroji uvedeny hasební schopnosti, 

se volí jeden přenosný hasicí přístroj: vodní s náplní 9 l; práškový s náplní 6 kg; pěnový 

s množstvím hasební látky 6 kg; přenosný hasicí přístroj halonový s náplní 6 kg halonu nebo 

jiného ekvivalentního hasiva; 5 kg přenosného hasicího přístroje CO2. 

Pokud počet přenosných hasicích přístrojů odpovídá požadavkům, ale objekt je 

rozdělen na několik nepropojených místností nebo prostorů, je nutné instalovat do každého 

samostatně odděleného prostoru jeden přenosný hasicí přístroj s hasební schopností shodnou 

s ostatními prostory. Nachází-li se v prostoru hořlavé látky, na které je přenosný hasicí 

přístroj nevhodný, použije se ten druh, který má největší účinnost.  

5.2 Rozmístění přenosných hasicích přístrojů 

Přenosné hasicí přístroje se musí dle [9, 17] umístit tak, aby bylo možné je snadno 

a rychlo použít. Musí být umístněny na viditelném místě a volně přístupné. Pokud to provozní 

podmínky nedovolují, je možně umístit přenosný hasicí přístroj do skrytých prostor. 

V případech, kdy hrozí ztráta schopnosti orientace osob v objektu, je zapotřebí hasicí přístroj 

označit požární značkou, která musí být dobře viditelná.  

Přenosné hasicí přístroje se umisťují do skrytých prostorů nebo skříní [7]: 

 jako částečná ochrana před krádeží 

 z estetických důvodů, např. v historických stavbách 

 jako ochrana před nepříznivými povětrnostními podmínkami, nebo agresivním 

prostředím 

 do zapuštěných nik nebo zapuštěných skříní z důvodu zachování šíře únikových cest 

Hasicí přístroje se umísťují v místech nebo v blízkém okolí, kde se dá předpokládat vznik 

požáru. Dalšími vhodnými místy na umístění hasicího přístroje jsou únikové cesty nebo 
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vstupy do místností. V požárních úsecích, kde se nachází více přenosných hasicích přístrojů, 

se umísťují tak, aby jejich vzájemná vzdálenost byla v rozmezí 20 – 50 m.  

Volba druhu hasební látky v hasicím přístroji se zvolí v závislosti na charakteru hořlavé 

látky tak, aby hasební účinnost byla co největší a užití nezvyšovalo další rizika, např. ztráty 

způsobené hašením, výbušné nebo toxické zplodiny atd.  

Přenosné hasicí přístroje se umísťují většinou na svislé stavební konstrukce.  Rukojeť 

přístroje má být vzdálena od podlahy 1500  50 mm. Výjimku tvoří hasicí přístroje CO2. Dno 

u sněhových hasicích přístrojů může být maximálně ve výšce 200 mm nad podlahou 

místnosti. Nejsou-li přenosné hasicí přístroje umístěny na svislé stavební konstrukci, je možné 

je umístit na vodorovnou stavební konstrukci. Pokud je však hasicí přístroj umístěn 

na podlaze, nebo jiné vodorovné stavební konstrukci, musí být zabezpečen proti 

pádu [7, 9, 17]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 5 Požární značka PHP [22] 



 

19 

 

6 Konkrétní rozmístění přenosných hasicích přístrojů 

6.1  Rozmístění v budovách skupiny OB1 

V rodinném domu musí být instalován nejméně jeden přenosný hasicí přístroj s hasební 

schopností 34A. Je-li součástí požárního úseku rodinného domu garáž pro osobní automobily, 

dodávkové automobily a jednostopá vozidla, doporučuje se umístit do garáže další přenosný 

hasicí přístroj s hasební schopností 34A nebo 183B [10, 17]. 

6.2 Rozmístění v budovách skupiny OB2 

Budovy skupiny OB2 musí být vybaveny jedním práškovým přenosným hasicím 

přístrojem s hasební schopností 21A, který je určen na hlavní domovní rozvaděč elektrické 

energie. Pro strojovnu výtahu musí být instalován jeden přenosný hasicí přístroj CO2 

s hasební schopností 55B. U požárních úseků určených pro skladování o půdorysné ploše 

větší než 20 m
2
 musí být jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasební 

schopností 13A, nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasební schopností 21A na každých 

započatých 100 m
2
 půdorysné plochy požárních úseků. Pokud není v objektu nainstalováno 

samočinné hasicí zařízení, je zapotřebí umístit dále jeden přenosný hasicí přístroj vodní, nebo 

pěnový s hasební schopností 13A, nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasební 

schopností 21A na každých započatých 200 m
2
 půdorysné plochy všech podlažích domu. 

Do této plochy se však nezapočítávají plochy bytů [10, 17]. 

6.3 Rozmístění v budovách skupiny OB3 

Stavby pro ubytování musí být vybaveny jedním přenosným hasicím přístrojem 

práškovým s hasební schopností 21A určeným na hlavní domovní rozvaděč elektrické energie 

a jedním přenosným hasicím přístrojem CO2 s hasební schopností 55B určeným pro strojovnu 

výtahu. V požárním úseku určeným pro ubytování jeden hasicí přístroj s hasební schopností 

21A na každých započatých 12 ubytovaných osob. Vzdálenost mezi přenosnými přístroji 

nesmí přesáhnout 25 m. Na jednom podlaží musí být alespoň jeden, avšak pokud je v budově 

skupiny OB3 nainstalováno samočinné stabilní hasicí zařízení sprinklerového typu, nemusí se 

přenosné hasicí přístroje instalovat. U požárních úseků určených pro skladování 

a v provozech souvisejících s ubytováním skupiny OB3 o půdorysné ploše větší než 20 m
2
 

musí na každých započatých 100 m
2
 půdorysné plochy být jeden přenosný hasicí přístroj 

vodní, nebo pěnový s hasební schopností 13A, nebo přenosný hasicí přístroj práškový 

s hasební schopností 21A [10, 17]. 
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6.4 Rozmístění v budovách skupiny OB4 

Budovy skupiny OB4 musí být vybaveny jedním práškovým přenosným hasicím 

přístrojem s hasební schopností 21A, který je určen na hlavní domovní rozvaděč elektrické 

energie. Pro strojovnu výtahu musí být vyhrazen přenosný hasicí přístroj CO2 s hasební 

schopností 55B. U požárních úseků určených pro skladování a v provozech souvisejících 

s ubytováním skupiny OB3 o půdorysné ploše větší než 20 m
2
 musí být na každých 

započatých 100 m
2
 půdorysné plochy jeden přenosný hasicí přístroj vodní, nebo pěnový 

s hasební schopností 13A, nebo přenosný hasicí přístroj práškový s hasební schopností 21A.  

V každém požárním úseku obytné buňky musí být nainstalován jeden hasicí přístroj 

s hasební schopností 21A, pokud se obytná buňka skládá z více ubytovacích pokojů nebo 

jiných prostorů, nesmí být vzdálenost mezi přenosnými hasicími přístroji větší než 25 m. 

Vždy však musí být na jednom podlaží minimálně jeden hasicí přístroj. V případě, že je 

v objektu nainstalováno sprinklerové samočinné hasicí zařízení, nemusí se přenosné hasicí 

přístroje montovat [10, 17]. 

6.5 Rozmístění v garážích 

V jednotlivých garážích musí být nainstalován jeden přenosný hasicí přístroj pěnový, 

nebo práškový s hasební schopností 183B pro každý samostatně oddělený prostor (stání). 

V garážích řadových musí být nainstalován jeden přenosný hasicí přístroj pěnový, nebo 

práškový s hasební schopností 183B pro každý samostatně oddělený prostor (stání). 

V hromadných a řadových garážích musí být instalován jeden přenosný hasicí přístroj, 

ve společném prostoru pro více stání práškový, nebo pěnový s hasební schopností 183B na 

prvních započatých 10 parkovacích míst a další stejný přenosný hasicí přístroj na každých 

započatých 20 stání v jednotlivých podlažích. Je-li v hromadných garážích instalováno 

samočinné stabilní hasicí zařízení v kombinaci s bezobslužným zakladačovým systémem, tak 

se přenosné hasicí přístroje v prostorách garáží neinstalují [9, 17]. 

 

Obrázek 6 Ukázka zařízení s bezobslužným zakladačovým systémem [24] 
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6.6 Rozmístění v objektech spojů a poštovních provozů 

Výpočet nejmenšího počtu přenosných hasicích přístrojů je shodný, jako u nevýrobních 

objektů. U některých konkrétních prostorů je počet hasicích přístrojů již určen. Tyto prostory 

jsou uvedeny v příloze A. 
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7 Kontroly a revize 

Každý hasicí přístroj musí být pravidelně prohlížen, udržován v provozuschopném stavu 

a po vyprázdnění opětovně naplněn. 

Servis hasicích přístrojů smí provádět pouze odborně kvalifikované osoby. Aby získaly 

oprávnění, musí se účastnit výcvikového kurzu, který vede výrobce nebo jiný kvalifikovaný 

orgán. Tento kurz má doporučenou délku trvání 32 hodin. Na konci kurzu se skládá zkouška, 

u které musí být nezávislý dozor uznaný národními odpovědnými orgány. 

Oprávněná osoba pak musí každých pět let navštěvovat obnovovací kurz [15]. 

7.1  Prohlídka 

Od doby, kdy byl přenosný hasicí přístroj instalován, jak je uvedeno v [15], se musí 

provádět pravidelná kontrola. Pokud to okolnosti nevyžadují, stačí jedna kontrola za 30 dní. 

Touto kontrolou by se mělo zjistit, zda je hasicí přístroj na svém místě, je viditelný a je 

k němu snadný přístup. Dále se musí prohlédnout, zda není zjevně poškozen, např. není 

zkorodovaný, jestli je naplněn a zda nejsou poškozeny plomby. Údaje na štítku musí být 

čitelné a údaje na tlakoměru jsou v provozních hodnotách.  

V případě, že některá z výše uvedených věcí je nalezena, je zapotřebí ji okamžitě 

napravit. Není-li to možné, je nutné přenosný hasicí přístroj podrobit příslušné údržbě.  

 

Obrázek 7 Správné rozmístění PHP [7] 
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7.2  Údržba 

Údržbu se řeší v [15]. U přenosných hasicích přístrojů se provádí údržba v těchto případech: 

 jedenkrát ročně, v intervalu delším než 6 měsíců 

 současně s hydrostatickou zkouškou 

 pokud jsou nalezeny neodstranitelné závady během prohlídky 

Během údržby se u hasicích přístrojů: 

 kontrolují plomby a zajišťující mechanismy 

 vyměňují zajišťující mechanismy a dávají se nové plomby 

 nalepuje nový štítek, o provedení kontrola 

Přesný postup údržby u jednotlivých hasicích přístrojů je uveden v příloze B. 

Kromě pravidelných ročních údržeb se musí provádět u hasicích přístrojů vodních, 

pěnových, práškových, CO2 údržba každých 5 let.  

Postup údržby [15]: 

1) Hasicí přístroj se vyprázdní. Tlakoměr musí ukazovat nulu a indikátor vyprázdnění 

musí ukazovat stav vyprázdnění 

2) Hasicí přístroj se otevře, očistí a zkontroluje, zda není zkorodovaný nebo jinak 

poškozený. Je-li vše v pořádku, hasicí přístroj musí projít tlakovou zkouškou. Pokud 

však je poškozený, nebo zkorodovaný, musí se vyřadit z provozu. 

3) Prověří a vyčistí se proudnice, filtr a hadice, odvzdušňovací otvory v uzávěru nebo 

v sestavě ventilu a vnitřní stoupací trubka. 

4) Prověří se všechny těsnící hadice. Vadné se vymění. 

5) Prohlédne se volný pohyb ovládacího mechanismu. Je-li v nepořádku, tak se vyčistí, 

opraví nebo vymění. 

6) Hasicí přístroj se zkompletuje a opětovně naplní. 

Během plnění práškového přístroje se musí dát pozor, aby doplňovaný prášek byl shodný 

s původním. Některé druhy prášků spolu reagují za vzniku oxidu uhličitého a vody. Voda 

může způsobit spékání a oxid uhličitý zase v uzavřené nádobě zvýší tlak [15]. 

7.3  Opakované plnění 

Opakovaným plněním se zabývá [15]. Plnitelné přenosné hasicí přístroje musí být 

naplněny, byla-li zjištěna závada, nebo pokud byl vyprázdněn obsah. Množství a hasivo musí 

být shodné s množstvím a hasivem uvedeným na štítku. Nesmí se během plnění změnit typ 

hasicího přístroje, ani nesmí být použit jiný druh hasiva [15]. 
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Ze všech přenosných hasicích přístrojů (kromě vodních hasicích přístrojů) musí být 

před plněním odstraněna veškerá vlhkost. 

U práškových hasicích přístrojů se nesmí míchat různé druhy prášků. Zbytkový prášek 

ve vyprázdněném přístroji se nesmí znovu použít.   

U vodních hasicích přístrojů se musí správné množství hasiva určit: 

 přesným měřením hmotnosti 

 přesným měřením objemu 

 pomocí značky plnění 

 pomocí trubice proti přeplnění 
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8 Program na výpočet počtu PHP 

Program na výpočet počtu přenosných hasicích přístrojů je vytvořen v aplikaci Microsoft 

Excel 2007. Jedná se o jednoduchý program, který po zadání plochy požárního úseku 

a vybrání jednotlivých polí vypíše celkový počet, množství hasicí náplně a druh přenosných 

hasicích přístrojů. I přes velice přesný výpočet se může stát, že podmínky v různých 

provozech se nebudou stoprocentně shodovat s hodnotami uvedenými ve výpočetním 

programu. Z tohoto důvodu je program vhodný k orientačnímu zjištění počtu PHP. 

V programu je vloženo celkem 6 listů. Jedná se o výpočet PHP u výrobních objektů, 

zemědělských objektů, nevýrobních objektů a poštovních provozů. Na zbylých dvou listech se 

nachází tabulky. Program je uzamčen proti možnosti neoprávněnému nebo nechtěnému 

vymazání polí. 

Praktická ukázka programu je předvedena v příloze C. 

8.1 Výrobní a zemědělské objekty 

Výpočet přenosných hasicích přístrojů u výrobních a zemědělských objektů je téměř 

shodný, proto se tyto dva programy liší pouze v několika detailech.   

8.1.1 Zadávání hodnot 

Do prvního pole se zadává plocha požárního úseku v metrech čtverečních. Tato plocha 

může být zadána i desetinným číslem. Číslo nesmí být záporné a musí být napsáno správně, 

tzn. odděleno čárkou v případě desetinného čísla. Není-li číslo vloženo správně, program 

vypíše chybové hlášení, které se ihned objeví na středu monitoru. Po kliknutí na danou buňku 

se objeví upřesňující pomocné informace. 

 
Obrázek 8 Ukázka špatně zadaného čísla 
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Další pole se zabývá instalací zařízení pro odvod kouře a tepla (dále jen ZOKT). 

Po kliknutí na dané pole je možné vybrat ze dvou možností: NE x ANO. Na prvním místě je 

možnost NE. Pokud se toto pole přeskočí, program automaticky počítá s tím, že ZOKT není 

v objektu nainstalováno.  

Stejně je řešen i vliv samočinného stabilního zařízení (dále jen SSHZ) a vliv zásahu 

jednotek požární ochrany, které jsou schopny provést hasební zásah do 7 minut od vyhlášení 

poplachu. U všech polí po kliknutí vyskočí komentář s doplňujícími informacemi. 

Poslední částí, která je nutná k úspěšnému spočítání počtu PHP, je tabulka se skupinou výrob 

a provozů jak u výrobních, tak i zemědělských objektů. 

8.1.2 Popis programu 

Program počítá podle rovnice 3, resp. rovnice 5. Hodnotu plochy požárního úseku 

načítá s buňky, která je vložena uživatelem. Index pravděpodobnosti vzniku a rozšíření 

požáru program již počítá sám. Z listu s názvem „Tabulky“ načítá hodnoty pravděpodobnosti 

vzniku a rozšíření požáru podle zadaného druhu provozu. Tuto hodnotu násobí s buňkou, ve 

které je uveden vliv požárně bezpečnostního opatření. Vliv požárně bezpečnostního zařízení 

je propojen s buňkami ZOKT, SSHZ a zásahem jednotkou požární ochrany. 

Výsledek je zaokrouhlen na celé číslo a je vypsán. 

 

Obrázek 9 Ukázka výpočtu 
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8.2 Nevýrobní objekty 

Program na výpočet počtu PHP u nevýrobních objektů vypadá velmi podobně jako 

program na výpočet PHP u výrobních a zemědělských objektů. Obsahuje různé odlišnosti, 

které však nenarušují jednoduchost programu. 

8.2.1 Zadávání hodnot 

Zadávání velikosti požárního úseku u nevýrobních objektů je totožné se zadáváním 

velikosti požárního úseku u výrobních a zemědělských objektů. Musí je jednat o nezáporné 

číslo, které, pokud je desetinné, musí být odděleno čárkou. Plocha požárního úseku se musí 

zadat v metrech čtverečních. V případě špatně zadaného čísla program vypíše hlášení o chybě.  

V dalším kroku výpočtu je zapotřebí vybrat v třech buňkách z možností NE x ANO. Jedná se 

o buňky s názvem „Hořlavá okna, Hořlavé dveře a Hořlavá podlaha“. Nachází-li se 

v posuzovaném požárním úseku okna, dveře nebo podlahy obsahující hořlavé látky, 

v programu se pro správnost výsledku zvolí možnost ANO.  

V předposlední části je zapotřebí vložit číselnou hodnotu do buňky s názvem 

„Samočinné stabilní hasicí zařízení“. Tato hodnota leží v intervalu <0,5; 1>. Přesné číslo 

nalezneme přímo v programu na listu s názvem „Pomocné tabulky“, nebo v tabulce 5 

ČSN [8]. Nejjednodušší cestou k zjištění tohoto čísla je kliknutí na odkaz pojmenovaný 

„Tabulka zde“, který se nachází ve vedlejším sloupci a okamžitě otevře list „Pomocné 

tabulky“. Po vyčtení správné hodnoty z tabulky se dostaneme zpět na list „Nevýrobní 

objekty“ po kliknutí na buňku s názvem „Zpět k výpočtu“. 

Program vypíše správný výsledek až v době, kdy se vybere vybraný druh provozu 

uvedený v tabulce ve spodní části listu „Nevýrobní objekty“. 

 

Obrázek 10 Ukázka výpočtu u nevýrobních objektů 
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8.2.2 Popis programu 

Program počítá dle rovnice 1. Hodnotu plochy požárního úseku načítá s buňky, která 

je vložena uživatelem. Součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru 

hořlavých látek program spočte podle rovnice 8 [8]. 

𝑎 =
𝑝𝑛 ∗ 𝑎𝑛 + 𝑝𝑠 ∗ 𝑎𝑠
𝑝𝑛 + 𝑝𝑠

 (8) 

𝑎 součinitel vyjadřující rychlost odhořívání z hlediska charakteru hořlavých látek 

𝑝𝑛  nahodilé požární zatížení (kg/m
2
) 

𝑝𝑠 stálé požární zatížení (kg/m
2
) 

𝑎𝑛  součinitel a pro nahodilé požární zatížení 

𝑎𝑠 součinitel a pro stálé požární zatížení 

Hodnoty 𝑝𝑛  a 𝑎𝑛  program načítá z listu s názvem „Tabulky“. Hodnota 𝑎𝑠  je 

konstantní. Hodnota 𝑝𝑠 je závislá na ploše požárního úseku. Po zadání „ANO“ do buněk 

„Hořlavá okna, Hořlavé dveře, nebo Hořlavá podlaha“ program načte velikost plochy 

a okamžitě přiřadí správnou hodnotu.  

Součinitel vyjadřující vliv požárně bezpečnostního opatření (samočinné stabilní hasicí 

zařízení) musí zadat uživatel. Program má pevně dané rozmezí, ve kterém se součinitel 

vyjadřující vliv požárně bezpečnostního opatření může nacházet. Při překročení definovaných 

hranic program vypíše chybové hlášení. Pro zjednodušení výpočtu je s tímto součinitelem 

propojena tabulka na listu „Pomocné tabulky“ pomocí hypertextového odkazu. 

Po zadání všech potřebných hodnot program provede výpočet. Výsledek je 

zaokrouhlen na celé číslo a je vypsán. 

Program je uzamčen, takže nelze označit buňky jiné než odemčené. Má také ukotvené 

příčky, takže i při rolování myší zůstává pořád na stejném místě. 

 

Obrázek 11 Propojení s pomocnou tabulkou 
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8.3 Poštovní provozy 

Na listu s názvem „Poštovní provozy“ se nachází tabulka s různými poštovními 

prostory a počtem a druhem přenosných hasicích přístrojů, které musí být v daném prostoru 

nainstalovány.  Tento list nemá uzamčeny příčky, aby se dalo v tabulce listovat. Je však 

uzamčen, proti náhodnému nebo cílenému smazání. 

 

Obrázek 12 Ukázka tabulky poštovních provozů 

8.4 Tabulky s hodnotami potřebnými k výpočtu 

Jeden z listů výpočetního programu obsahuje tabulku s hodnotami potřebnými k výpočtu 

pro daný druh provozu u výrobních, zemědělských a nevýrobních objektů. Z tohoto listu 

program načítá názvy provozů a příslušných hodnot. List je uzamčen, takže nelze obsah 

buněk vymazat.  Nemá však ukotvené příčky, tudíž je možné si ho celý prohlédnout. 
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9 Závěr 

V dnešní době je na českém trhu velké množství přenosných hasicích přístrojů na téměř 

všechny třídy požáru. Bakalářská práce se zabývá způsoby výpočtů a správným rozmístěním 

PHP. Vychází především ze současně platných technických norem i právních předpisů a čerpá 

kromě českých, i z několika zahraničních zdrojů. Cílem bakalářské práce bylo vytvořit 

ucelený přehled o přenosných hasicích přístrojích. 

Bylo zjištěno, že technické normy jsou propojeny s právními předpisy. Z procházených 

zdrojů vyplynulo, že české právní předpisy přejímají určité části od ostatních evropských 

států, např. ve vyhlášce [17], ve které je obsažena tabulka s hasebními jednotkami. Totožná 

tabulka je popsána v publikaci [4], která je vydána o několik let dříve, než vznikla a vstoupila 

v platnost česká vyhláška. Česká republika se tak vyrovnává vyspělým evropským státům, 

jako je například Německo. 

Výstupem práce bylo vytvoření jednoduchého programu na zjištění počtu přenosných 

hasicích přístrojů. Výpočetní pomůcka je vytvořena v programu Microsoft Excel. Mohla by 

pomoci jak studentům zabývajícím se oboru požární ochrana, tak i projektantům požární 

bezpečnosti staveb. V neposlední řadě by tento program mohli využívat příslušníci hasičského 

záchranného sboru na odboru požární prevence jako pomůcku pro kontrolu požárně 

bezpečnostních řešení.  

Program pracuje s výpočtovými podklady uvedenými v 5. kapitole. Hodnoty potřebné 

k výpočtu jsou podle českých technických norem. Mohou však nastat případy, že v projektu 

se vyskytnou drobné odlišnosti, které tato výpočetní pomůcka není schopna zahrnout. 

 Program vychází ze současně platných technických norem. Počet přenosných hasicích 

přístrojů, který program vypočte, je nezávazný. Závazné osazení přenosnými hasicími 

přístroji je pouze z vyhlášky č. 246/ 2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti 

a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 

předpisů a z vyhlášky č. 23/2008 Sb., technických podmínkách požární ochrany staveb, 

ve znění pozdějších předpisů. 

České technické normy se postupně mění. Požadavky zpřesňují na základě teoretických i 

praktických zkušeností o účinnosti hasiv a dalších poznatků, a tím navyšují nároky na stavby 

a zvyšují jejich bezpečnost.  
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Příloha A – Rozmístění PHP v poštovních prostorech 

Tabulka Nejmenší počet PHP v prostorech poštovních provozů [12] 

Prostor CO2 (5 kg) Práškový (6 kg) Pěnový (6 l) 

Archiv provozních dokladů  1  

Archiv technické dokumentace  1  

Archiv pásků 1   

Automatické pracoviště 

informačního centra 
1   

Hlasatelna 1   

Chlazení vysílačů, strojovna 

klimatizace 
1   

Chodby  1  

Kotelna na lehký topný olej 1  1 

Kotelna elektrická, plynová 1   

Kontrolní pracoviště vysílače 1   

Kabelovna, hlavní rozvod 1   

Listovní výpravna  1  

Manuál pracoviště informačního 

centra 
1   

Dílny  1  

Nahrávání programu 1   

Prostor regulačních 

transformátorů 
1   

Předsíň akumulátorovny 1   

Pobočková telefonní ústředna 1   

Pracoviště údržby  1  

Příruční sklady telefonních 

provozů 
 1  

Rozvodna nn 1   

Rozvodna vn  1   

Radioreléová kabina 1   
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Prostor CO2 (5 kg) Práškový (6 kg) Pěnový (6 l) 

Rozhlasová ústředna rozhlasu po 
drátě  

1   

Televizní převaděč 1   

Technologický sál 
s radiokomunikačním a 

telekomunikačním zařízením 
nebo technologií mobilních 

operátorů 

1   

Sál tranzitního stupně 1   

Sál zesilovací stanice dálkových 
kabelů 

1   

Sál rozhlasové ústředny 2   

Sál automatické telefonní 
ústředny 

1)     do 300 přípojek 

2)   do 1000 přípojek 

3)   do 2000 přípojek 

4)   do 4000 přípojek 

5) nad 4000 přípojek 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

  

Sál a hlavní rozvod automatické 
telefonní ústředny s digitální 

technologií 
2   

Sál třídírny balíků a listových 
zásilek  

 2  

Sklad pytlů a tiskopisů  1  

Strojovna lehkého topného oleje 1   

Strojovna dieselagregátu 1 1  

Strojovna výtahu 1   

Tyristory a usměrňovače 1   

Tranzitní zkušebna 1   

Úložiště lehkého topného oleje   2 

Uzlová zkušebna 2   

Malá pošta  1  

Doručovatelský sál  1  

Výpravna listových a balíkových 
závěrů 

 2  
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Prostor CO2 (5 kg) Práškový (6 kg) Pěnový (6 l) 

Hlavní pokladna pošty  1  
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Příloha B – Postup údržby PHP 

Z důvodu vyváženosti postupů při údržbě byly hasicí přístroje rozděleny do několika 

kategorií: 

 Kategorie 1: hasicí přístroje pod stálým tlakem, s hasivem voda, voda s přísadami 

nebo pěna 

 Kategorie 2: hasicí přístroje pod stálým tlakem, s hasivem prášek nebo halon 

 Kategorie 3: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, s hasivem voda, 

voda s přísadami nebo pěna 

 Kategorie 4: hasicí přístroje s tlakovou patronou na výtlačný plyn, s hasivem prášek 

 Kategorie 5: hasicí přístroje CO2 

Tabulka Postup údržby PHP [15] 

Poř. 

č. 
Postup údržby 

Kategorie 

1 2 3 4 5 

1 Ověřuje se, zda tlakoměr měří správně tlak, není-li 

tlakoměr instalován, ověřuje se, že vnitřní tlak je 

správný. Pokud hasicí přístroj vykazuje ztrátu vyšší 

než 10%, nebo maximální doporučenou tlakovou 

ztrátu výrobcem, podniknou se opatření dle návodu 

výrobce. 

X X    

2 Prověřuje se nádoba z vnější strany, hledá se 

viditelné poškození nebo koroze. Jestliže je mírně 

zkorodován, musí být vyřazen nebo podroben 

hydrostatické zkoušce. Jestliže je zkorodován silně, 

musí být vyřazen. 

X X X X X 

3 Zjistí se hmotnost hasicího přístroje, nebo se 

použijí vhodné metody, které zjistí, zda obsahuje 

správné množství hasiva. Hmotnost se porovná 

s hmotností zaznamenanou při uvedení do provozu. 

X X X X X 

4 Proudnice a hadice se prověří a podle potřeby 

vyčistí. Opotřebované se vymění. 
X X X X X 

5 Jsou-li hasicí přístroje konstruovány tak, že lze 

jejich ovládání mechanismu odmontovat, 

prohlédne se volný pohyb a regulace výstřiku. Dle 

potřeby se vyčistí, opraví nebo vymění. Pohyblivé 

části a závity se mazivem chrání proti korozi. 

X X X X  

6 Hasicí přístroj se otevře, nebo jiným způsobem 

odstraní sestava závěru. Vyjme se tlaková patrona. 
  X X  
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7 Kapalina se vylije do čisté nádoby. Je-li 

znehodnocená, zlikviduje se a nádoba se naplní 

novou kapalinou udanou výrobcem. Jestliže je 

pěnidlo nebo přísady v samotné nádobě, prohlédne 

se těsnost nádoby. Netěsné nádoby se vyřadí a 

nahradí novými nádobami. 

  X   

8 Vnitřní a vnější povrchy hasicího přístroje se 

vyčistí a prověří se výskyt poškození nebo koroze. 

Jestliže je mírně zkorodován, musí být vyřazen 

nebo podroben hydrostatické zkoušce. Jestliže je 

zkorodován nebo poškozen silně, musí být 

vyřazen. 

  X   

9 Vnější povrch patrony se prověří z hlediska koroze 

nebo poškození. Jestliže je tlaková patrona 

poškozena nebo zkorodována, vymění se podle 

pokynů výrobce. Tlaková patrona se zváží a 

porovná se s hodnotou udanou na tlakové patroně. 

Tlaková patrona, jejíž hmotnost je menší, než je 

vyznačené minimum, nebo jestliže byly zjištěny 

netěsnosti, musí být vyřazena a nahrazena novou. 

  X   

10 Podle potřeby se vyčistí a profouknou 

odvzdušňovací otvory v uzávěru. 
  X X  

11 Prověří se proudnice, hubice, filtr, stoupací trubky 

a pojistný ventil. Vše se podle potřeby vyčistí. 
  X   

12 Vyčistí a prověří se průchodnost proudnice, hubice, 

hadice a stoupací trubky, a to proudem vzduchu. 

Vše se podle potřeby opraví nebo vymění. 

   X  

13 Prověří se všechna těsnění, membrány a hadice a 

v případě poškození nebo porušení se vymění. 

Jestliže je hadice upevněna na spodní straně 

nádoby a je-li použita membrána, musí být 

vyměněna. 

  X X  

14 Prášek v hasicím přístroji se prověří, zda nejsou 

viditelné známky spékání, hrudek nebo cizích 

látek. Prášek se nakypří převrácením a protřepáním 

hasicího přístroje. Jsou-li v prášku známky 

spékání, hrudek nebo cizích látek, a jestliže prášek 

volně neproudí, všechen prášek se vyprázdní a je 

nahrazen novým originálním práškem 

doporučeným od výrobce. 

   X  

15 Do hasicího přístroje se vrátí původní náplň, doplní 

se ztráty vody nebo se dle potřeby nahradí čerstvou 
  X   
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vodou. Vodní hasicí přístroje s přísadami nebo 

pěnové hasicí přístroje se naplní podle pokynů 

výrobce. 

16 Hasicí přístroj se zkompletuje podle pokynů 

výrobce. 
  X X  

17 Prověří se sestava proudnice, hadice a ventilu, 

vyčistí se, a není-li v dobrém stavu, vymění se.  
    X 

18 Provede se zkouška vodivosti hadic s koncovkou.     X 
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Příloha C – Ukázka výpočetní pomůcky 

Program vypočte počet přenosných hasicích přístrojů v rehabilitačním sanatoriu. V objektu není instalováno SSHZ.  
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Z provozních důvodů je vhodné zvolit větší množství PHP s nižší hmotností.  

𝑛𝐻𝐽 = 6 ∗ 𝑛𝑟  

𝑛𝐻𝐽 = 6 ∗ 3 = 18 

Je zapotřebí 18 hasicích jednotek. 

Chceme využít přenosný hasicí přístroj práškový, o hmotnosti 4 kg. 

Tento přenosný hasicí přístroj má hasební schopností 13A a 70B. Dle tab. 9, má tedy 4 hasicí jednotky.  

Výpočet: 

𝑛𝑟 = 18/4 = 4,5 => 5 

Chceme-li využít přenosný hasicí přístroj práškový, o hmotnosti 4 kg a hasební schopností 13A a 70 B, budeme potřebovat 5 hasicích přístrojů. 
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