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Kvantifikace přenosných hasicích přístrojů v technické praxi

Cíl práce:
Bakalářská práce se zabývá problematikou kvantifikace přenosných hasicích přístrojů. Výstupem této práce
je vytvoření jednoduché výpočetní pomůcky v programu MS Excel, která stanovuje množství a druhy
přenosných hasicích přístrojů v objektu.

Charakteristika práce:
• stanovení počtu PHP podle normativních požadavků a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. (třída požáru,
množství a rozmístění)
• zásady instalace hasicích přístrojů dle předpisů a technických norem
• kontroly provozuschopnosti a periodické zkoušky včetně kvalifikace osob (např. nedostatky z praxe)
• aplikování vyhlášky 23/2008 Sb., na přenosné hasicí přístroje v objektu včetně posouzení účinnosti při
použití více PHP s nižší náplní a návaznost na stanovení hasících schopností ve zkušebně
• zpracování výpočetní pomůcky pro výpočet množství a druhu přenosných hasicích přístrojů
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