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Anotace 

Novotný, J. Studie využití pěnových stabilních hasicích zařízení v protipožární ochraně v ČR: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 s. 

 Tato bakalářská práce se zabývá vyuţitím pěnového stabilního hasicího zařízení 

v protipoţární ochraně. Práce je rozdělena do tří částí. První teoretická část obsahuje popis 

pěny a jejich hasebních účinků, přehled pouţívaných pěnidel a popis jednotlivých 

komponentů pěnového stabilního hasicího zařízení. Druhá část práce se zabývá všeobecným 

vyuţitím a nejčastějšími aplikacemi pěnového stabilního hasicího zařízení. V závěrečné části 

je přehled instalací na zvoleném územním celku a zároveň jsou shrnuty veškeré získané 

informace a na jejich základě je zhodnoceno vyuţití pěnových stabilních hasicích zařízení na 

zvoleném územním celku. 
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Novotný, J. Study on the Utilization of Fixed Foam Extinguishing Systems in Fire Protection 

in the Czech Republic: the Bachelor study. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. 54 p. 

 This bachelor thesis is concerned with utilization of fixed foam extinguishing systems 

within fire safety. The work is divided into three parts. The first, theoretical part contains 

a description of foam and its extinguishing effects. Then it includes a summary of foam 

concentrates that are usually used and a description of individual components of fixed foam 

extinguishing systems. The second part of the paper is concerned with general utilization and 

most common applications of fixed foam extinguishing systems. The final part comprises an 

outline of installations in a chosen territorial unit and a final summary of all the acquired 

information on the base of which the utilization of fixed foam extinguishing systems in the 

chosen territorial unit is assessed.  
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Úvod 

 Stabilní hasicí zařízení patří v současné době k velice účinným poţárně bezpečnostním 

zařízením pouţívaných ve stavebních objektech. Jejich úkolem je uvést poţár pod kontrolu 

nebo jej zlikvidovat. Stabilní hasicí zařízení má většinou vazbu na další poţárně bezpečnostní 

zařízení, zejména na elektrickou poţární signalizaci, dále na zařízení pro odvod tepla a kouře, 

evakuační rozhlas atd. Pěnové stabilní hasicí zařízení (dále jen FHZ [17]) je ucelený systém 

skládající se z vodního zdroje, nádrţe na pěnidlo, čerpadel, přiměšovacích zařízení, systému 

potrubí a pěnotvorných zařízení. Jako všechna stabilní hasicí zařízení i FHZ slouţí 

k provedení hasebního zásahu v místě poţáru bez lidského činitele. 

 Z legislativního pohledu jsou FHZ dle §4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o poţární prevenci 

vyhrazené poţárně bezpečnostní zařízení, proto se na ně vztahují povinnosti vyplývající z této 

vyhlášky[8]. Navrhování, montáţ a údrţba se v ČR řídí normativními poţadavky, které jsou 

dány normou ČSN EN 13565-2. Při projektování lze rovněţ vycházet z norem NFPA, 

konkrétně z normy NFPA 11: Standard for Low-, Medium-, and High-Expansion Foam 

 Účelem práce je identifikovat a zhodnotit nejčastější aplikace instalací pěnových 

stabilních hasicích zařízení na zvoleném územním celku ČR. V úvodní části práce popisuje 

pěnu jako hasební látku, pouţívaná pěnidla a jednotlivé komponenty FHZ. Další část se 

zabývá aplikací pěny a všeobecným vyuţitím pěnového stabilního hasicího zařízení 

při protipoţární ochraně. Závěrečná část je studií vyuţití FHZ na území Pardubického kraje. 

Volba Pardubického kraje pro tuto práci je z důvodu rozšířeného petrochemického 

a automobilového průmyslu ve zvoleném územním celku. Dále se v něm nachází sklad 

státních hmotných rezerv, vojenské a civilní letiště a další vytypované provozy pro instalaci 

FHZ. Na území Pardubického kraje je zmapován přehled všech instalací FHZ a v závěru 

práce je provedeno zhodnocení nejčastějších aplikací FHZ při protipoţární ochraně. 
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Rešerše literatury 

 

 V rešerši uvádím hlavní publikace, ze kterých tato práce čerpá, a které se zabývají 

problematikou pěn, pěnidel a pěnových stabilních hasicích zařízení. Česká literatura týkající 

se přímo pěnových stabilních hasicích zařízení prakticky neexistuje, informace pro tuto práci 

jsou získány převáţně ze zahraniční literatury.  

 

GAGNON, R.M. Design of special hazard and fire alarm systems . 2nd ed. Clifton Park: 

Thomson Delmar Learning, 2008. 537 s. ISBN 978–1–4180–3950–9. 

 Publikace se zabývá přehledem speciálních poţárně bezpečnostních zařízení. 

Konkrétně poţárně bezpečnostní zařízení pouţívající pěnu, vodní mlhu a plyn a dále speciální 

systémy detekce a varování při poţáru. Součástí knihy jsou metody výpočtů a dimenzování 

jednotlivých poţárně bezpečnostních zařízení. 

 

SÄRDQVIST, Stefan. Water and other extinguishing agents. Anna-Lena Göransson; Per 

Hardestam et al.; Peter Lundgren, Karin Rehman. Sweden : Swedish Rescue Serices Agency, 

2007. 335 s. Räddnings verket; U30-649/07. ISBN 91–7253–265–3. 

 Publikace pojednává o hasicích látkách. Jsou zde uvedeny základní rozdělení pěnidel, 

způsoby přiměšování, vytváření pěny a nejčastější pouţití pěny. Publikace má vyuţití 

v oblasti prevnece i v oblasti taktiky zásahu pěnou. 

 

MIZERSKI, Andrzej, Miroslaw, SOBOLEWSKI, Bernard, KRÓL. Hasicí pěny. Frýdek-

Místek: SPBI Ostrava, 2009. ISBN: 978-80-7385-075-3 

 Publikace se zabývá hasebními pěnami. Popisuje jejich fyzikální a chemické 

vlastnosti, sloţení, způsoby pouţití pěn a nejčastější aplikace hasebních pěn.  

 

ŠTROCH, P.; ORLÍKOVÁ, K. Hasební látky. Vyd.1. Ţilina: EDIS – vydavatelstvo Ţilinskej 

univerzity, 2010. 119 s. ISBN 978–80–554–0186–7 

 Publikace poskytuje přehled všech pouţívaných hasebních látek. Zároveň jsou 

popsány hasební účinky jednotlivých hasiv. Pro účely této práce jsou detailně popsány druhy 

pěn a pěnidel i s jejich vlastnostmi a vyuţitím. 
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1. Pěna a pěnidla 

 Samotný název pěnové stabilní hasicí zařízení napovídá, ţe pouţívanou hasební látkou 

je pěna. V následujících kapitolách se bakalářská práce zabývá sloţením a vlastnostmi pěny 

a popisuje pouţívaná pěnidla a jejich charakteristické vlastnosti. 

1.1 Pěna jako hasební látka 

 Pěna jako hasební látka je dvousloţkový systém tvořený strukturou trojrozměrných 

lamel naplněných vzduchem. Na pěnu se dá rovněţ nahlíţet jako na disperzní systém, v němţ 

je dispergovanou látkou plyn a disperzním prostředím kapalina. Jednoduše řečeno, pěna 

se skládá z velkého mnoţství bublin naplněných plynem[6]. Pěna se připravuje aţ v okamţiku 

zásahu a můţe být tvořena dvěma způsoby:  

 chemicky; 

 mechanicky. 

Chemicky lze pěnu připravit mokrým nebo suchým způsobem. Mokrý způsob spočívá 

v chemické reakci roztoků zásadité a kyselé látky za vývinu pěny. Při suchém způsobu tvorby 

pěny je pěnidlo ve formě prášku (proto suchý způsob). Pěna vzniká chemickou reakcí mezi 

práškem a vodou. Od chemického způsobu vytváření pěny se jiţ upustilo a pouţívá se spíše 

mechanický způsob tvorby pěny.  

Při mechanickém způsobu se do vody přimíchává pěnidlo, čímţ vznikne tzv. 

pěnotvorný roztok. Pěna se následně vytvoří pomocí pěnotvorného zařízení, v němţ se 

do pěnotvorného roztoku přimísí vzduch, popřípadě inertní plyn[3]. 

 Nejčastěji se pěny dělí podle čísla napěnění (K). Číslo napěnění udává poměr mezi 

objemem výsledné pěny a objemem pěnotvorného roztoku (1). Dle čísla napěnění lze pěnu 

jako hasící látku klasifikovat na: 

 těţkou pěnu s číslem napěnění K do 20; 

 střední pěnu s číslem napěnění K 20 – 200;     

 lehkou pěnu s číslem napěnění K nad 200. 

                                                                                                   (1) 

kde: 

Vpěny – objem vytvořené pěny [m
3
] 

Vvody – objem vody v pěnotvorném roztoku [m
3
] 

Vpěnidla – objem pěnidla v pěnotvorném roztoku [m
3
] 
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 Pěny s číslem napěnění menším neţ 4 se nazývají pěny nenavzdušněné. Tvoří se 

pomocí armatur pouţívaných k hašení vodou. K napěnění nedochází v důsledku absence 

expanzní části uvnitř samotné armatury, ale aţ při výtoku z armatury, kde se díky 

energickému přemisťování molekul vody dostává do roztoku vzduch[3].  

 Hasební účinek pěny je závislý na typu pěny. Společný hasicí efekt u všech pěn je 

izolační. Po aplikaci pěna pokryje celou hořící plochu včetně všech nerovností a znemoţní tak 

přístup vzdušného kyslíku. K dalším hasebním účinkům patří účinek chladící. Chladící 

a zřeďovací efekt klesá s rostoucím číslem napěnění a s tím souvisejícím obsahem vody 

v pěně. Největší mají tedy pěny těţké, naopak u pěn lehkých a středních je chladivý efekt 

téměř zanedbatelný[4]. 

 Pěna jako hasební látka se pouţívá zejména pro třídu poţáru B, tedy na poţáry 

hořlavých kapalin, případně při poţárech tuhých látek, které se v důsledku vysoké teploty 

taví. Velké mnoţství průmyslově vyráběných uhlovodíkových kapalin, jako jsou oleje, nafta, 

mazut či benzín, je ve vodě nerozpustná a má niţší hustotu neţ voda. Proto je voda pro hašení 

takových látek nevhodná. Naopak pěna se rovnoměrně rozprostře na povrchu těchto kapalin 

a zamezuje přístupu oxidačního činidla a brání tak vzniku hořlavého celku. Problém nastává 

u polárních kapalin, jako jsou například alkoholy či estery. Polární kapaliny standardní pěny 

rozkládají z důvodu, obsahu vody v pěně. Problém rozkladu pěny se dá řešit pouţitím 

vhodného pěnidla, které alkoholům odolává a vytváří mezi pěnou a povrchem kapaliny 

tenkou polymerní vrstvu, která chrání vytvořenou pěnu před destrukčními účinky polárních 

rozpouštědel. Další, i kdyţ ne tak hojné vyuţití pěny, je při poţárech třídy A. Většina poţárů 

třídy A je hašena vodou, avšak voda není vţdy nejvhodnější hasební látkou. Na poţáry 

pevných látek se téměř výhradně pouţívá pěna těţká, obsahující pěnidla tvořící vodní film. 

Pěnou na třídu poţáru A se dají hasit látky vyznačující se plamenným i bezplamenným 

hořením. Zejména jsou to vláknité materiály jako dřevo, guma nebo papír. 

  Jiná moţnost rozdělení pěn je podle jejich určení, na poţáry pevných nebo kapalných 

látek neboli pěny pro poţáry třídy A a pěny pro poţáry třídy B[3, 6]. 

1.1.1 Pěny pro požáry třídy A 

 Pěny pro poţáry pevných látek nebo poţáry třídy A nejsou tak často vyuţívány jako 

pěny na poţáry třídy B. Poţadovanou vlastností pěn pro poţáry třídy A je sníţení 

povrchového napětí vody. To vede ke zlepšení nasákavosti hašených materiálů. Tento druh 

pěn kombinuje hasicí schopnost klasických pěn a smáčedel. Jejich výhodou je tvorba relativně 

stabilní pěny a zároveň zachování kvalitních smáčecích vlastností hlavně u porézních 
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materiálů, které se obtíţně smáčejí vodou. Zároveň mají lepší nasákavost k tuhým hořlavým 

látkám jako papír, guma nebo tkaniny neţ klasická smáčedla. Pro tvorbu pěn pro poţáry třídy 

A se obvykle pouţívají pěnidla tvořící vodní film. Koncentrace pěnidel, kterými jsou tyto 

pěny vytvářeny, jsou několikanásobně niţší, neţ u pěn pro poţáry třídy B. Procento přimíšení 

se obvykle pohybuje mezi 0,1 - 0,5 %. I tak nízká koncentrace podstatně sníţí povrchové 

napětí. Hlavní hasební efekt pěn určených na poţáry třídy A je zaloţen na vzájemném 

oddělení povrchu hořlavé látky od oxidačního prostředku. Povrch hořlavé látky je pokryt 

pěnou, jeţ eliminuje rychlost tvorby paliva z hořlavé látky i následnou tvorbu hořlavé 

směsi[2, 3]. 

1.1.2 Pěna pro požáry třídy B 

 Pěny pro poţáry třídy B, tedy na poţáry hořlavých kapalin, jsou častěji vyuţívány neţ 

pěny pro poţáry třídy A. Jejich hlavní vlastností není sníţení povrchového napětí, jelikoţ 

smáčivost hašeného materiálu není při hašení hlavním poţadavkem. Hlavní hasební efekt je 

izolovat hladinu hořlavé kapaliny od okolí a tím zamezit přístupu vzdušného kyslíku. Kvůli 

lepším izolačním vlastnostem se pouţívají pěny s vyšším číslem napěnění. U pěn pro hašení 

hořlavých kapalin se vyuţívají jak pěnidla tvořící na hladině vodní film, tak pěnidla 

proteinová či syntetická. Speciální kategorií pěnidel jsou pak pěnidla odolávající polárním 

kapalinám. Na pěny pro poţáry třídy B se poţívají pěnidla s vyšším procentem přimíšení neţ 

pěn pro poţáry třídy A, nejčastěji mezi 3 a 6 %[2]. 

 

1.2 Hasební pěna a její historie 

 Pěna jako hasební látka nebyla v minulosti pouţívána. Aţ do poloviny 19. století se 

jako hasební látky pouţívaly výhradně voda a písek. S rozvojem průmyslu a vyuţitím ropy 

jako vstupní suroviny se zvýšilo riziko poţárů. Voda i písek se ukázaly jako nevhodné 

hasební látky, proto se začalo pátrat po jiném hasebním médiu. Aţ ve druhé polovině 19. 

století přišel ke slovu doposud nevyuţitý patent britského vědce J. Johnsena, který pouţíval 

k hašení ropných produktů chemicky vytvořenou pěnu. Tato pěna vznikala reakcí mezi 

kyselou a zásaditou látkou. S postupem času se však od chemického způsobu vytváření pěny 

upustilo a nahradil jej mechanický způsob vytváření pěny. Mechanicky vytvořená pěna 

vznikala přidáním vzduchu do pěnotvorného roztoku (roztoku vody a pěnidla). Jako pěnidlo 

se od 30. letech 20. století pouţívaly dominantně proteinová pěnidla, která se postupně 
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zdokonalovala. Výsledná pěna z bílkovinných roztoků byla mnohem stabilnější neţ chemická 

pěna. 

 S vývojem průmyslu v 50. a 60. letech 20. století se začala vyrábět další pěnidla, 

zejména vyráběná ze syntetických přísad či pěnidla odolávající alkoholům a polárním 

kapalinám. V následujících desetiletích přišla na řadu pěnidla vytvářející na povrchu kapaliny 

vodní film. Tato pěnidla se stala základním prostředkem pro tvorbu pěny při hašení poţárů 

hořlavých kapalin. Došlo rovněţ ke zdokonalování jiţ existujících pěnidel odolávajících 

alkoholům. V posledním desetiletí 20. století se začaly pouţívat pěny na poţáry třídy A. 

 V dnešní době patří pěna k základním hasebním látkám. Nejčastější uplatnění nachází 

pěna při poţárech hořlavých kapalin spojených zejména se zpracováním ropy a ropnými 

produkty[3]. 

 

1.3 Faktory ovlivňující kvalitu pěny 

 Všechny pěny jsou nestabilní a po aplikaci se kaţdá pěna samovolně přeměňuje na 

původní vodný roztok. Stabilitu pěny charakterizuje doba, za jakou se polovina objemu 

vytvořené pěny přemění na původní pěnotvorný roztok. Tato doba se nazývá poločas 

rozpadu pěny. Někdy se můţeme setkat i s pojmem „čtvrtčas“ rozpadu pěny, který rovněţ 

specifikuje stabilitu pěny. Kvalitu pěny nám podstatně ovlivňuje její sloţení, největší vliv 

na kvalitu pěny má: 

 druh pouţitého pěnidla (syntetické, proteinové, apod.); 

 procento přimísení; 

 kvalita pouţitého pěnidla (bez aditiv, s aditivy); 

 tvrdost a čistota pouţité vody; 

 čistota přimíchávaného vzduchu. 

 

 Největší vliv na kvalitu pěny má druh pěnidla a procento přimísení. Kvalitu pěny nám 

do jisté míry ovlivňuje i kvalita pouţité vody a plynu. Nejvhodnější pro výrobu pěny je voda 

pitná. Mořská voda či voda povrchová se dá rovněţ pouţít, ale kvůli moţnému obsahu olejů 

respektive solí je výsledná kvalita horší. Zlepšení kvality pěny se dá dosáhnout přidáním 

vyššího procenta pěnidla. Čistota nasávaného vzduchu má také svůj podíl na kvalitě pěny. 

Například kouřové plyny nebo plyny vznikající při nízkotepelné karbonizaci uhlí, vznik pěny 

tlumí. Tento jev se nedá zlepšit ani vyšším číslem přimísení[3]. Další vlastností ovlivňující 

kvalitu pěny je velikost a počet bublin v pěně. Pokud budeme mít dva druhy pěny o stejném 
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čísle napěnění, druh pěny s menšími bublinami bude odolnější vůči rozpadu. U pěn, které 

mají různé velikosti bublin je v menších bublinách vyšší tlak, coţ zapříčiňuje jejich spojování 

a následné vytváření bublin o menším tlaku. U pěn s většími bublinami dochází při prasknutí 

bubliny k většímu úbytku objemu pěny a s tím spojenou rychlejší degradací. Pěna s menšími 

bublinami je nejen stabilnější, ale má i lepší viskozitu. Tyto stabilnější pěny s menšími 

bublinami se dají vytvořit přimícháváním vzduchu pod tlakem přímo v přívodním potrubí.  

 Jev s velikostí bublin a číslem napěnění se dá vysvětlit na následujícím matematickém 

příkladu. Plochu koule v krychli je moţné vypočíst podle vztahu (2). Pokud jednu kouli 

nahradíme osmi koulemi s polovičním poloměrem, všechny se vejdou do stejné krychle (Obr. 

1). Plocha osmi koulí se vypočte podle vztahu (3). Při porovnání obou rovnic zjistíme, ţe 

plocha osmi koulí je dvakrát větší neţ plocha jedné koule. Objem jedné koule lze vypočíst 

vztahem (4). Objem osmi koulí se potom vypočte podle vztahu (5). Z toho vyplývá, ţe objem 

zůstává v obou případech stejný. Tento jev se dá mnohokrát opakovat, čímţ nám vzniká díky 

většímu počtu malých bublin nesrovnatelně stabilnější pěna, při zachování stejného čísla 

napěnění[2]. 

 

 (2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

(5) 

 

Kde v rovnicích (2) - (5) : 

r – poloměr koule [m] 

S – plocha koule [m
2
] 

V – Objem koule [m
3
] 
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Obr. 1: Grafické porovnání velikosti bublin v krychli 

1.4 Pěnidla 

 Pěnidlo je společně s vodou a plynem základní sloţkou pěny. Smícháním pěnidla 

a vody získáme tzv. pěnotvorný roztok. Základní vlastnosti pěny určuje druh pouţitého 

pěnidla a jeho koncentrace v pěnotvorném roztoku. Pěnidlo je roztok skládající se z mnoha 

přísad, které mu poskytují specifické vlastnosti. Aditiva přidávaná do pěnidel, zlepšují 

vlastnosti pěnidla a také výsledné pěny. Do pěnidel se přidávají: 

 Stabilizátory – zajišťují neměnnost vlastností vytvořené pěny především pak 

samovolné vytékání pěnotvorného roztoku z pěny. Vytékáním pěnotvorného roztoku 

se zeslabují stěny bublin a pěna tak ztrácí svou stabilitu; 

 Rozpouštědla – pomáhají dosaţení poţadované viskozity a to zejména u proteinových 

pěnidel, která jsou bez přidání příliš tuhá; 

 Konzervační látky – zvyšují trvanlivost pěnidel. Pouţívají se hlavně u proteinových 

pěnidel, které mají kratší dobu exspirace; 

 Korozivní inhibitory – slouţí k ochraně nádob proti působení pěnidel s agresivními 

vlastnostmi. 

Je moţné přidávat i další aditiva, která zlepšují vlastnosti pěnidel, potaţmo výsledné pěny, 

jako například aditiva zlepšující odolnost vůči tvrdosti vody nebo regulaci hodnoty pH. 

Dalšími aditivy jsou barvící látky, které slouţí k barevnému odlišení jednotlivých druhů 

pěnidel[3].  

 Pěnidla je moţné rozdělit podle jejich sloţení a s tím spojeným účinkem do několika 

kategorií: 

 pěnidla proteinová; 

 pěnidla fluoroproteinová; 
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 pěnidla syntetická; 

 pěnidla tvořící na hladině vodní film; 

 pěnidla pro polární kapaliny. 

1.4.1 Proteinová pěnidla 

 Proteinová pěnidla se vyrábějí hydrolýzou (odbouráváním) rostlinných nebo 

ţivočišných bílkovin. Jako výchozí surovina se nejčastěji pouţívají sojové boby nebo dobytčí 

rohy či kopyta. Do proteinových pěnidel je zapotřebí přidávat další látky zlepšující jejich 

vlastnosti jako jsou stabilizátory, konzervační přísady, antikorodanty nebo rozpouštědla. 

Pouţití proteinových pěnidel je hlavně při tvorbě těţkých pěn, méně pak při tvorbě středních 

pěn. Kaţdý druh pěnidel má své klady a zápory. Mezi zápory patří hlavně krátká exspirační 

doba, nepříjemný zápach a omezené pouţití. Další nevýhodou je, ţe vytvořená pěna je 

náchylná na znečištění uhlovodíkovými kapalinami. Naopak mezi klady proteinových pěnidel 

patří vysoká odolnost pěny proti tepelnému sálání. Tato vlastnost je dána obsahem bílkovin, 

které při vystavení plamenům tepelně degradují a sráţejí se na červeno - hnědou  povrchovou 

vrstvu, která poskytuje ochranu zbytku pěny. Dalším kladem je vysoká stabilita jiţ při nízké 

vrstvě a dobrá přilnavost pěny. Proteinová pěnidla také částečně sniţují povrchové napětí a to 

zhruba na hodnotu 45 mN·m
-1

. K přípravě pěny se obvykle pouţívá 3 aţ 6 % pěnotvorný 

roztok. Číslo napěnění se v případě těchto pěn pohybuje mezi 6 aţ 10. Kvůli krátké době 

exspirace není pouţití proteinových pěnidel u FHZ příliš časté. Velmi často pouţívaným 

druhem proteinového pěnidla je typ TUTOGEN P 3%, coţ je pěnidlo k vytvoření vysoce 

stabilní těţké pěny, která je určena hlavně k hašení poţárů kapalných uhlovodíků. Poločas 

rozpadu pěny je 25 minut. Dalším typem proteinového pěnidla je pěnidlo Schaumgeist od 

německé firmy Dr. Sthamer. Přimíchává se buď v koncentraci 3, nebo 6 % a slouţí k tvorbě 

těţké pěny. Poločas rozpadu této pěny je dle stránek výrobce aţ 20 minut[2, 3]. 

1.4.2 Fluoroproteinová pěnidla 

 Fluoroproteinová pěnidla jsou v podstatě proteinová pěnidla, do nichţ je 

přimíchán roztok fluorovaných povrchově aktivních látek. Tyto látky zajišťují lepší hasební 

schopnost této pěny. Vytvořená pěna má niţší viskozitu neţ pěna z proteinových pěnidel a má 

lepší schopnost zpětně utěsnit povrch při narušení její integrity. Další výhodou je lepší 

odolnost proti znečistění kapalnými uhlovodíky, díky čemuţje moţné ji pouţít i při 

podpovrchové aplikaci pěny. Na trhu je k dostání několik typů fluoroproteinových pěnidel 

jako TUTOGEN FP 3% nebo Flour-schaumgeist[3, 4]. 
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1.4.3 Syntetická pěnidla 

 Syntetická pěnidla jsou hlavně díky svému všestrannému pouţití nejrozšířenější 

v protipoţární ochraně. Slouţí k výrobě všech druhů pěn(těţké, střední i lehké pěny). Pěnidla 

jsou sloţena z látek na bázi syntetických povrchově aktivních látek, jako jsou mastné 

kyseliny, sulfáty, sulfonáty nebo vysokomolekulární alkoholy (triethanolamin lauryl sulfonát 

etheru). V podstatě se svým sloţením příliš neliší od saponátů. Ve srovnání 

s fluoroproteinovými pěnidly mají syntetická pěnidla niţší odolnost proti sálavému teplu 

a plamenům a také niţší odolnost vůči opětovnému vzplanutí hořlavých látek. Negativní 

vlastností těchto pěnidel je ulpívání uhlovodíkových kapalin (benzín, nafta) na povrchově 

aktivní látky. Tento jev se projevuje šleháním plamenů po povrchu pěny. Pozitivní vlastností 

syntetických pěnidel je sníţení povrchového napětí a to aţ na 30 mN·m
-1

. Proto je moţné je 

při nízkém procentu přimíšení (řádově desetiny procent), pouţívat jako smáčedlo. Obvykle se 

pro tvorbu pěny ze syntetických pěnidel pouţívá 3 aţ 6 % pěnotvorný roztok.  Na trhu je 

k dispozici široká škála syntetických pěnidel, například Sthamex F-15, Fainiflam F15 nebo 

Plurex-N[3, 4]. 

1.4.4 Pěnidla tvořící vodní film 

 Pěny tvořené těmito pěnidly na hladině po aplikaci utvářejí tenký vodní film (Obr. 2). 

Existují dva druhy pěnidel tvořících vodní film: fluoroproteinová a syntetická. 

Fluoroproteinová pěnidla tvořící film se zkráceně označují FFFP nebo 3FP (Film Forming 

Fluoroprotein). Syntetická pěnidla tvořící film mají zkratku AFFF nebo A3F (Aqueous Film 

Forming Foam). Oba názvy v překladu znamenají, ţe pěna tvoří vodní film. Někdy se také 

můţeme setkat s názvem „Light water“ neboli „Lehká voda“. Pouţívání tohoto druhu pěnidel 

přineslo podstatné zkrácení doby potřebné pro hašení rozsáhlých poţárů uhlovodíkových 

kapalin. I přes kratší poločas rozpadu pěn tvořených AFFF, respektive FFFP pěnidly, je jejich 

hasební efekt mnohem lepší neţ u stejných druhů pěn, které vodní film netvoří. 

Charakteristickou vlastností těchto pěnidel je, ţe tvoří vodní film i po rozpadu pěny. Tvorba 

vodního filmu je dána přimíšením fluorovaných a sulfonovaných povrchově aktivních látek. 

Molekuly těchto látek se skládají ze dvou částí: z části hydrofilní (vodorozpustné), která 

zaručuje dobrou rozpustnost ve vodním roztoku a z části hydrofobní, která se adsorbuje na 

povrch smáčením látky a zaručuje tak přilnavost vodního filmu. Získání vodního filmu 

dosáhneme sníţením povrchového napětí, které činí u vody za normální teploty zhruba 

73mN·m
-1

, na 20 – 30 mN·m
-1

. Hustota vody se nemění, i přesto se pěnotvorný roztok chová 

jako by měl hustotu menší neţ nepolární kapalina a setrvává na hladině[2, 6]. 
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 Aby pěnidlo mohlo tvořit vodní film, musí být splněno několik podmínek. Pěnidlo 

musí být pouţito na nepolární kapaliny. Polární kapaliny vodní film i pěnu rozpouští, tudíţ 

AFFF ani FFFP nejsou vhodné pro jejich hašení. K pouţití těchto pěnidel na polární kapaliny 

se dostaneme v další kapitole. Další podmínkou je odpovídající stav mezifázového 

a povrchového napětí. Rozdíl napětí hořlavé kapaliny a roztoku pěnidla musí být větší neţ 

mezifázové napětí mezi těmito kapalinami. Toto napětí je ovlivněno zejména teplotou, proto 

se film nemusí vytvořit u hořlavých kapalin zahřátých na vysokou teplotu. Pro utvoření filmu 

musí povrchové napětí odpovídat nerovnici (6). 

 

 (6) 

 

  - povrchové napětí paliva [mN·m
-1

] 

  - povrchové napětí roztoku pěnidla [mN·m
-1

] 

  - mezifázové napětí na hranici: palivo-roztok pěnidla [mN·m
-1

] 

 

 Hasební efekt pěn vytvořených z pěnidel AFFF je podobný jako u standardních 

syntetických pěnidel,je ale  vylepšen o vlastnosti vodního filmu. Vodní film utvoří na hladině 

vrstvu silnou 0,001 mm. Tenká vrstva vodního filmu ochlazuje povrch hořlavé kapaliny 

a zároveň brání dalšímu odpařování této kapaliny a tím i vzniku hořlavého celku. Vodní film 

se tvoří z pěnotvorného roztoku. K tvorbě vodního filmu tedy dochází v důsledku rozpadu 

pěny. Pěny z AFFF pěnidel mají rovněţ výbornou schopnost znovuzacelení při narušení 

integrity vodního filmu.  

 Druh pěnidel FFFP byl vytvořen za účelem získání vlastností fluoroproteinových 

pěnidel společně s vlastnostmi AFFF pěnidel. U Pěnidla FFFP se snoubí pozitivní vlastnosti 

fluoroproteinových pěnidel (odolnost vůči teplu), a podobně jako u AFFF pěnidel, schopnost 

utvářet na hladině vodní film. Fluoroproteinový základ zapříčiňuje lepší tepelnou odolnost 

a zároveň zamezuje zpětnému vzplanutí účinněji neţ ostatní synteticky připravené pěny a to 

včetně pěn připravených z AFFF pěnidel. Pěny připravené z FFFP pěnidel lepší viskozitu neţ 

pěny připravené z proteinových či fluoroproteinových pěnidel. Pouţívají se prakticky výlučně 

na výrobu těţkých pěn a k hašení uhlovodíkových kapalin[3]. 
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Obr. 2: Vytváření vodního filmu na hladině hořlavé kapaliny[1] 

 

1.4.5 Pěnidla pro polární kapaliny 

 V dnešní době se průmyslově vyrábí mnoho polárních rozpouštědel (alkoholy, estery, 

ketony, atd.). S tím souvisí i riziko vzniku poţáru těchto látek. Polární rozpouštědla jsou ve 

vodě rozpustná, proto je hašení polárních kapalin vodou nebo standardní pěnou neúčinné. 

Pro hašení poţárů polárních rozpouštědel byla vyvinuta speciální pěnidla odolávající těmto 

rozpouštědlům. Tato pěnidla se označují AR (alcohol resistant) nebo ATC (alcohol type 

concentrate). 

 Hlavní funkcí pěnidel je vytvoření tenké polymerní vrstvy ve formě gelu na povrchu 

polární kapaliny (Obr. 3). Polymerní vrstva odděluje pěnu od polárního rozpouštědla a brání 

tak jejímu rozkladu. Při kontaktu pěny s povrchem polární kapaliny je vyvolána chemická 

reakce, jejímţ výsledkem je vznik tenké polymerní vrstvy. Pěny vytvořené z ATC pěnidel 

nemají na rozdíl od pěn tvořících vodní film schopnost zpětného zacelení při porušení její 

integrity. V případě porušení celistvosti je zapotřebí dodat další pěnu. Tento druh pěnidel není 

určen pouze na polární rozpouštědla. Je moţné s ním hasit i poţáry nepolárních kapalin. 

Hašení jiných neţ polárních kapalin pěnami z ATC pěnidel je však vzhledem k vyšší ceně 

těchto pěnidel nehospodárné. Pěnidla na polární kapaliny se nejčastěji pouţívají pro výrobu 

těţké a střední pěny. Jejich číslo přimíšení se pohybuje od 3 do 10 %[2, 3]. 
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Obr. 3: Vytváření gelu na hladině polární kapaliny[1] 
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2. Hlavní komponenty pěnového SHZ 

 Jak jiţ bylo výše zmíněno, pěnové stabilní hasicí zařízení se obvykle skládá 

z jednotlivých komponentů, kterými jsou vodní zdroj, nádrţ s pěnidlem, čerpací a směšovací 

stanice, soustava potrubí a pěnotvorné zařízení. V následujících kapitolách budou jednotlivé 

komponenty popsány. 

2.1 Vodní zdroj a nádrž na pěnidlo 

 Jelikoţ jednou ze tří sloţek pěny je voda, je třeba zajistit vodní zdroj, který nám 

zabezpečí dodávku potřebného mnoţství vody pro hasicí zařízení po celou dobu hasebního 

zásahu.  Vodním zdrojem mohou být podobně jako u vodních SHZ veřejný vodovod, poţární 

vodovod, vyvýšená nádrţ, tlaková nádrţ nebo čerpadlo s vodní nádrţí. 

 Dalším komponentem je nádrţ na pěnidlo. Nádrţ na pěnidlo musí mít dostatečnou 

velikost. Její objem musí pojmout takové mnoţství pěnidla, aby byla zaručena dodávka 

v poţadovaném procentu přimíšení po celou dobu hasebního zásahu. Stěny nádrţe by měly 

být opatřeny povrchovou úpravou, která zamezuje korozivnímu působení pěnidel. Dále by 

konstrukce nádrţe měla být vyrobena tak aby se zamezilo změně vlastností pěnidla. Jelikoţ 

pěnidla se v nádrţích skladují dlouhou dobu, mohlo by v důsledku odpaření rozpouštědla 

z koncentrátu dojít k výraznému zvýšení viskozity. Podle druhu přiměšovače rozlišujeme dva 

druhy nádrţí na pěnidlo: rovnotlaká a tlaková s pruţným vakem. V případě rovnotlaké nádrţe 

se pěnidlo dopravuje do přiměšovacího zařízení buď čerpadlem, nebo podtlakem vyvíjeným 

v přiměšovacím zařízení. Tlaková nádrţ s pruţným vakem (membránová nádrţ) vyuţívá 

k vypuzení pěnidla část tlakové vody (Obr. 4). Tlak vody způsobuje smršťování pruţného 

vaku a tím je pěnidlo vypuzováno do přiměšovací stanice[1, 2, 8]. 
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Obr. 4:Princip funkce tlakové nádrže s pružným vakem[2] 

2.2 Čerpací a přiměšovací stanice 

 Čerpací stanice zajišťuje potřebný tlak vody pro FHZ, případně udrţuje trvale pod 

tlakem hlavní vodní okruh pro napájení směšovacích stanic. Pokud má vodní zdroj dostatečný 

tlak, není zapotřebí instalovat vodní čerpadla. V případě instalace rovnotlaké nádrţe na 

pěnidlo nám čerpací stanice zajišťuje čerpání pěnidla do přiměšovací stanice[8]. 

 V přiměšovací stanici se pěnidlo mísí s tlakovou vodou a vzniká tak pěnotvorný 

roztok. Podle způsobu míchání a dopravy pěnidla rozlišujeme několik druhů přiměšovacích 

zařízení. První je difuzní přiměšovač, který je někdy také nazýván in-line přiměšovač. Dalším 

druhem je tlakový přiměšovač a posledním pouţívaným druhem je rovnotlaký přiměšovač. 

Přiměšovací zařízení se pěnidlo mísí s vodou v předepsaném procentu přimíšení. Koncentrace 

pěnidla v pěnotvorném roztoku se reguluje škrticími klapkami, regulačními ventily nebo 

tlakem. Procento přimíšení se liší podle pouţitého pěnidla. U proteinových pěnidel bývá 

nejčastěji 3%, u syntetických pěnidel aţ 6% a v případě AR nebo ATC pěnidel můţe být aţ 

10 %. Naopak u pěnidel pro hašení pevných látek se přimíšení pohybuje v řádech desetin 

procenta, nejčastěji od 0,1 do 1 %[2]. 

 

2.2.1 Difuzní přiměšovač 

 Prvním typem přiměšovačů je difuzní přiměšovač neboli in-line přiměšovač (Obr. 

5), který pracuje na principu Venturiho trubice. Venturiho trubice je část potrubí, které je 

v jednom místě zúţené. Zúţení průtočného průřezu způsobuje nárůst rychlosti proudění (dle 

rovnice kontinuity). V důsledku nárůstu rychlosti proudění se zvyšuje dynamický tlak 

a naopak dochází k poklesu statického tlaku. Tento pokles tlaku zapříčiňuje přisávání pěnidla. 
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Na začátku zúţeného průtočného profilu je instalována komora, na kterou je připojeno 

přívodní potrubí z nádrţe s pěnidlem a ve které vzniká zmínění podtlak. Ne vţdy je průtok, 

potaţmo tlak proudící vody, v přiměšovači stejný. Tyto rozdíly by zapříčiňovaly různé 

procento přimíšení. Procento přimíšení se tedy reguluje několika způsoby. Jedním způsobem 

je instalace regulační clony do přiměšovače (Obr. 6), která v závislosti na tlaku a průtoku 

udrţuje stejné procento přiměšování pěnidla. Pokud je třeba toto procento častěji měnit bez 

výměny regulační clony, je moţné instalovat škrtící ventil. Tento ventil můţe být ovládán 

manuálně nebo automaticky[1, 2]. 

 

Obr. 5.: Difuzní přiměšovač 

 

Obr. 6.: Řez difuzním přiměšovače [1] 



17 

 

 

2.2.2 Rovnotlaký přiměšovač 

 Rovnotlaký přiměšovač (Obr. 7) je poměrně často pouţívaný typ přiměšovače. 

Rovnotlaký přiměšovač je obvykle instalován společně s rovnotlakou nádrţí na pěnidlo. 

Pěnidlo je z nádrţe dopravováno pomocí objemového čerpadla. Čerpadlo zároveň zvyšuje 

tlak pěnidla v přívodním potrubí. V přiměšovači je instalována vyrovnávací ventil, který 

vyrovnává tlak pěnidla a vody. Zároveň jsou v přiměšovači obě sloţky smíchávány 

v poţadovaném poměru, na který je vyrovnávací ventil nastaven. Velkou výhodou tohoto 

systému je přesné procento přimíšení[9]. 

 

 

Obr. 7.: Rovnotlaký přiměšovač[10] 

  

2.2.3 Tlakový přiměšovač 

 Tlakový přiměšovač se vţdy pouţívá současně s tlakovou nádrţí s pruţným vakem. 

Ocelová nádrţ obsahuje pruţný vak, nejčastěji gumový, který je naplněn pěnidlem. 

Přiměšovač je ve formě škrticí klapky instalované na vodním potrubí (Obr. 8). Škrticí klapka 

pomocí otvoru odvádí část proudící vody do nádrţe s pěnidlem, kde voda vyplňuje prostor 

okolo pryţového vaku. Tím se zvyšuje tlak v nádrţi a pěnidlo je perforovanou trubkou 

vypuzováno do přiměšovače. Vytlačené pěnidlo se tak přimíchá do proudící vody. Procento 

přimíšení je dáno mnoţstvím vody, které je vtlačeno do nádrţe s pěnidlem. Například pokud 

je odvedeno 6 % proudící vody, musí být vytlačeno stejné mnoţství pěnidla, procento 
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přimíšení je tedy 6 %. Tento způsob přiměšování je zejména díky absenci čerpadel a poměrně 

přesnému procentu přimíšení u FHZ často pouţívaný[1,2]. 

 

Obr. 8.: Princip škrticí klapky a škrticí klapka firmy Skum[11] 

2.3 Pěnotvorné zařízení 

 Pěnotvorné zařízení je koncovou částí FHZ a jeho hlavním úkolem je vytvořit 

z pěnotvorného roztoku pěnu. Pěnotvorná zařízení se dají rozdělit do několika kategorií a to 

zejména podle toho jaký druh pěny vytvářejí (těţká, střední a lehká). Další moţnost rozdělení 

pěnotvorných zařízení je podle způsobu aplikace. V této práci jsou pěnotvorná zařízení 

rozdělena podle jejich tvaru a způsobu vytváření pěny. Pěnotvorná zařízení mohou vytvářet 

pěnu pro povrchovou nebo podpovrchovou aplikaci. Pěnotvorná zařízení se skládají 

z několika hlavních částí: ze směšovače, kde je přisávaný vzduch míchán s pěnotvorným 

roztokem, z expanzní části, kde pěna získává objem, a z usměrňovače nebo trysky, která 

udává směr a způsob aplikace pěny. 

 

2.3.1 Pěnotvorná zařízení na těžkou pěnu 

 

 První kategorií pěnotvorných zařízení na těţkou pěnu jsou pěnotvorné sprinklery 

a trysky. Tato zařízení jsou svým tvarem a funkcí podobná jako klasické vodní sprinklery 

(Obr. 9). Sprinkler je tvořen expanzní a směšovací částí a tříštičem sprinkleru (Obr. 10). 

V expanzní a směšovací části se přisávaný vzduch míchá s pěnotvorným roztokem a dochází 

tak k napěnění čili vzniku pěny. Aplikace pěny je zajištěna pomocí tříštiče, který podle svého 

tvaru určuje výstřikové vlastnosti pěny. Je moţné se rovněţ setkat s pěnotvornými tryskami, 

u kterých oproti pěnotvorným sprinklerům chybí expanzní a směšovací část. K napěnění 
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u pěnotvorných trysek dochází aţ na tříštiči a generovaná pěna má obvykle niţší číslo 

napěnění neţ v případě pěnotvorných sprinkelrů. Pěnotvorné sprinklery se pouţívají tam, kde 

je zapotřebí rovnoměrné pokrytí plochy pěnou, včetně všech nerovností. Pouţívají se k hašení 

hořlavých kapalin i pevných látek. Příkladem pouţití jsou stáčecí stanice hořlavých kapalin, 

sklady, transformátory atd. Pěnotvorné sprinklery vytvářejí pěnu o čísle napěnění 4 – 10[1]. 

 

Obr. 9.: Sprinklerová pěnová hlavice [8] 

 

Obr. 10.: Princip tvorby pěny ve sprinklerové pěnové hlavici [1] 

   

 Další kategorií pěnotvorných zařízení jsou pěnotvorné komory neboli napěňovače. 

Tato zařízení se pouţívají zejména k ochraně skladovacích nádrţí hořlavých kapalin 

a havarijních jímek. Počet instalovaných pěnotvorných zařízení závisí na velikosti nádrţe 

potaţmo havarijní jímky. Zařízení se skládá standardně ze směšovače a expanzní části. Pro 
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usměrnění generovaného proudu pěny je vyuţito výtokových hlavic. Hlavice jsou instalovány 

tak, aby vytvořená pěna stékala po stěnách nádrţe a rovnoměrně se tak rozprostírala po 

hladině kapaliny. Ke správnému usměrnění toku pěny mohou být hlavice opatřeny 

„deflektorem“. Pěnotvorné zařízení bývá u nádrţí s pevnou střechou připevněno z vnější 

strany nádrţe a do nádrţe ústí pouze usměrňovací hlavice (Obr. 11). Zařízení jsou většinou 

uzpůsobena k výrobě těţké pěny o čísle napěnění 6,5 - 10. 

 

Obr. 11.: Pěntvorná komora[12] 

 

 Další pěnotvorné zařízení slouţí pro podpovrchovou aplikaci pěny a je zahraniční 

literaturou nazýváno high back pressure foam maker (pěnotvorné zařízení s vysokým 

podtlakem). Tato zařízení potřebují pro svou funkci vyšší tlak neţ standardní pěnotvorná 

zařízení (minimálně 0,7 MPa). Vyšší tlak je zapotřebí z důvodu hydrostatického tlaku 

kapaliny v nádrţi, jelikoţ pěna je aplikována u dna nádrţe. Podpovrchová aplikace pěny se 

pouţívá hlavně při ochraně nádrţí s hořlavými kapalinami, které mají pevnou střechu. 

Pěnotvorné zařízení je opatřeno potrubím se škrticí klapkou, otvory pro přisávání vzduchu 

a z expanzní části, kde se proudící pěnotvorný roztok míchá za vniku pěny se vzduchem. 

Nedílnou součástí zařízení je rovněţ zpětná klapka, která brání případnému vniknutí hořlavé 

kapaliny z nádrţe do přívodního potrubí. Zařízení vytváří pěny zhruba o čísle napěnění 4[1]. 

 Posledním druhem pěnotvorných zařízení na těţkou pěnu jsou stabilní monitory. 

Stabilní monitor je pevně zabudovaná proudnice na těţkou pěnu, která umoţňuje aplikaci 

pěny na velké vzdálenosti (cca 50 m). Pouţití monitorů je moţné v uzavřených prostorech 

i na volném prostranství. Stabilní monitory jsou pouţívány všude tam, kde je zapotřebí pokrýt 

pěnou velkou plochu. Bývají instalovány v leteckých hangárech, k ochraně stáčecích 
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a manipulačních prostorů s hořlavými kapalinami a jako doplňkové hasicí zařízení k ochraně 

nádrţí s hořlavými kapalinami[1, 8]. 

 

2.3.2 Pěnotvorná zařízení na stření pěnu 

 

 Velice rozšířeným druhem pěnotvorných zařízení na střední pěnu jsou pěnotvorné 

trysky na střední pěnu (Obr. 12). Jejich pouţití je vhodné v prostorech, kde se počítá 

s částečným zaplněním prostoru pěnou (například sklady pneumatik či nátěrových hmot, 

kabelové kanály a havarijní nebo záchytné jímky). Zařízení jsou ve formě trysek. Tryska 

stříká pěnotvorný roztok na sítko, na kterém se pěnotvorný roztok tříští a zároveň se míchá se 

vzduchem a vzniká tak pěna s vyšším číslem napěnění. Hasební zásah střední pěnou působí 

díky niţšímu obsahu vody v pěně menší škody neţli těţká pěna[1]. 

 

 

Obr. 12.: Řez tryskou na střední pěnu[8] 

 

2.3.3 Pěnotvorná zařízení na lehkou pěnu 

 

 Poslední kategorií pěnotvorných zařízení jsou pěnotvorná zařízení na lehkou pěnu. 

Hlavními představiteli této kategorie jsou agregáty na lehkou pěnu. Tyto agregáty vytvářejí 

pěnu s číslem napěnění 200 - 1000. Přisávané mnoţství vzduchu pro vytvoření lehké pěny je 

mnohonásobně vyšší neţ u těţkých a středních pěn, proto by obvyklé přisávání vzduchu 

pouhým podtlakem nebylo dostatečné. Přisávání vzduchu je pomocí větráku, který můţe být 

poháněn buď elektrickým proudem, nebo tlakem proudícího pěnotvorného roztoku. Princip 
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vytváření lehké pěny je následující (Obr. 13). Přiváděný pěnotvorný roztok je tryskami 

rozstřikován na síto, kde utváří tenkou vrstvu kapaliny. Jakmile do této vrstvy proudí 

přicházející vzduch, začnou se v otvorech síta vytvářet bubliny. Tyto bubliny se spojují a tvoří 

lehkou pěnu. Číslo napěnění souvisí s velikostí otvorů v sítu. Zařízení na výrobu lehké pěny 

se pouţívají zejména v uzavřených prostorech, kde je poţadováno úplné zaplavení prostoru. 

Lehká pěna má výborné izolační vlastnosti a zabraňuje odpařování vysoce hořlavých kapalin 

a zkapalněných plynů jako jsou LPG nebo CNG. Zařízení na výrobu lehké pěny se instalují 

v leteckých hangárech, skladech vysoce hořlavých kapalin a všude tam. kde je zapotřebí 

zaplnění prostoru pěnou[1]. Škody způsobené aplikací lehké pěny jsou kvůli nízkému obsahu 

vody mnohem menší neţ při aplikaci těţké pěny, ale chladicí a zejména pak zřeďovací efekt 

je u lehkých pěn téměř zanedbatelný. 

 

Obr. 13.: Pěnotvorný agregát na lehkou pěnu[1] 
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3. Způsoby použití FHZ a aplikace pěny 

 Pěna jako hasební látka má široké vyuţití. Jak jiţ bylo zmíněno, pěna se pouţívá na 

poţáry hořlavých kapalin i pevných látek. V následujících kapitolách se práce zabývá 

způsoby aplikace pěny a nejčastějšími způsoby pouţití pěnových stabilních hasicích zařízení. 

3.1 Způsoby aplikace pěny 

 Pro aplikaci pěn se pouţívá několik způsobů. První způsob aplikace je aplikace 

povrchová, při které je pěnotvorné zařízení instalováno nad místem poţáru a pěna je 

aplikována přímo na hořící látku shora. Způsob povrchové aplikace je dále moţné rozdělit 

podle formy aplikace pěny na hašenou látku (rozstřikování, zaplavování apod.). Dalším 

způsobem aplikace pěn je tzv. podhladinová aplikace. Tento způsob aplikace pěn se pouţívá 

u nádrţí s hořlavými kapalinami a pěna je při něm vypouštěna u dna nádrţe a stoupá na 

hladinu, kde se účastní hasebního zásahu. 

3.1.1 Povrchová aplikace pěny 

 Aplikace pěny na povrch je pouţívaná nejčastěji. Pěna je při ní aplikována na poţár 

shora a zaručuje tak rovnoměrné pokrytí hořlavé látky pěnou. Povrchová aplikace pěny není 

prakticky nijak omezena a můţe být pouţita na poţáry třídy A i na poţáry třídy B. Při 

povrchovém způsobu aplikace lze pouţít všechny druhy pěn (těţká, střední, lehká). Pěna 

můţe být na poţár rozstřikována pomocí sprinklerových pěnotvorných hlavic. Tento způsob 

je pouţíván pro hašení těţkou pěnou a pouţívá se k ochraně přečerpávacích stanic, skladů 

hořlavých kapalin apod. Další moţností je aplikace pomocí pěnotvorných komor nebo trubic. 

Tento způsob se pouţívá zejména při ochraně nadzemních skladovacích nádrţí a havarijních 

jímek. Těţkou pěnu je moţné aplikovat také pomocí tzv. stabilních monitorů. Stabilní 

monitory stříkají pěnu na velkou vzdálenost a je tak moţné pokrýt pěnou velkou plochu. 

Poslední povrchový způsob aplikace je pomocí trysek na střední pěnu nebo pěnotvorných 

agregátů. Aplikace pomocí těchto pěnotvorných zařízení je pouţívána hlavně v uzavřených 

prostorech. Při pouţití trysek na střední pěnu nebo agregátů na lehkou pěnu je chráněný 

prostor zaplaven pěnou (Obr. 14), čímţ vzniká poţadovaný hasební účinek[1]. 
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Obr. 14.:Ukázka aplikace lehké pěny[8] 

 

3.1.2 Podhladinová aplikace pěny 

 Jak jiţ samotný název napovídá, při podhladinové aplikaci je pěna aplikována pod 

hladinou hořlavé kapaliny. Jsou známé dva druhy podhladinové aplikace pěny, a to: 

„podhladinová“ (sub surface) a „polopodpovrchová“ (semi sub surface).  Podhladinová neboli 

podpovrchová aplikace pěny je způsob, kdy je pěna vypouštěna u dna nádrţe a stoupá na 

hladinu (Obr. 15). Tento způsob aplikace, se pouţívá téměř výhradně na poţáry nádrţí 

hořlavých kapalin s pevnou střechou. Pěna je vytvářena ve speciálních pěnotvorných 

zařízeních a do nádrţe je dopravována v potrubí. Diskutovaný způsob aplikace má určitá 

omezení. Lze ho pouţít pouze u nepolárních kapalin, pouţití u polárních kapalin není moţné 

z důvodu rozkladu pěny těmito kapalinami. Při aplikaci se pro tvorbu pěny doporučuje 

pouţívat pěnidla vytvářející na hladině vodní film nebo flouroproteinová pěnidla. Tyto druhy 

pěnidel jsou odolnější proti znečištění a chrání pěnu při prostupu hořlavou kapalinou. 

Polopodpovrchová aplikace se výrazně neliší od podhladinové aplikace. V případě 

polopodpovrchové aplikace je rozdíl v tom, ţe pěna není vypouštěna u dna, ale na hladinu je 

dopravována pomocí ochranné hadice (Obr. 16). Hadice je standardně smotána v hadicovém 

kontejneru, který je součástí přívodního potrubí. Aţ v případě poţáru je hadice vytlačena do 

nádrţe, kde stoupá na hladinu hašené kapaliny. Díky hadici pěna nepřijde do kontaktu 

s hořlavou kapalinou a tím je zamezeno i znečištění pěny. Pro tyto druhy aplikace se pouţívají 

pěny těţké s číslem napěnění do 4[1]. 
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Obr. 15: Podhladinová aplikace pěny u nádrže s pevnou střechou [14] 

 

 

Obr. 16: Polopodpovrchová aplikace pěny u nádrže s pevnou střechou [13] 

 

3.2 Druhy použití pěny 

 

 Pěna se pouţívá na poţáry hořlavých kapalin i pevných látek. Způsob rozdělení 

pouţití FHZ je moţný podle toho, jaké zařízení FHZ chrání. FHZ se pouţívá při ochraně: 

 skladovacích nádrţí; 

 havarijních nebo záchytných jímek; 

 stáčecích a čerpacích stanovišť hořlavých kapalin; 

 leteckých hangárů; 

 ostatních provozů. 
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3.2.1 FHZ při ochraně skladovacích nádrží 

 

 Skladovací nádrţe jsou jedním z nejčastějších provozů chráněným FHZ. U těchto 

provozů se vykytují hořlavé kapaliny ve velkých objemech, proto je zapotřebí tyto provozy 

před poţáry chránit.  

 Skladovací nádrţe s hořlavými kapalinami jsou dvojího druhu. Prvním druhem je 

nádrţ s pevnou střechou. Takové provedení nádrţe zaručuje ochranu obsahu před vnějšími 

vlivy. Nevýhodou nádrţí s pevnou střechou je moţnost utváření hořlavých par nad hladinou 

kapaliny. Pěnotvorná zařízení opatřená usměrňovači mohou být instalována v horní části 

pláště. V případě poţáru pěna stéká po stěnách nádrţe a rozprostírá se po hladině. Méně 

pouţívaný způsob ochrany nádrţí s pevnou střechou je podpovrchovou aplikací pěny. 

 Dalším druhem skladovacích nádrţí je nádrţ s plovoucí střechou. Střecha nádrţe plave 

na hladině skladované kapaliny. Tím je sníţeno riziko vzniku hořlavých par nad kapalinou. 

Prostor mezi plovoucí střechou a stěnou nádrţe je vyplněn pryţovým těsněním. Nebezpečí 

poţáru tedy můţe hrozit hlavně v prostoru pryţového těsnění, kde také bývá instalováno 

pěnotvorné zařízení. Aplikace pěny je prováděna pouze po obvodu plovoucí střechy. 

K zamezení roztékání pěny po celé ploše plovoucí střechy je po jejím obvodu instalována 

hráz zajišťující aplikaci pěny na správné místo. Pro hašení poţárů obou druhů skladovacích 

nádrţí se nejčastěji pouţívá těţká pěna a jako pěnotvorné zařízení se pouţívají napěňovače 

nebo pěnotvorné komory[1]. 

3.2.2 FHZ při ochraně havarijních a záchytných jímek 

 Ochrana havarijních a záchytných jímek před poţáry pomocí FHZ je další velmi 

častou aplikací FHZ. Dle definice ČSN 65 0201 havarijní jímky slouţí k zadrţení hořlavých 

kapalin, při havarijních stavech z nádrţí, kontejnerů, obalů, technologických zařízení, popř. ze 

záchytných jímek. Záchytná jímka slouţí k zachycení hořlavé kapaliny uniklé z nádrţí, 

kontejnerů, obalů nebo technologického zařízení (např. v důsledku netěsností příslušného 

zařízení)[15]. V případě rozlití hořlavé kapaliny do havarijní jímky hrozí nebezpečí poţáru. 

Nad hladinou hořlavé kapaliny v havarijní jímce se mohou utvářet páry této kapaliny a 

v případě jejich iniciace můţe dojít k poţáru. Pro zamezení vzniku poţáru nebo potlačení 

případného poţáru bývají po obvodu havarijní jímky instalována pěnotvorná zařízení. 

Aplikovaná pěna likviduje poţár a zároveň zamezuje dalšímu odpařování hořlavé kapaliny 
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z havarijní jímky. Pro ochranu havarijních jímek se nejčastěji pouţívá těţká pěna, můţeme se 

však setkat i s pouţitím střední a lehké pěny. Druh pouţitého pěnotvorného zařízení se odvíjí 

od druhu pouţité pěny[1].  

3.2.3 FHZ při ochraně stáčecích a čerpacích stanovišť 

 Stáčecí a čerpací stanoviště jsou nedílnou součástí provozů zabývajících se 

petrochemií a skladováním ropných produktů. V těchto stanovištích se hořlavé kapaliny 

přečerpávají do automobilových nebo ţelezničních cisteren. Při stáčení můţe dojít k menšímu 

úniku hořlavé kapaliny, který v případě iniciace můţe vést k rozsáhlejšímu poţáru. Proto jsou 

stáčecí a čerpací stanoviště chráněna FHZ. Jelikoţ stáčecí stanoviště nebývají nijak ohrazena, 

pouţívá se pro ochranu těchto stanovišť pěnotvorných trysek nebo sprinklerů. Pěnotvorné 

trysky nebo sprinklery vytvářejí těţkou pěnu, která rovnoměrně pokrývá celé stáčecí 

stanoviště a zamezuje tak dalšímu šíření poţáru[1]. 

3.2.4 FHZ při ochraně leteckých hangárů 

 Letecké hangáry jsou obvykle velké haly slouţící pro odstavení či opravy letadel. Jak 

známo letadla pro svůj provoz pouţívají letecký petrolej, coţ je dle ČSN 65 0201 hořlavá 

látka II. třídy nebezpečnosti. Zejména během provádění oprav můţe dojít k úniku leteckého 

petroleje a následné iniciaci, která by mohla vést k poţáru. Proto jsou letecké hangáry 

chráněny hasicími zařízeními pouţívajícími pěnu. 

 Letecké hangáry se dle NFPA 409 dělí do tří skupin: 

- Skupina I. 

Hangár pro letadla ve Skupině I musí splňovat alespoň jednu z následujících 

podmínek: 

o dveře letadla jsou ve výšce nad 28 stop (8,5 m) 

o jediný poţární úsek je nad 40.000 čtverečních stop (3716 m
2
) 

o při ustavení v garáţi má ocas letadla výšku větší neţ 28 stop (8,5 m) 

o ustavení strategicky významných vojenských letounů 

- Skupina II. 

Hangár pro letadla ve Skupině II splňuje následující podmínky: 

o dveře letadla ve výšce nad 28 stop (8,5 m) 

o jediný poţární úsek pro specifické typy staveb v souladu s NFPA 409 

- Skupina III.  

Hangár pro letadla ve Skupině III splňuje následující podmínky: 



28 

 

o dveře letadla ve výšce nad 28 stop (8,5 m) 

o jediný poţární úsek v souladu s NFPA 409 

Dle zařazení hangáru do příslušné skupiny se hangár vybavuje předepsanými poţárně 

bezpečnostními zařízeními. Obvykle bývají instalována stropní pěnotvorná zařízení na těţkou 

nebo lehkou pěnu (pěnotvorné trysky nebo agregáty na lehkou pěnu). Dále bývají instalovány 

stabilní pěnotvorné monitory, které umoţňují pokrytí pěnou i pod křídly a trupem letadla[1]. 

3.2.5 FHZ při ochraně ostatních provozů 

 FHZ je v dnešní době poměrně speciální poţárně bezpečnostní zařízení. Své uplatnění 

nenachází pouze v ochraně skladovacích nádrţí s hořlavými kapalinami. FHZ se pouţívá na 

ochranu skladů s hořlavými kapalinami. V těchto provozech se mohou pouţívat všechny 

druhy pěn (těţká, střední, lehká). Dalším druhem provozu chráněným pomocí FHZ mohou být 

provozy na zpracování komunálního odpadu. Provozy na zpracování komunálního odpadu 

jsou nejčastěji chráněny pěnotvornými sprinklery na těţkou pěnu a pro výrobu pěny se 

pouţívají pěnidla tvořící. FHZ se můţe také poţívat při ochraně olejových transformátorů. 

V tom případě se pouţívá nejčastěji těţká pěna vytvořená ze syntetických pěnidel. 
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4. Přehled instalací FHZ na území Pardubického kraje 

 Pardubický kraj leţí ve východní části Čech. Sousedí s Královéhradeckým, 

Středočeským, Jihomoravským a Olomouckým krajem a s krajem Vysočina. Svou rozlohou 

i počtem obyvatel patří Pardubický kraj mezi menší kraje. Pro účely této práce byl jako 

územní celek zvolen Pardubický kraj z několika důvodů. V kraji je rozšířen petrochemický 

a chemický průmysl (Pardubice) a automobilový průmysl (Vysoké Mýto). Na území kraje se 

dále nachází civilní i vojenské letiště (Pardubice), sklad státních hmotných rezerv (Kostelec 

u Heřmanova městce) a další provozy s potencionální moţností instalace FHZ. Dalším 

důvodem pro volbu Pardubického kraje jako studovaného územního celku je autorova dobrá 

znalost kraje. 

 Na území studovaného kraje se nachází celkem čtyři provozy, v nichţ je instalováno 

FHZ. Pro komplexnější hodnocení vyuţití FHZ byl zařazen i jeden provoz, v němţ je 

instalováno polostabilní pěnové hasicí zařízení. Informace týkající se provozů, ve kterých je 

FHZ instalováno, byly získány na základě osobního setkání se zaměstnankyní oboru prevence 

hasičského záchranného sboru pardubického kraje. Dalším zdrojem informací o provozech, 

v nichţ je FHZ instalováno, byla elektronická korespondence s poţárními techniky 

vytypovaných podniků. V následujících kapitolách budou jednotlivé provozy 

i s druhem instalovaného FHZ a dalšími podrobnostmi popsány. U kaţdého provozu je 

uvedeno, jaký druh FHZ je instalován, jaké pěnidlo a jaké pěnotvorné a přiměšovací zařízení 

se pouţívá. 

 

4.1 Sklad státních hmotných rezerv, Kostelec u Heřmanova městce 

 Provoz se nachází v katastru obce Kostelec u Heřmanova městce. V provozu jsou 

skladovány státní hmotné rezervy v podobě leteckého benzínu a nafty. Provoz je rozdělen do 

dvou areálů (Vrbice I a Vrbice II) vzdálených od sebe cca 2 km. Oba areály jsou spojeny 

pouze potrubím pro čerpání skladovaných látek. Areál Vrbice I je podstatně menší rozlohy 

a je vybaven pouze plynovým stabilním hasicím zařízením, proto nebyl pro účely této práce 

dále zkoumán. 

 Areál Vrbice II je hlavním skladovacím prostorem a zároveň je vybaven FHZ, proto 

byl podroben detailnějšímu zkoumání. V areálu se nachází čtyři nadzemní nádrţe opatřené 

havarijními jímkami pro skladování hořlavých kapalin. Kaţdá nádrţ má objem 10000 m
3
. Ve 
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dvou nadzemních nádrţích je skladován letecký petrolej JET A-1 a ve zbylých dvou je 

skladována motorová nafta. V areálu se dále nacházejí menší podzemní nádrţe o celkovém 

objemu 1200 m
3
. Pro distribuci skladovaných kapalin slouţí dvě stáčecí stanoviště pro 

ţelezniční a automobilové cisterny. Fotodokumentace provoz skladování včetně FHZ je 

v obrazové příloze. 

 Stabilním pěnovým hasicím zařízením jsou vybaveny pouze nadzemní nádrţe 

s havarijními jímkami a obě stáčecí stanoviště. Skladovací nádrţe a havarijní jímky jsou 

vybaveny novější instalací FHZ (rok instalace 2006). Do současné doby nebylo FHZ pro 

likvidaci poţáru pouţito. Spouštění FHZ je na základě signálu z plamenných hlásičů 

a tlačítkových hlásičů poţáru. Pro kaţdou nadzemní skladovací nádrţ jsou instalovány čtyři 

pěnotvorné komory a pro kaţdou havarijní jímku čtyři „napěňovače“. Stěny havarijních jímek 

jsou z vnější strany vybaveny vodními tryskami slouţícími pro ochlazování v případě poţáru. 

Ochrana stáčecích stanovišť je zajištěna pěnotvornými tryskami, přičemţ spouštění FHZ pro 

stáčecí stanoviště je pouze pomocí tlačítkových hlásičů. Obě stáčecí stanoviště mají 

společnou strojovnu FHZ. Další strojovna FHZ je pro všechny nadzemní skladovací nádrţe. 

Vodní zdroj je ve formě vodní nádrţe o objemu 1800 m
3
. Případně je moţné pouţít vodní tok, 

který sousedí s areálem. Objem nádrţe na pěnidlo pro nadzemní skladovací nádrţe je 8 m
3
 

a pro stáčecí stanoviště je objem nádrţe pro pěnidlo 3 m
3
.  Další podrobnosti o instalaci FHZ 

jsou uvedeny v tabulkách (Tab. 1 a Tab. 2). 

 

Skladovací nádrže: 

 

Tab. 1: Podrobnosti instalace FHZ u skladovací nádrže 

druh provozu nadzemní skladovací nádrţe a havarijní jímky 

druh pěny těţká 

druh pěnidla syntetické (Sthamex F-15) 

způsob přiměšování rovnotlaký 

procento přimíšení 3 % 

pěnotvorné zařízení 
Pěnotvorná souprava HK-81 a napěňovače NP-56 (obě na 

těţkou pěnu) 
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Stáčecí stanoviště:  

 

Tab. 2: Podrobnosti instalace FHZ u stáčecího stanoviště 

druh provozu stáčecí stanoviště pro automobilové a ţelezniční cisterny 

druh pěny těţká 

druh pěnidla syntetické (Sthamex F-15) 

způsob přiměšování rovnotlaký 

procento přimíšení 3 % 

pěnotvorné zařízení pěnotvorné trysky na těţkou pěnu 

 

4.2 Zpracování komunálního odpadu, Ecorec Prachovice 

 

 Firma Ecorec se zabývá zpracování komunálního odpadu. Komunální odpad lze dle 

zákona 185/2001 Sb. o odpadech definovat jako veškerý odpad vznikající na území obce při 

činnosti právnických nebo fyzických osob a zároveň je uveden jako komunální odpad 

v Katalogu odpadů[16]. Provoz, ve kterém se komunální odpad zpracovává, je rozdělen do 

čtrnácti samostatně hasebních sekcí. Instalace FHZ proběhla v letošním roce a do dnešní doby 

nebylo pro likvidaci poţáru pouţito. 

 Provoz na zpracování komunálního odpadu se skládá z prostoru vykládky, kde dochází 

k vykládání odpadu z automobilových kontejnerů. Další částí provozu je prostor pro 

skladování před samotným zpracováním odpadu. Ze skladovacího prostoru se odpad dávkuje 

do drtiče, kde je rozmělněn pro další zpracování. Zpracování probíhá v několika fázích, 

během nichţ dochází k odlučování kovů, kapalin apod. Zpracovaný odpad je pomocí 

pásových dopravníků transportován do dalších provozů, kde je pouţíván jako topná látka pro 

výrobu cementu. Fotodokumentace provozu včetně FHZ je obsaţena v obrazové příloze. 

 Celý provoz je střeţen EPS. Hlásiče poţáru jsou rozdílné v závislosti na části provozu. 

Nejčastěji jsou instalovány plamenné hlásiče poţáru. Celý provoz spojený se zpracování 

komunálního odpadu je chráněn FHZ. Kaţdou sekci je moţné hasit zvlášť díky pouţití 

sekčních armatur. Vodní zdroj je zajištěn nadzemní nádrţí na vodu o objemu 520 m
3
, která 

těsně sousedí se strojovnou SHZ. Pěnidlo je uskladněno v nádrţi s pruţným vakem o objemu 
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3 m
3
. V provozu je dále instalováno poţárně bezpečnostní zařízení firmy Grecon, které 

zajišťuj poţární ochranu v tunelech pásového dopravníku. Další informace o FHZ jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 3). 

 

Tab. 3: Podrobnosti instalace FHZ v provozu na zpracování komunálního odpadu 

druh provozu Zpracování komunálního odpadu 

druh použité pěny těţká 

druh pěnidla Syntetické tvořící vodní film (Sthamex AFFF F-15) 

způsob přiměšování Tlaková nádrţ s pruţným vakem (Skum MTB-V) 

procento přimíšení 1 % 

pěnotvorné zařízení pěnotvorné sprinklery na těţkou pěnu (SSU ½") 

 

4.3 Míchání nátěrových hmot, Irisbus Vysoké Mýto 

 

 Firma Irisbus se zabývá výrobou a montáţí vozidel pro městskou hromadnou dopravu, 

zejména autobusů. Provoz je převáţně chráněn vodním SHZ a zároveň je v podniku zřízena 

jednotka poţární ochrany. Jediným provozem chráněným FHZ je provoz na míchání 

nátěrových hmot. Instalované FHZ je pěno - vodní. Pěno - vodní hasicí zařízení pouţívá 

k prvotnímu zásahu pěnu. Ve chvíli, kdyţ dojede v zásobníku pěnidlo, můţe zařízení pro 

hasební zásah pouţít i vodu. V tomto provozu se při míchání nátěrových hmot pouţívají 

polární rozpouštědla, proto zde k výrobě pěny slouţí pěnidla odolávající polárním kapalinám. 

FHZ bylo instalováno v roce 2006 a do dnešní doby nebylo pro likvidaci poţáru pouţito. 

 Provoz míchání nátěrových hmot je střeţen EPS. Jako vodní zdroj slouţí rozvod 

uţitkové vody. Pro uskladnění a dodávku pěnidla je pouţita nádrţ s pruţným vakem o objemu 

600 l. Tvorbu pěny zajišťují vodní sprinklerové hlavice SSP ¾" – K 115 s reakční teplotou 

141 °C. Podrobnosti o instalovaném FHZ jsou uvedeny v tabulce (Tab. 4). Fotodokumentace 

provozu míchání nátěrových hmot a strojovny FHZ je v obrazové příloze 
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Tab. 4: Podrobnosti instalace FHZ v provozu míchání nátěrových hmot 

druh provozu Míchání nátěrových hmot 

druh použité pěny těţká 

druh pěnidla odolávající polárním rozpouštědlům (Moussol – APS 3/3) 

způsob přiměšování tlaková nádrţ s pruţným vakem (Skum MTB-V) 

procento přimíšení 3 % 

pěnotvorné zařízení vodní sprinklerové hlavice (SSP ½") 

 

4.4 Olejové transformátory, Elektrárna Opatovice 

 

 Elektrárna Opatovice se zabývá výrobou elektrické energie a výrobou uţitkového tepla 

pro města Pardubice a Hradec Králové. Provoz elektrárny je chráněn vodním SHZ. FHZ je 

instalováno pouze k ochraně venkovních olejových transformátorů a záchytných jímek těchto 

transformátorů. Celkový počet instalovaných olejových transformátorů je šestnáct, přičemţ 

jednotlivé transformátory jsou od sebe odděleny poţárně dělícími stěnami. Všechny 

transformátory jsou vybaveny záchytnými jímkami, které jsou svedeny do záchytné nádrţe. 

 Celý provoz je vybaven EPS s dvoustupňovou signalizací poplachu. Pro signalizaci 

poţáru slouţí plamenné hlásiče typu S261f+ firmy ZETTLER ČR. Díky pouţití sekčních 

armatur lze kaţdý transformátor hasit samostatně. Zdroj vody je zajištěn ze stálého přítoku, 

který se pouţívá pro provoz elektrárny. Pěnidlo je uskladněno v plastových nádrţích 

o celkovém objemu 1,2 m
3
. FHZ bylo instalováno v roce 2005 a do dnešní doby nebylo 

k likvidaci poţáru pouţito. Další informace o instalovaném FHZ jsou uvedeny v tabulce (Tab. 

5). Fotodokumentace olejového transformátoru a instalovaného FHZ je poskytnuta v obrazové 

příloze. 
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Tab. 5: Podrobnosti instalace FHZ při ochraně olejových transformátorů 

druh provozu olejové transformátory a záchytné jímky 

druh použité pěny těţká 

druh pěnidla syntetické tvořící vodní film (Sthamex – AFFF F-15) 

způsob přiměšování rovnotlaký (FireDos) 

procento přimíšení 3 % 

pěnotvorné zařízení drančerové hlavice (Victualic V2603 , 1/2“ NPT) 

 

4.5 Ropná rafinerie, Paramo Pardubice 

 

 Firma Paramo a.s. se zabývá zpracováním ropy a výrobou ropných produktů, zejména 

benzínu, leteckého petroleje, nafty mazacích olejů a asfaltů. Areál podniku je rozdělen do 

několika provozů. Jednotlivé provozy se vesměs zabývají zpracováním ropy nebo 

skladováním ropných produktů. Prvním provozem jsou destilační a rektifikační kolony, ve 

kterých dochází ke zpracování surové ropy. Druhým provozem je skladování ropy a ropných 

produktů. Ropa je od areálu podniku dopravována ropovodem a dále je uskladňována 

v nádrţích s plovoucí střechou. Ropné produkty (benzín, nafta, letecký petrolej, oleje, asfalty) 

jsou povětšinou uchovávány v nádrţích s pevnou střechou. Tyto nádrţe jsou opatřeny 

havarijními jímkami. Dále se v areálu podniku nachází dvě stáčecí stanoviště, pro 

automobilové a ţelezniční cisterny, slouţící pro distribuci ropných produktů. 

Fotodokumentaci celého provozu včetně FHZ je moţné najít v obrazové příloze 

 V areálu není instalováno stabilní pěnové hasicí zařízení, ale pouze polostabilní 

pěnové hasicí zařízení. I přes tuto skutečnost je z důvodu komplexnějšího hodnocení instalací 

na zvoleném územním celku tento provoz do práce zařazen. V areálu podniku je zřízena 

podniková jednotka poţární ochrany, která v případě poţáru zabezpečuje funkci 

polostabilního hasicího zařízení. Polostabilní hasicí zařízení je v areálu v podobě poţárních 

zdí, potrubních systémů a pěnotvorných zařízení. Poţární zdi jsou určeny k řízení hasebního 

zásahu v jednotlivých poţárních úsecích a zároveň v nich probíhá přimíšení pěnidla pomocí 

externích přiměšovačů. Do poţárních zdí je z vodního zdroje potrubním systémem 
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dopravována voda. Po připojení externího přiměšovače (cisternové automobily podnikové 

jednotky poţární ochrany) dochází k přimíšení pěnidla a vzniku pěnotvorného roztoku. 

Celkem je v areálu podniku instalováno dvanáct poţárních zdí. Potrubním systémem je 

pěnotvorný roztok dopraven na poţadované místo, kde má být proveden hasební zásah. 

Pěnotvorná zařízení se liší podle druhu provozu, který chrání. Seznam pouţitých 

pěnotvorných zařízení je uveden v tabulce (Tab. 6). Jako vodní zdroj slouţí vyhřívaná 

nadzemní nádrţ o objemu 5000 m
3
. Pěnidlo je uskladněno v plastových nádrţích u kaţdé 

z poţárních zdí. Zároveň je dostatečné mnoţství pěnidla v poţárních automobilech. Jelikoţ se 

při provozu vyskytují polární i nepolární látky jsou poţívány dva typy pěnidel (Tab. 7). 

 

Tab. 6: Přehled instalovaných pěnotvorných zařízení 

Druh provozu Pěnotvorné zařízení 

destilační a rektifikační kolona stabilní pěnotvorné monitory, pěnotvorné trysky 

skladování ropy a ropných produktů 

v nadzemních nádrţích 
pěnotvorné komory a napěňovače 

stáčecí stanoviště automobilových a 

ţelezničních cisteren 
pěnotvorné sprinklerové hlavice 

 

Tab. 7: Přehled používaných pěnidel 

Druh provozu Druh pěnidla 

Zpracování a skladování ropných 

produktů 
Syntetické (Sthamex F-25, F-25) 

Provozy s výskytem polárních 

kapaliny 
Pěnidlo na polární kapaliny (Mussol APS) 
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5. Poznatky a diskuse 

 Cílem této práce je na základě studie identifikovat a zhodnotit nejčastější aplikace 

instalací pěnových stabilních hasicích zařízení při zajištění protipoţární ochrany ve zvoleném 

územním celku ČR. Jak jíţ bylo zmíněno, zvoleným územním celkem pro studii vyuţití FHZ 

je Pardubický kraj. Na základě průzkumu územního celku byly zjištěny nejčastější aplikace 

instalací FHZ pro ochranu provozů. Dále bylo zjištěno nejčastější pouţívané pěnidlo 

pěnotvorné zařízení a způsob přiměšování. Jelikoţ u všech provozů bylo zjištěno pouţívání 

těţké pěny, není dále rozebíráno pouţití rozdílných druhů pěn pro jednotlivé provozy. Protoţe 

se jedná o speciální poţárně bezpečnostní zařízení, které je instalováno pouze ve zvláštních 

provozech, je počet instalací na zvoleném územním celku zdánlivě nízký. I přes to, jsou 

výsledky studie objektivní. 

 Dle studie vyuţití FHZ byly zjištěny nejčastější aplikace instalací FHZ (Obr. 17). 

Studií bylo zjištěno, ţe většina provozů chráněných FHZ se zabývá skladováním nebo 

zpracováním ropy či ropných produktů. Nejčastější aplikací instalace FHZ jsou havarijní 

jímky. Tento druh instalace je vyuţíván zejména při provozech spojených se skladováním 

hořlavých kapalin v nadzemních nádrţích. Dále se uplatňuje při ochraně olejových 

transformátorů. Méně častou poţitím FHZ je ochrana stáčecích a čerpacích stanovišť, 

nadzemních skladovacích nádrţí a ostatních provozů. Ostatními provozy je pro tuto publikaci 

myšleno zpracování komunálního odpadu a destilační a rektifikační kolona pro zpracování 

ropy. Jedinou instalací FHZ na území Pardubického kraje je pak ochrana olejových 

transformátorů. I kdyţ se na území Pardubického kraje vyskytují dvě rozsáhlejší letiště 

(vojenské a civilní), není ani jedno z nich chráněno FHZ. Dle informací získaných 

u hasičského záchranného sboru Pardubického kraje je na letištích poţární ochrana zajištěna 

podnikovými jednotkami poţární ochrany. 

  Při porovnání pouţití FHZ na ochranu provozů s výskytem hořlavých kapalin 

a pevných látek, je FHZ jednoznačně pouţívanější na provozy s hořlavými kapalinami. 

Ochrana FHZ je v případě provozu s pevnými látkami pouţita pouze při zpracování 

komunálního odpadu. 
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Obr. 17: Graf využití FHZ pro jednotlivé provozy 

  

 Další studií je vyuţití druhu pěnidel v protipoţární ochraně na území Pardubického 

kraje (Obr. 18). Dle studie jsou nejčastěji vyuţívaná syntetická pěnidla. Tato pěnidla bývají 

pouţívána zejména na výrobu pěn při ochraně ropných produktů. Dále jsou poměrně často 

vyuţívána pěnidla tvořící vodní film a pěnidla odolávající polárním rozpouštědlům. Naopak 

pěnidla s proteinovým základem se i přes nízkou pořizovací cenu a další výhody 

v protipoţární ochraně na zvoleném územním celku nepouţívají. Převládající pouţití pěnidel 

se syntetickým základem lze vysvětlit delší exspirační dobou. 

 Nejčastější pouţití standardních syntetických pěnidel je díky jejich univerzálnímu 

vyuţití a zejména díky cenové dostupnosti. I přes lepší hasicí vlastnosti AFFF pěnidel, nejsou 

tato pěnidla kvůli zhruba dvojnásobné ceně oproti syntetickým pěnidlům tolik pouţívána. 

Pěnidla tvořící vodní film a pěnidla odolávající polárním kapalinám jsou vyuţívána pouze 

v provozech, které tyto druhy pěnidel přímo vyţadují a kde by standardní syntetická pěnidla 

nebyla účinná. 
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Obr. 18: Graf využití pěnidel 

  

 Studie vyuţití pěnotvorného zařízení dopadla následovně (Obr. 19). Nejčastěji jsou 

v protipoţární ochraně pouţívány pěnotvorné komory, pěnotvorné sprinklerové hlavice 

a pěnotvorné trysky. Tato pěnotvorná zařízení jsou povětšinou instalována pro ochranu 

stáčecích stanovišť, nadzemních skladovacích nádrţí a havarijních a záchytných jímek. 

Jelikoţ tyto provozy jsou nejčastěji chráněny FHZ, je i frekvence pouţití pěnotvorných 

komor, pěnotvorných trysek a sprinterových hlavic nejčetnější. Méně častou aplikací 

pěnotvorných zařízení jsou stabilní monitory, drenčerové hlavice a vodní sprinklerové 

hlavice. Na území Pardubického kraje není ani jedno pěnotvorné zařízení na výrobu střední 

nebo lehké pěny. 

 

 

Obr. 19: Graf využití pěnotvorného zařízení 
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 Poslední studií vyuţití instalací je způsob přiměšování (Obr. 20). Nejčastější vyuţití 

má rovnotlaký způsob přiměšování. Rovnotlaký způsob přiměšování je instalován zejména na 

starších typech instalací (před rokem 2007). Novější instalace jsou vybaveny systémem 

přiměšování na principu tlakové nádrţe s membránou. Pod pojmem jiný způsob přiměšování 

je pro účely této publikace pouţito přiměšování pomocí externího přiměšovače. Externí 

přiměšování je pouţito u polostabilního hasicího zařízení. Na zvoleném územním celku se 

u ţádného provozu nevyskytuje difuzní způsob přiměšování. 

 

 

Obr. 20: Graf způsobů přiměšování 
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Závěr 

 Cílem této práce bylo identifikovat a zhodnotit nejčastější aplikace instalací pěnových 

stabilních hasicích zařízení (FHZ) při zajištění protipoţární ochrany na zvoleném územním 

celku. 

 Úvodní kapitoly bakalářské práce seznamují čtenáře s pěnou, jejími hasebními účinky, 

vlastnostmi a faktory ovlivňujícími vznik a kvalitu pěny. Dále je v práci uveden přehled 

pouţívaných pěnidel s popisem jejich vlastností a nejčastějším pouţitím. Další kapitoly jsou 

věnovány jednotlivým komponentům, z nichţ se FHZ skládá. Jednotlivé komponenty jsou 

popsány a je uvedeno jejich nejčastější vyuţití. Následující kapitola se věnuje všeobecnému 

vyuţití FHZ v protipoţární ochraně a způsobům aplikace pěny. V návaznosti na předešlé 

kapitoly je v závěrečné části práce zhodnoceno vyuţití FHZ na zvoleném územním celku 

a s tím související pouţití pěnidel a jednotlivých komponentů FHZ.  

 Zvoleným územním celkem pro studii vyuţití je Pardubický kraj. Pardubický kraj byl 

jako územní celek zvolen zejména z důvodu rozšířeného petrochemického a chemického 

průmyslu. Zároveň se zde vyskytují dvě letiště (vojenské a civilní) a sklad státních hmotných 

rezerv. Na území Pardubického kraje je FHZ instalováno v pěti provozech. Z celkového počtu 

pěti provozů s instalací FHZ jsou čtyři FHZ stabilní a jedno polostabilní. Zdánlivě nízký počet 

instalací na zvoleném územním celku je způsoben specifickým vyuţití těchto zařízení. Proto 

jsou FHZ instalována pouze ve zvláštních provozech. Veškeré informace získané 

v jednotlivých provozech, byly porovnány a podrobeny studii. Z této studie vzešly výsledky 

v podobě nejčastější aplikace instalace FHZ, dále nejčastěji pouţívané pěnotvorné 

a přiměšovací zařízení a nejčastěji pouţívaný druh pěnidla. V provozech bylo rovněţ 

zjišťováno i pouţití FHZ při likvidaci poţáru a spolehlivost těchto zařízení. 

  Nejčastější aplikací pěnového stabilního hasicího zařízení je ochrana havarijních 

jímek, ochrana stáčecích stanovišť a ochrana nadzemních skladovacích nádrţí. Všechny tyto 

instalace souvisí s provozy skladujícími nebo zpracovávajícími ropu nebo ropné produkty. 

V těchto provozech bylo rovněţ zjištěno, ţe nejčastěji pouţívanými pěnidly jsou standardní 

syntetická pěnidla. Standardní syntetická pěnidla jsou pouţívána zejména díky dlouhé době 

exspirace a podstatně niţším pořizovacím nákladům neţ AFFF a ATC pěnidla. AFFF a ATC 

pěnidla jsou pouţívána pouze v provozech, kde by pouţití standardní syntetických pěnidel 

nebylo účinné. S četností instalací FHZ v provozech s výskytem ropy a ropných produktů 
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souvisí i četnost pěnotvorných zařízení, která jsou v těchto provozech instalována. 

Nejpouţívanějšími pěnotvornými zařízeními jsou pěnotvorné komory a pěnotvorné sprinklery 

a trysky. Poslední oblastí podrobené studii byl způsob přiměšování. Nejvyšší četnost 

zaznamenal rovnotlaký způsob přiměšování. Ve všech provozech podrobených zkoumání 

nebylo dosud FHZ k likvidaci poţáru pouţito. Při periodických kontrolách nebyly objeveny 

ţádné závady, coţ poukazuje na vysokou spolehlivost instalovaných zařízení. 

 V současně době jsou obtíţně ověřitelné záznamy o počtech, druzích a způsobech 

instalací FHZ. Proto informace získané touto prací mohou slouţit pro potřeby hasičského 

záchranného sboru Pardubického kraje. Vzhledem k nízkému počtu česky psaných publikací 

zabývajících se FHZ, můţe zejména teoretická část této práce slouţit jako přehled instalací 

těchto zařízení. 
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Obrazová příloha 

V obrazové příloze je fotodokumentace všech provozů a instalované FHZ. 

 

Provoz skladování státních hmotných rezerv, Kostelec u Heřmanova městce: 

 

Obr. A 1: Nadzemní skladovací nádrž s naftou opatřená havarijní jímkou 

 

Obr. A 2:Stáčecí stanoviště železničních cisteren 
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Obr. A 3:Pěnotvorná zařízení (vlevo napěňovač, vpravo tryska) 

 

 

 

Obr. A 4: Strojovna SHZ (vlevo sekční ventily, vpravo nádrž s pěnidlem) 
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Zpracování komunálního odpadu, Ecorec Prachovice: 

 

Obr. A 5: Vykládka a zpracování komunálního odpadu 

 

 

Obr. A 6: Pěnotvorná sprinklerová hlavice 
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Obr. A 7: Strojovna SHZ (vlevo tlaková nádrž s membránou, vpravo čerpací stanice) 

 

Provoz míchání nátěrových hmot, Iribus Vysoké Mýto: 

 

 

Obr. A 8: Míchárna nátěrových hmot 
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Obr. A 9: Strojovna SHZ (vlevo membránová nádrž, vpravo přiměšovací zařízení) 

 

Obr. A 10: Vodní sprinklerová hlavice a hlásiče požáru 
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Ochrana olejových transformátorů, Elektrárna Opatovice: 

 

Obr. A 11: Venkovní olejový transformátor chráněnýFHZ 

 

Obr. A 12: Strojovna FHZ (vlevo nádrže s pěnidlem, vpravo přiměšovací zařízení) 
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Obr. A 13: Drenčerová pěnotvorná hlavice 

 

Ropná rafinerie, Paramo Pardubice 

 

 

Obr. A 14: Nádrž s plovoucí střechou pro skladování ropy opatřená havarijní jímkou 
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Obr. A 15: Rektifikační kolona se stabilním monitorem 

 

 

Obr. A 16: Stáčecí stanoviště automobilových cisteren 
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Obr. A 17: Požární zeď s armaturami pro připojení externího přiměšovače 

 

 

Obr. A 18:Stabilní pěnotvorný monitor 
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