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ÚVOD 
 

Na prácu hasičov sa kladú stále vyššie nároky. Očakáva sa od nich čoraz vyššia 

profesionálna úroveň vo všetkých oblastiach a činnostiach ktoré vykonávajú. Hasič – a nielen 

profesionálny, nesmie ani na chvíľku zaváhať, aj keď pracuje pod časovým stresom, v 

maximálnej psychickej a  fyzickej záťaži. Jednotky Hasičského a záchranného zboru MV SR, 

Závodu protipožiarnej ochrany železníc ŽSR, Mestského hasičského zboru v Bratislave, 

závodných a obecných zborov bývajú pri zásahoch medzi prvými a sú volané často 

k udalostiam, ktoré sa z hľadiska bezpečnosti nedajú riešiť inými prostriedkami. Ich členovia 

pri svojej práci musia ovládať a vedieť čo najefektívnejšie využívať množstvo technických 

prostriedkov.  

  Aj pri dokonalej prevencii musí byť represívna zložka vybavená zodpovedajúcou 

technikou, ktorá pred ohňom a  dôsledkami katastrof ochráni nielen materiálne hodnoty a 

životy zachraňovaných osôb a zvierat, ale poskytne zodpovedajúcu ochranu počas  zásahu aj 

samotným hasičom  a  záchranárom.  Len   v  tom   prípade   dokážu   pomôcť  aj  tam,  kde to  

už  každý „ normálny“ človek vzdal. 

Tento študijný materiál je určený pre internú a externú formu štúdia odboru Požiarna 

ochrana v 4. a 5. ročníku na Technickej univerzite vo Zvolene, a pre všetkých záujemcov 

o prácu hasičov, ktorý majú záujem spoznať zložitosť technických prostriedkov a nároky na 

ich obsluhu, s ktorými hasiči, nielen profesionálni, prichádzajú do kontaktu vo svojej práci.  

 

Ospravedlňujeme sa za možné nezrovnalosti v terminológii medzi pojmami hasič – 

hasič a od nich odvodených slov, ktoré mohli vzniknúť pri nesprávnom pochopení v prechode 

názvoslovia po prijatí nových zákonov o Hasičskom a záchrannom zbore ako nástupcovi 

Požiarneho zboru. 

                                                                                                                                        Autori 
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Rôznorodosť práce hasičov vyjadruje hasičská abeceda, v ktorej sú stručne 

charakterizované jednotlivé činnosti, ktoré ich každodennou pracovnou náplňou. [38] 

 

Hasičská abeceda 
Požiar: každé nežiadúce horenie, pri ktorom 

došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb,  

zvierat alebo ku škodám na materiálnych 

hodnotách.  Za požiar sa považuje aj 

nežiadúce horenie, pri ktorom boli osoby, 

zvieratá, materiálne hodnoty alebo životné 

prostredie bezprostredne ohrozené.  

Dopravná nehoda: zásah, který si vyžiadala 

kolízia dopravných prostriedkov, ktorý má 

charakter vyprosťovacích prác a likvidácie 

následkov kolízie. Ak by pri činnosti jednotky 

prevládali iné práce, napríklad únik 

nebezpečnej látky, klasifikuje sa tento zásah 

podľa druhu prevládajúcej práce. Dopravná 

nehoda s následným požiarom patrí do 

kategórie požiar. Za dopravnú nehodu je považovaný i prípad, keď jednotka len dopravný 

prostriedok vyprostila z priestoru mimo komunikáciu alebo odstránila len drobné následky 

nehody, napr. očistila komunikáciu od prevádzkových náplní vozidiel. 

Olejová havária: zásah určený k omedzeniu úniku a jeho rozsahu výhradne ropných 

produktov (benzín, nafta alebo olej) najmä do vôd alebo zamedzenie ohrozenia vôd a vodných 

zdrojov ropnými produktami. Úniky týchto látok z prevádzkových náplní vozidel, ktoré sú 

následkom dopravných nehôd sú klasifikované ako dopravná 

nehoda. 

Čerpanie vody: zásah, pri ktorom sa odstraňuje nežiadúca voda 

z vonkajších a vnútorných priestorov.  

Práca na vode a pod vodou: zásah na povrchových vodách 

(záchrana osôb a zvierat, vyhľadávanie nezvestných osôb a práce 

vzniknuté v súvislosti s povodňami). Vyhladávanie nezvestných 

osôb a technické zásahy vykonávané skupinou služobných 

potápačov. 
Únik látok: zásah k zamedzeniu alebo zníženiu rizika 

nekontrolovaného úniku horľavých, výbušných, žieravinových, 

jedovatých, zdraviu škodlivých, radioaktivnych a iných nebezpečných látok do životného 

prostredia (zemný plyn, kyseliny a ich soli, lúhy, čpavok apod.) mimo ropných. 

Technologická pomoc: zásah vykonaný k odstráneniu nebezpečia alebo nebezpečných 

stavov v technologických prevádzkach podnikov.  

Obr. 2: Asistencia pri dopravnej nehode. 

Obr. 3: Zásah pri 

povodniach. 

Obr.1: 

Zásah 

s pomocou 

rebríka 
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Technická pomoc: zásah vykonávaný k odstráneniu nebezpečia alebo nebezpečných stavov 

mimo technologických prevádzok podnikov. Ide o nasledujúce druhy činností:  

 záchrana osôb a zvierat, 

 vyprosťovanie osôb, zvierat a predmetov (mimo   

prác na vode) z uzatvorených priestorov, výšok 

a voľných hĺbok,  

 núdzové otvorenie bytu,  

 odstránenie prekážok z komunikácií alebo iných    

priestorov,  

 otváranie uzamknutých priestorov,  

 likvidácia spadnutých stromov,  

 likvidácia spadnutých elektrických vodičov,  

 odvetrávanie priestorov,  

 uzatváranie vody,  

 navážanie vody,  

 asistencia pri vyhľadávaní výbušnín,  

 provizórne alebo iné opravy,  

 meranie koncentrácie alebo radiácie (ak nie je 

súčasťou   iných udalostí ako Technická pomoc).  

Iný technický zásah: činnosť jednotky , která sa nedá  

klasifikovať predchádzajúcimi druhmi udalostí. Ide napríklad o  odvoz alebo prevoz pacienta 

alebo lekára (piamo i nepriamo poskytnutá pomoc). 

Falošný poplach: činnost jednotky vyvolaná z dôvodu ohlásenia požiaru alebo inej  udalosti 

jednotke, ktorá sa nepotvrdila. 

 

1 HISTORICKÝ VÝVOJ  TECHNICKÝCH  PROSTRIEDKOV 
 

        Historický vývoj technických prostriedkov pre protipožiarnu ochranu siaha do obdobia, 

keď po objavení ohňa sa začali robiť prvé pokusy, ako čeliť jeho ničivým účinkom. 

          K základnému vybaveniu pre hasenie požiarov patrili kožené, alebo prútené, hlinou 

vymazané koše, známe z doby okolo 40 tisíc rokov pred našim letopočtom (p.n.l.), ktoré boli 

objavené v archeologických vykopávkach. Neskôr, s vývojom remeselnej zručnosti, kožené 

mechy boli nahradené drevenými putňami, alebo inými nádobami, ktoré si obyvatelia 

podávali reťazovým spôsobom z ruky do ruky. Prvé  zmienky o boji proti požiarom sú 

v písomných správach z doby otrokárskeho Ríma. V správe z roku 24 p.n.l. sa hovorí 

o úspešnom zásahu hasičského družstva, vycvičeného z otrokov, pod vedením rímskeho 

veliteľa RUFIUSA. O dôležitosti výcviku pre boj s ohňom hovorí správa z roku 21 p.n.l., 

v ktorom cisár AUGUSTUS nariaďuje zvýšiť počet otrokov hasičských jednotkách zo 600 na 

7 000 mužov. V tejto správe sa uvádza aj výstroj, ktorá pozostávala z uniformy, prilby, 

rebríka, vedra na vodu, búracieho náčinia, metly a striekačky – jednovalcovej pumpy. [15] 

          O spoločenskom uznaní hasičského zboru hovorí výnos cisára SEPTIMA SEVERUSA 

vydaný o 200 rokov neskôr, v ktorom oslobodzuje hasičský zbor rímskeho sídliska FLAVIA 

SOLUA od všetkých verejných daní. 

Napriek vynálezu dvojvalcového piestového čerpadla KTESIBIOSOM z ALEXANDRIE 

v roku 250 p.n.l. a stavbe podobných piestových čerpadiel v Číne a Osmanskej ríši, stredovek 

Obr. 4: Technická pomoc pri 

odstraňovaní včelieho roja 
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v oblasti protipožiarnej techniky, mimo vedier, prežili len primitívne prenosné striekačky, 

obsluhované jednou osobou, podobné hustilkám.  

1.1 VÝVOJ  PRENOSNÝCH  HASIACICH  PROSTRIEDKOV 

 

          S určitým   nadsadením je možné tvrdiť, že  predchodcovia  dnešných prenosných 

hasiacich prístrojov boli vyvíjané od začiatku 14.storočia. V tomto storočí sa objavilo 

niekoľko typov prúdnic (drevených alebo železných), ktoré umožňovali po ponorení do vedra 

s vodou vytiahnutím tiahla, nasatie potrebného množstva vody  a stlačením tiahla, jej 

striekanie do centra plameňa. Na modernom princípe pracovali malé striekacie prístroje, 

určené k haseniu, ktoré boli vyrábané až do 20. storočia. [16] 

Najznámejšími typmi boli :  

- barlovka alebo podpažnica, 

- putňová hasičská striekačka, 

- hydronetta, 

- hydropult, alebo hydrus, 

- annihilátor, 

 

ktorých  účinný dostrek sa pohyboval v rozmedzí od 8 – 15 metrov a boli používané pri  

likvidácii malých  požiarov. 

          Myšlienkou nahradiť vedro s vodou, skrátiť akčný čas od  spozorovania zárodku 

požiaru po jeho uhasenie sa zaoberal augsburský zlatník ZACHARIÁŠ GREYL, ktorý bol 

vynálezcom prvého chemického hasiaceho prostriedku. Išlo o drevenú nádobu naplnenú sírou 

v ktorej uprostred bola uložená nádoba so strelným prachom a zápalníkom. Hasiaci účinok 

mali vyvolať sírne plyny, ktoré sa uvolnili po výbuchu strelného prachu. 

          Najrozšírenejším chemickým hasiacim prostriedkom v druhej polovici 19. storočia boli 

tzv. hasiace granáty. Bola to sklenená nádoba s hrdlom, obsahujúca vodný roztok kuchynskej 

soli, čpavku alebo chloridu vápenatého. Pri hodení granátu na horiaci predmet sa sklenený 

obal rozbil, voda sa odparila a chemická látka pokryla horiaci predmet tenkým povlakom, 

ktorý bránil prístupu kyslíku.  

          Skutočnými predchodcami dnešných prenosných hasiacich prístrojov boli extinkteury, 

ktoré sa objavili začiatkom 20. storočia. 

 

          K vytlačeniu hasiaceho náradia zo vzduchotesnej uzatvorenej nádoby bola využitá 

rozpínacia reakcia kyseliny sírovej (vinnej) a nasýteného roztoku dvojuhličitanu sodného. 

Prístroj sa uvádzal do činnosti úderom na nárazník v hornej časti, čím došlo k rozbitiu nádoby 

s kyselinou a následne k chemickej reakcii, podobne ako pri dnešných prenosných hasiacich 

prístrojoch. 

 

1.2 VÝVOJ  HASIČSKÝCH STRIEKAČIEK 

 

          Z historického hľadiska vývoj hasičských striekačiek určených k haseniu požiarov, sa 

začína rokom 1518, kedy ANTON PLATNER z Augsburgu objavil a zostrojil prvú prenosnú 

hasičskú striekačku. Striekačka bola vyrobená z dreva, bola ťažká a k činnosti potrebovala až 

28 člennú obsluhu. Mobilnosť striekačky bola zhoršená aj tým, že konštrukčne bola 

umiestnená na saniach, a k miestu požiaru sa prenášala do presúvadla šmykom. 

          V roku 1569 francúzsky technik JACKOB BESSON umiestnil striekačku na 

dvojkolesový podvozok. 



 6 

          V roku 1602 nemecký výrobca ASCHHAUSEN z  Norimberku  zostrojil jednovalcovú 

hasičskú striekačku umiestnenú na dvojkolesovom podvozku ťahanom dvomi  mužmi, ktorej 

prúd vody dosahoval výšky 30 metrov, čo bola v tom období najvyššia výška stavaných 

drevených domov. V roku 1655 HANS HAUTSCH z Norimberku zostrojil striekačku s 

horizontálne  uloženými valcami a obsluhovanú pomocou dvoch jednoramenných tiahel 

s otočnou prúdnicou. Tento stroj bol opäť umiestnený na saniach. 

          Nevýhodou uvedených striekačiek bola veľká hmotnosť, zlé manévrovacie schopnosti 

a požiadavka, aby stáli čo  najbližšie k ohňu, pretože voda musela striekať priamo do 

plameňov prostredníctvom otočnej, alebo naklápacej prúdnice. Priame pôsobenie 

vyžarovaného tepla z požiaru na materiál, z ktorého boli striekačky vyrobené, malo vplyv na 

skaracovanie ich životnosti. 

          Taktiku hasenia zmenil až rok 1673, kedy holandský maliar JAN von HEYDEN 

z Amsterdamu, vynašiel hasičskú hadicu, ktorú vyrobil zošitím z lodného plátna. V roku 1674 

zostrojil vlastnú striekačku s hadicami. 

K definitívnemu premiestneniu striekačky zo saní na dvoj až štvorkolesový podvozok 

došlo na prelome 17. až 18. storočia. V tomto období boli ťažké drevené časti nahradzované 

ľahšími, čo znížilo hmotnosť striekačky. Došlo aj k jej konštrukčnej zmene, nakoľko bola 

vyvinutá dvojpiestová hasičská striekačka s obojstranným ťahadlom. 

  

          Dvojkolesové hasičské vozíky sa rozdeľovali podľa použitia do troch skupín : 

1) vozíky so stabilnou striekačkou, 

2) vozíky pre transport hasičského náradia, ručných striekačiek, 

3) vozíky pre prevoz pomocného náradia, rebríkov, trhacích hákov, vedier, sekier, 

lopát a ďalšieho náradia. 

 

          K preprave sa začala využívať konská sila, čo zlepšilo manévrovateľnosť a zvýšilo 

rýchlosť požiarneho zásahu. 

          Vo Francúzsku vznikla tzv. snímateľná ručná striekačka, ktorá sa mohla prenášať aj 

mimo podvozku. 

          Vozová striekačka, kde stroj tvoril  s podvozkom jeden  organický celok vznikla na 

prelome 18. a 19. storočia. V druhej polovici 19.storočia dochádza vo výrobe striekačiek 

k revolúcii – začali sa konštruovať stroje s jednozvratnou a dvojzvratnou čerpacou pákou, 

s vertikálne, horizontálne a šikmo uloženými valcami a jednostranne a obojstranne sacím 

a výtlačným potrubím. 

 Využitie konskej ťažnej sily 

umožnilo na vozovú 

striekačku okrem stroja 

umiestniť rebríky, trhacie 

háky a ďalšie hasičské 

náradie. Niektoré vozové 

striekačky boli prispôsobené 

aj k preprave hasičského 

družstva. 

          Požiarna technika 

dosiahla veľkého pokroku 

vznikom parného stroja. 

Zdokonalovací proces 

parného stroja trval vyše 50 

rokov, kým bol stroj 

motoricky využitý k pohonu parnej striekačky.  

Obr. 5: Drevené striekačky sa používali v niektorých 

regiónoch Slovenska ešte v 20. rokoch 20. storočia. 
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Parné striekačky boli vyvinuté zo striekacích vozov na čistenie vozoviek.   Prvú parnú 

striekačku postavili Američania JOHN ERICSSON a Angličan JOHN BRAITHWAITE až 

v roku 1829. [15] 

           

 Tento typ striekačiek našiel uplatnenie v USA, napriek tomu ich výroba bola rozbehnutá aj 

v Strednej Európe firmami SMERAL v Čechách a UNIE, STANDART LOYD vo Lvove.  

 

          Nevýhodou uvedených striekačiek 

bola ich veľká hmotnosť čo umožňovalo 

ich použitie len na spevnených 

komunikáciách, ako aj doba potrebná na 

výrobu pary k pohonu striekačky, čo 

predlžovala dobu potrebnú k začatiu 

požiarneho zásahu. 

          Snahu o zostrojenie prvej parnej 

automobilovej striekačky mali Američan 

PAUL RAPSEY HODGE v roku 1841, 

ale až v roku 1858 americká firma LEE  

& LARNET postavila prvú v praxi 

použiteľnú parnú automobilovú 

striekačku. V Európe prvý takýto stroj 

zostrojila v 70 rokoch 19. storočia 

švajčiarska firma SCHMIDT v Curichu. 

          Do tohto obdobia sa datujú aj pokusy s využitím elektromotorov nielen k pohonu 

striekačky, ale aj prepravného vozidla – elektromobilu. Nevýhodou uvedeného pohonu bol 

malý akčný rádius takejto techniky, zavinený malou zásobou elektrickej energie 

nazhromaždenej v akumulátoroch. 

          V roku 1888 GOTLIEB DAMLER prestaval prvú ručnú striekačku na pohon 

spaľovacím motorom. Prvé automobilové striekačky s benzínovým motorom boli vlastne 

automobilové podvozky so zabudovanou samostatnou striekačkou. Až začiatkom 20.storočia 

vznikli striekačky so spoločným pohonom vozidla a čerpadla - automobilová striekačka. 

 

 

          V roku 1912 ešte nebolo 

pevne rozhodnuté, s akým 

pohonom bude poháňaná 

hasičská technika. Vyriešenie 

tohto problému priniesla až 1. 

svetová vojna, počas ktorej 

došlo k   zdokonaleniu 

spaľovacích motorov, ako aj 

priemyselná výroba 

automobilov. 

          Postupom technického 

vývoja sa na automobilových 

podvozkoch, okrem hasičských 

automobilových striekačiek, 

začali stavať špeciálne druhy nádstavieb, pričom pri ich vývoji bol kladený dôraz nielen na 

univerzálnosť použitia, ale aj úzku špecializáciu pre protipožiarne zásahy v špecifických 

podmienkach nových výrobných, technologických a aglomerných celkov. 

Obr. 6: Parná striekačka bola vrcholom vývoja 

techniky na konci 19. storočia. 

Obr. 7:Krása starej automobilovej striekačky pretrváva 

dodnes 
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          Nosičmi špeciálnej hasičskej techniky sa stala okrem automobilovej aj letecká a lodná 

technika. V rámci znižovania požiarneho rizika a zvyšovania preventívnej ochrany proti 

šíreniu požiaru sa tento druh techniky prostredníctvom projekcie stal súčasťou jednotlivých 

stavieb. 

          V rámci boja proti ničivým účinkom ohňa ľudstvo muselo prejsť dlhú etapu svojho 

vývoja, aby požiarna technika dosiahla takú úroveň, akú dosahuje v súčasnej dobe. 

 

 
 

 

2 TECHNICKÝ PROSTRIEDOK  
 

Technický prostriedok sa dá definovať [4]:  

1. Ako súhrn materiálnych prostriedkov a spôsobov ich používania 

2. Ako všetko, čo človek vkladá medzi seba a predmet svojej práce s využitím svojich 

vedomostí, skúseností a zručností 

 

Pre protipožiarnu ochranu sa dá definícia upraviť : 

Technický prostriedok je všetko, čo človek vkladá medzi seba a objekt (situáciu), na ktorý 

pôsobí, za účelom ochrany zdravia, života a majetku. 

 

2.1 PODMIENKY PRE ZARADENIE TECHNICKÝCH 

PROSTRIEDKOV DO VÝZBROJE HASIČSKÝCH JEDNOTIEK 

 

          Pri plnení úloh v pôsobnosti HaZZ, z dôvodu komtability a zabezpečenia  

akcieschopnosti jednotiek rôznych zriaďovateľov počas súčinnostných zásahov, sa môžu 

používať len technické prostriedky ktoré spĺňajú podmienky, uvedené v Zbierke pokynov 

ÚPO MV SR č.2/1998 Z. z. . Sú to vecné prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky 

a  technika, ktoré:  

- boli zaradené do používania  požiarnej ochrany sekcie verejnej správy MV  SR, alebo  

- spĺňajú určené, špecifické vlastnosti na používanie v Zbore PO, ktoré uvedený úrad určil, 

alebo 

- spĺňajú všeobecné podmienky na používanie v Slovenskej republike, ak sa na ne nevzťahujú 

ustanovenia predchádzajúcich odsekov. [44] 

Obr. 8: Do boja  proti lesným požiarom sa zapájajú aj 

práškovacie lietadlá Z – 137T – Agro Turbo 
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          Všetky výrobky musia spĺňať požiadavky na používanie v Slovenskej republike podľa  

Zákona č.30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.  

          Úrad pri rozhodovaní a zaradení výrobku do používania posudzuje:  

- certifikát výrobku (výrobky s povinnou certifikáciou), 

- protokol o vykonaných funkčných skúškach podľa príslušných STN, alebo zahraničných 

noriem akceptovaných v SR, 

- stanovisko alebo odborné vyjadrenie orgánov štátnej správy do pôsobnosti ktorých 

činnosť výrobku zasahuje, napr. Ministerstvo zdravotníctva SR, alebo hlavného 

hygienika, 

- bezpečnostnú kartu výrobku, technické podmienky a parametre, 

- užívateľskú dokumentáciu (návod na použitie, údržba a servis), 

- funkčnú vzorku výrobku. 

 

 

          Tento spôsob schvaľovania a posudzovania zahŕňa 16 skupín výrobkov. Sú to : 

1)     Protipožiarna technika. 

2)     Vecné prostriedky. 

3)     Výstroj a výzbroj. 

4)     Osobné ochranné pracovné prostriedky. 

5)     Potápačský výstroj. 

6)     Výstroj člena lezeckej skupiny. 

7)     Izolačné dýchacie prístroje vrátane masiek (IDP). 

8)     Vzduchové kompresory. 

9)     Zariadenie na skúšanie IDP a plynotesných oblekov. 

10)     Hasiace látky. 

11)  Analyzátory plynov. 

12)  Záchranárske náradie vrátane zdvíhacích a tesniacich vakov. 

13)  Osvetľovacie  telesá prenosné. 

14)  Zariadenie na špeciálne spôsoby hasenia ( impulzné a iné). 

 

          Pre objektívne zhodnotenie vlastností výrobku môže úrad vykonať jeho praktické 

vyskúšanie v jednotkách  Zboru PO. 

 

          najčastejšie delia na dve skupiny : 

I. Vecné prostriedky 

II. Protipožiarna technika 

  

3 VECNÉ PROSTRIEDKY POUŽÍVANÉ V PROTIPOŽIARNEJ 

OCHRANE 
 

Vecné prostriedky používané v protipožiarnej ochrane sa delia na: 

         1/ Osobná výstroj a výzbroj hasiča. 

         2/ Vecná výzbroj. 
 

 

Vecné prostriedky používané hasičmi sa delia na: 

         1/ Osobnú výstroj a výzbroj  

2/ Vecnú výzbroj 
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3.1 OSOBNÁ VÝSTROJ A VÝZBROJ  
 

          Je materiálne vybavenie hasiča, určené k jeho ochrane pri práci ktoré mu umožňuje 

výkon činností zameraných na záchranu ľudských životov, pobyt v nebezpečnom prostredí 

a výkon hasiacich prác. Patrí sem [4] : 

- hasičská prilba, 

- hasičský opasok, 

- hasičská sekera so závesníkom, 

- zásahový oblek pre hasičov, 

- záchranné lano, 

- izolačné dýchacie prístroje, 

- svietidlá na prilbu a akumulátorové reflektory.  

 

3.1.1 Hasičská prilba  

 

 

         Hasičská prilba je definovaná v STN 389000 a v ISO 8421-8 [14]  ako ochranná 

pokrývka hlavy z pevného materiálu (kov, plast). Európska norma EN 443 ju uvádza ako 

osobný ochranný prostriedok, určený pre zaistenie ochrany hlavy užívateľa, proti riziku, ktoré 

sa môže vyskytnúť počas činností vykonávaných hasičmi. [5]  

Napriek rôznym konštrukčným odlišnostiam, hasičská prilba sa skladá z týchto hlavných 

častí : 

- škrupina, 

- náhlavná vložka (systém), 

- nátylník, 

- podbradý remienok, 

- doplnky a prídavné časti. 

 
 

 

 

Škrupina je  hlavnou ochrannou časťou prilby, ktorá je vyrobená z pevného materiálu, 

najčastejšie ako výlisok z plastickej hmoty. Chráni hasiča pred priamym zasiahnutím hlavy 

padajúcimi úlomkami a predmetmi, stekajúcou vodou, sálavým teplom a proti priamemu 

zasiahnutiu chemickými látkami a elektrickým prúdom. 

  

Podľa tvaru škrupiny sa prilby delia na: 

 

- prilby s polovičnou škrupinou, 

podbradný 

remienok 

škrupina 

náhlavná 

vložka 
nátylník 

1 Obr. 9: Hlavné časti hasičskej prilby 
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- prilby s trojštvrtinovou  škrupinou, 

- prilby s celou škrupinou. 

 

 

                                             

 

   

 

 

 

 

 

           

 

 

 

Pri posudzovaní vhodnosti prilby pre hasičov je kladený dôraz najmä na : 

- mechanickú odolnosť 

- tepelnú odolnosť 

- chemickú odolnosť 

- elektrickú pevnosť 

 

Mechanická odolnosť je najdôležitejšia ochranná vlastnosť prilby, so zameraním na 

odolnosť proti nárazu, prierazu a deformácii. Mechanické skúšky  sa vykonávajú na vopred 

klimatizovaných prilbách po dobu 4 hodín pri rôznych teplotách a vlhkosti (napr. –20
o
C, 

+50
o
C), pričom počas celej skúšky nesmie dôjsť k zmenám fyzikálno mechanických 

vlastností materiálu (napr. krehkosti pri mraze, mäknutiu pri zvýšenej teplote). 

 

 

    Tepelná odolnosť je odolnosť proti účinkom zásahu priamym plameňom. Materiál 

musí byť samozhášavý a odolný proti účinkom sálavého tepla. 

V EN 443 sa skúša odolnosť proti sálavému teplu energiou tepelného žiarenia 7 

kW/m
2 

po dobu 3 minút. Táto požiadavka je však nižšia ako sú ergonomické tepelné medze 

zaťaženia hasičov. Je to spôsobené tým, že skúška sa vykonáva len pri tepelnom žiarení 

a neberie do úvahy zvýšenú teplotu pracovného prostredia. 

  

Na základe výskumu Fire Experimental Unitu pri dodržaní podmienok nosenia 

ochranných pomôcok podľa požiadaviek EN 469 boli experimentálnymi meraniami zistené 

doby, ktoré môžu hasiči vydržať s osobnými ochrannými pomôckami za určitého tepelného 

žiarenia a určitej teploty vzduchu pri adekvátnej fyzickej námahe. Experimentu sa zúčastnili 

pokusné osoby vybavené meracími prístrojmi.  Výsledky meraní sú závislé aj na fyzickej 

a psychickej zaťažiteľnosti jednotlivých osôb, ktorá je pri každom jedincovi iná. Získané 

hodnoty teplôt vzduchu a tepelného žiarenia boli rozdelené do štyroch kategórií: 

 

1. Rutinné, obvyklé podmienky – tieto podmienky sú charakteristické pre väčšinu 

zásahovej činnosti. Je zvýšená teplota vzduchu, ale žiadne tepelné žiarenie. Pri 

stredne ťažkej práci môže hasič zostať v tejto atmosfére až 30 minút, bez toho aby 

sa cítil nepríjemne. Hasič pracuje pod hranicou svojho trvalého výkonu. 

2. Ohrozujúce podmienky – je to doba, pri ktorej sa prejavuje tepelné zaťaženie na 

tele. Teplota vzduchu je 120
0
 C pri tepelnom zaťažení 3 kW/m

2 
. Tieto podmienky 

Obr. 10: Základné tvary škrupín pre hasičské prilby. 
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mohli pokusné osoby vydržať viac než 17 minút. Ale pri teplote vzduchu  160
0
 C a 

tepelnom zaťažení 4 kW/m
2 

sa znížila doba na 5 minút. 

3. Extrémne podmienky – tieto podmienky sú charakteristické pri rýchlej a odvážnej 

záchrannej akcii alebo pri rýchlom ústupe pred flash – overom. Teplota vzduchu sa 

pohybuje v rozsahu 160 - 235
0
 C pri tepelnom zaťažení 4 – 10 kW/m

2 
. Uvedená 

maximálna tepelná záťaž sa dá vydržať  len 1 minútu. 

4. Kritické podmienky – v týchto podmienkach hasič už nemôže pracovať, zaťaženie 

je príliš veľké. Teplota vzduchu nad 235
0
 C a  tepelnom zaťažení nad 10 kW/m

2 
je 

atmosféra požiaru život ohrozujúca. Dochádza k poškodeniu osobných ochranných 

pomôcok a ich nositeľ utrpí zranenia. 

 

Na základe uvedených meraní bolo vypočítané maximálne ergonomické zaťaženie, 

ktoré  je stanovené na teplotu vzduchu  235
0
 C pri  tepelnom zaťažení  10 kW/m

2 
. V tejto 

situácii odoláva hasič s osobnými ochrannými pomôckami cca 1 minútu. Do tejto doby by 

nemalo dôjsť k žiadnemu poškodeniu ochranných pomôcok, včítane hasičskej prilby, pričom 

samotné ochranné pomôcky by mali vydržať dlhšiu dobu vyššie teploty a tepelné zaťaženie 

ako je maximálne ergonomické zaťaženie. Teplota prostredia a tepelné zaťaženie má priamy 

vplyv na zachovanie mechanickej a chemickej odolnosti a v prípade prierazu škrupiny 

spôsobenej skrehnutím materiálu aj na elektrickú pevnosť hasičskej prilby.  

 

          Chemická odolnosť je schopnosť odolávať porušeniu povrchu bežnými chemickými 

látkami, ktoré sa vyskytujú pri požiarnom zásahu, napr. kyselinami. 

          Elektrická pevnosť je elektroizolačná schopnosť materiálu škrupiny. Všetky hasičské 

prilby sa vyrábajú s minimálnou elektrickou pevnosťou 5000 V. 

          Z dôvodu zabezpečenia minimálnej hmotnosti škrupiny sa dáva dôraz aj na malú 

mernú hmotnosť konštrukčného materiálu. Preto sa k výrobe škrupín využívajú 

polykarbonáty alebo špeciálne polyamidy. 

 

Náhlavná vložka je umiestnená vo vnútri škrupiny 

a vytvára pružný oporný systém, ktorý zabraňuje 

priamemu dotyku škrupiny s hlavou. Jeho úlohou je 

stlmiť prenos účinkov dynamického zaťaženia, ktoré 

vzniknú pri dopade telesa na hlavu hasiča. 

 

Nátylník je pripnutý k zadnej časti prilby, splýva na 

ramená a chráni zadnú časť krku pred padajúcimi 

horúcimi úlomkami pevných častíc, alebo stekajúcou 

vodou. Pôvodne sa vyrábal z kože, v súčasnosti sa 

využíva napr. KEVLAR s vláknovo nanesenou 

povrchovou, tepelne ochranou, kovovou vrstvou. 

 

Podbradný remienok, podbradník slúži k zapnutiu 

a zaisteniu prilby na hlave, pričom dĺžka zapínacej 

časti je  nastaviteľná. 

 

Doplnky a prídavná časť zvyšujú ochranné a úžitkové vlastnosti prilby a tým aj bezpečnosť 

práce. Patria sem : 

- priehľadné štíty pre ochranu očí a celej tváre, 

- ochranné sieťky pre prácu s motorovou pílou, 

- vstavané dorozumievacie zariadenie (sluchátka a mikrofón), 

Obr. 11: Moderná prilba 

umožňuje priame pripojenie IPD 

a svietidla. 
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- rýchloupínacie mechanizmy pre masky dýchacích prístrojov, 

- držiaky pre uchytenie elektrickej požiarnickej lampy a pod.. 

 

 

 

 

          V praxi sú najčastejšie zastúpené hasičské prilby PZ – 11, Dräger/Gallet F1 Panorama 

Supra, Auer/ Schubert F 200, CASCO PF1000. 

          Certifikáciu hasičských prilieb vykonáva podľa EN 443/1997 UVÚBP BRATISLAVA 

– SKTC 116. [19] 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Hasičský opasok 

 

Hasičský opasok je 

definovaný v STN  389000 ako 

ochranný pás, používaný ako 

osobná ochranná pomôcka, ktorá 

je prispôsobená aj k zaveseniu 

potrebných častí výstroja na 

zaistenie polohy pri práci, vo 

výškach a na sebazáchranu 

zlaňovaním. 

 

V medzinárodnej norme 

ISO  8421-8 je bezpečnostný pás definovaný nasledovne [4]:  

- špeciálny pás s karabinou používaný hasičmi ako bezpečnostný prostriedok pre ochranu 

pred pádom. 

          Šírka popruhu pásu musí byť minimálne 80 mm. Musí byť vybavený uzatváracou 

sponou, prvkami k prispôsobeniu dĺžky popruhu telesným rozmerom používateľa a najmenej 

dvomi záchytnými prvkami k upevneniu záchytného lana a karabíny. 

Záchytné lano je pevná súčasť bezpečnostného pásu. Na jednom konci je zapletená do 

záchytného prvku pásu, na druhom konci je zapletená karabína. Niektoré typy opaskov sú 

miesto záchytného lana vybavené tzv. kotviacou slučkou (opasok BPR1/B), ktorá je tvorená 

úzkym popruhom s karabinou na konci. 

Druhé záchytné oko hasičského 

opasku je vybavené zlaňovacou 

karabínou Walter M 30 kN, ktorá slúži 

zlaneniu pomocou záchranného lana 

(BPR1/B, AG). 

          Bezpečnostný pás musí 

poskytovať dostatočnú voľnosť pohybu 

pre vykonávanie pracovných úloh. 

Všetky kovové časti musia byť 

v antikoróznej úprave a spolu 

s plastovými prvkami nesmú odierať 

Obr. 12: Klasický typ hasičského opasku. 

Obr. 13: Nové materiály sa uplatnili aj na opaskoch.  
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popruh alebo záchytné lano. 

          V súčasnej dobe sú v používaní opasky rôznych typov a konštrukcií. Materiály, 

z ktorých sú konštruované, musí spĺňať náročné kritéria v zmysle STN 832614. Na starších 

opaskoch sa musela 1x do roka vykonať skúška na ťah závažím s hmotnosťou  600 kg po 

dobu 3 min., napríklad pri opaskoch A5 b, c. V súčasnej dobe sa materiál testuje priamo vo 

výrobe, pričom musí vydržať silu 17 kN s maximálnym predĺžením pásu o 40%, pri 

zachovaní funkčných vlastností v rozsahu teplôt – 40
o
C - +80

o
C. 

 

 

Dobu životnosti opaskov určuje výrobca obvykle na  5 rokov, z bezpečnostných dôvodov sa 

životnosť nepredlžuje a opasok sa po uplynutí tejto doby vyraďuje z používania. Opasok sa 

musí vyradiť z používania aj po zachytení pádu,  po každej mimoriadnej udalosti, alebo ak sa 

zistí, že na opasku je:
 

- trvalá deformácia, trhliny alebo zlomy nosných častí spôsobené nadmerným 

mechanickým, tepelným alebo chemickým pôsobením, 

- trvalá deformácia, trhliny, poškodenie šitia, zmeny štruktúry, poprípade farby 

polyamidových častí, alebo častí z plastov, 

- iné viditeľné poškodenie obmedzujúce funkciu požiarníckeho opasku. 

 

Pre každý hasičský opasok sa vedie evidenčný list. 

 

Prehliadky vykonávané používateľom  

 

          Tieto prehliadky sa vykonávajú pred použitím a po použití opasku. Vizuálnu prehliadku 

a funkčnú skúšku vykonáva hasič aj pri  nástupe a ukončení služby. 

          Vizuálnou prehliadkou sa zisťuje celistvosť a vonkajší vzhľad opasku, najmä : 

- šitia a okolia v okruhu 20 mm od okrajov, 

- popruhov z hľadiska mechanického, tepelného a chemického namáhania, 

- spojenie popruhov s nastavovacími prvkami, 

- nosných, závesných a nastavovacích pruhov, 

- spojenie kovových nastavovacích prvkov pruhov  s popruhmi. 

 

Funkčnou skúškou sa preveruje  funkčnosť jednotlivých súčastí. 

 

          Údržba a skladovanie opaskov sa vykonáva v zmysle pokynov výrobcov. Ak nie sú 

uvedené tak : 

- po znečistení sa opasok vyčistí mäkkou kefou, alebo ručne operie  v pracom prostriedku, 

- suší  sa  zavesený  na  suchom  mieste  pri  relatívnej   vlhkosti  vzduchu  65% ,  pri    

teplote  od –5  - +30
o
C, chránený pred ultrafialovými lúčmi. 

Opasok sa používa ako ochranný prostriedok pri hrozbe nebezpečia priameho volného pádu 

do 600 mm. Ak sa nedá vylúčiť nebezpečie dlhšieho pádu, musia sa použiť pri práci 

celotelové upínacie pásy v zmysle STN 832614. 

          Certifikácia opaskov sa vykonáva v zmysle výmeru č.73/1994 podľa noriem STN EN 

358, 361, 365. SUDST v Žiline – SKTC 103. 

          Profesionálne jednotky sú vybavené opaskami FLORIÁN alebo FIREMAN. [19] 
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3.1.3  Hasičská sekera so závesníkom 

 

Hasičská sekera je v STN  389000 definovaná ako sekera zavesená na opasku hasiča. 

Slúži k zdolávaniu menších prekážok pri zásahu. 

 

Skladá sa z: 

- pracovnej časti, 

- násady. 

 

  Pracovná časť je tvorená vybrúseným ostrím s protiľahlým hrotom. Je vyrobená  z kvalitnej 

ocele z tepelne spracovaným ostrím a hrotom. 

 

          Násada je vyrobená z jaseňového dreva, pričom pracovná časť je o ňu pripevnená 

znitovanými perami. 

          V celokovovom vyhotovení je násada tvorená oceľovou rúrkou, potiahnutou návlekom 

z plastu, alebo tvrdej gumy. Táto úprava znižuje prenos nárazov na ruku a zabezpečuje 

elektrickú izoláciu náradia. 

          V praxi sa používa aj sekera s ostrím otočeným o 90
o
. Táto hasičská sekera špeciál sa 

využíva k rozoberaniu konštrukcií, otváraniu stropov alebo osekávaniu omietky. 

 Variabilné ručné vyslobodzovacie náradie bolo vyvinuté na základe potreby 

vyslobodzovania osôb z havarovaných motorových vozidiel. Mnohostrannosť jeho využitia je 

zdokumentovaná na obrázku 14 D.  

           

Obr. 14 : Rôzne druhy 

hasičských sekier: 

A. búracia sekera,  

B. hasičská sekera 

v celokovovom 

vyhotovení, 

C. variabilné ručné 

vyprosťovacie náradie / 

VRVN – 1/, 

D. spôsob práce  s VRVN.  

A 

B 

C 

D 
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3.1.4 Zásahový oblek pre hasičov 

 

 

 Pracovný oblek pre hasičov  

je v STN  389000 definovaný ako 

oblek chrániaci hasiča pred určitými 

vonkajšími vplyvmi, alebo v ISO 

8421 - 8 ako ochranný oblek pre 

hasičov  – špeciálny oblek chrániaci 

hornú a dolnú časť trupu, chrbát, 

ramená a nohy, s výnimkou rúk 

v mieste dlaní a chodidiel [4]. 

Môže byť vyhotovený z :    

a) jedného vrchného obleku 

b) dvojdielneho vrchného obleku, 

zloženého z blúzky a nohavíc 

s minimálnym presahom 30 cm. 

c) zostavy vrchnej a spodnej časti 

obleku navrhnutých na spoločné 

nosenie. 

 

Musí byť konštrukčne riešený tak, 

aby [20]: 

- minimálne obmedzoval pohyb, 

- chránil krk používateľa, 

- koncami rukávov chránil zápästie proti vniknutiu horiacich úlomkov, 

- šitie neznižovalo pevnosť a ochranný účinok obleku, 

- reflexné prvky, navrhnuté podľa požiadaviek hasičov neovplyvňovali vlastnosti obleku, 

- bol čo najľahší, so zachovaním stupňa ochrany, 

- bol kompatibilný s inými nevyhnutnými ochrannými prostriedkami, 

- bol ľahko čistiteľný a nenáročný na údržbu. 

 

Materiál, z ktorého sa vyrába, musí spĺňať nároky na : 

- tepelnú odolnosť, 

- mechanickú odolnosť, 

- nepremokavosť, 

- schopnosť odvádzať vnútornú vlhkosť, 

- antistatickú úpravu, 

- čiastočnú chemickú odolnosť. 

 

          Uvedené požiadavky spĺňajú pracovné obleky zložené z viacerých vrstiev. Tieto vrstvy 

musia byť trvalo spojené, alebo označené tak, aby sa vždy používali určenej v kombinácii 

k dosiahnutiu požadovaného stupňa ochrany. Tieto vrstvy sa taktiež nazývajú bariéry, alebo 

línie. 

 

          V súčasnej dobe sa najčastejšie používajú pracovné obleky  vyhotovené z troch vrstiev. 

Prvá vonkajšia vrstva je zhotovená z materiálov typu NOMEX, KEVLAR a PBI, alebo ich 

kombinácií (NOMEX III, ADVANCE, PBI, GAD, PRILAMINÁT a pod.) Chráni najmä proti 

vonkajším vplyvom a to: 

- teplu, 

Obr. 15: Najčastejšie používaný dvojdielny pracovný 

oblek. 
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- krátkodobému priamemu pôsobeniu plameňa, 

- mechanickému poškodeniu, 

- čiastočnému chemickému poškodeniu. 

 

Druhá vrstva je zhotovená z materiálov GORE-TEX  /  GEKA-TEX alebo BREATHE-TEX. 

Táto vrstva zabezpečuje svojou jemnou pórovitosťou: 

- ochranu pred prenikaním vlhkosti a kvapalín k telu hasiča, 

- ventiláciu tela hasiča pri potení a znižovaní telesnej teploty. 

 

Tretia vrstva je tvorená materiálmi ARALITE alebo SONTARA, ktoré sú vyrobené zo 

základných materiálov typu NOMEX, KEVLAR a RBI. Táto vrstva chráni hasiča pred 

vonkajším teplom a prechladnutiu (tzv. tepelná vložka). Tým ,že zostáva stále suchá, plní 

úlohu ochrany pred tepelným stresom. 

          V rámci zachovania znesiteľných mikroklimatických podmienok pre prácu v obleku 

najmä v lete, konštrukčne je oblek riešený s odopínacou tepelnou vložkou. 

          K doplnkovej ochrane uvedených oblekov patrí aj odopínacia vložka proti nárazom 

a bremenám (tzv. tepelná vložka). 

          Z rovnakých materiálov sú vyrábané aj rukavice a kukly, ktoré musia spĺňať 

požiadavky dané normou STN EN 659 (92004). 

 

Pokyn prezidenta HAZZ č.33/2007 o zásahovom odeve príslušníka HaZZ. 

 

3.1.5 Obuv pre hasičov 
 

Obuv pre hasičov je definovaná v ISO 8421-8 ako vodovzdorná bezpečnostná obuv, 

nevytvárajúca iskry. Z dôvodu ľahkého obúvania sa vyrába ako sárová, alebo polosárová 

z klasických prírodných špeciálne upravených materiálov alebo syntetických materiálov 

s úpravou proti starnutiu. 

 

 

          Pre zvýšenie bezpečnosti a ochranných vlastností majú niektoré typy obuvi prednú, 

alebo aj zadnú časť spevnenú oceľovou výstuhou. 

 

 

 

 

Obr. 16: Praktická sárová obuv pre 

hasičov. 
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3.1.6 Záchranné lano  

 

 Záchranné lano je určené na tieto druhy činností [4]: 

- záchranu osôb (sebazáchranu) spúšťaním alebo vyťahovaním, 

- ako vodiace a zaisťovacie lano, 

- ako uzatváracie lano alebo núdzové zábradlie na lavičkách a mostoch, 

- na vyťahovanie a spúšťanie náradia. 

 

Rozdelenie záchranných lán 

 

Podľa konštrukcie: 

- laná stočené, 

- laná spletené s jadrom.  

 

Podľa materiálu: 

- laná konopné, 

- laná z chemických vlákien.  

 

            Konopné záchranné laná sa v požiarnej ochrane 

používali do roku 1989. Od roku 1989 boli postupne 

nahradzované lanami z chemických vlákien (napr. PAD 

NPK, PES).   

 

Laná sa delia na základe využitia na: 

- zaisťovacie laná, používané v horolezeckej praxi. Sú to dynamické laná, určené 

k zachyteniu pádu, 

- úchytné laná, tvoria pripájací prvok alebo komponent systému na zachytenie pádu/ 

syntetické, oceľové, popruhy, reťaze/, 

- nosné laná, statické, pri ich použití sa predpokladá väčšie zaťaženie na veľkej dĺžke, sú 

nevhodné pre zachytenie pádu, 

- prídavné laná, slúžia k pomocným účelom pri lezení, alebo zlanovaní. [19] 

 

Laná sa vyrábajú v priemeroch 9 – 12 mm, s minimálnou pevnosťou v ťahu 22 kN. 

Lano si musí zachovať predpísané parametre pri teplotách – 40
o
C - +80

o
C. Životnosť lana 

musí byť minimálne 5 rokov. Laná sú stáčané najčastejšie z troch polyamidových šnúr 

s priemerom 6 mm, alebo rovnomerne opletené  bielym, alebo farebným opletom. Konce lana 

sú zatavené proti rozpleteniu. 

 

 Technické parametre lana s priemerom 11 mm: 

 -    priemer lana          11 mm  10% 

- dĺžka lana 25m  5%, 60m  5%  

- pevnosť lana pri dĺžke upnutia  17 kN 

-     hmotnosť lana      25m  2,13 kg  8% 

                             60m  5,15 kg  8%          

 

Rok výroby záchranného lana musí byť určený farbou vpletenej kontrolnej nite, 

poprípade nite s vytlačeným rokom výroby. 

  

          V súčasnosti je záchranné lano súčasťou výbavy zásahového vozidla. 

 

Obr. 17: Moderné záchranné 

laná z chemických vlákien. 
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          Lano sa vizuálne kontroluje: 

- pri zaradení na vozidlo, 

- najmenej 1x za 12 mesiacov, 

- po použití, 

pričom sa dôraz kladie na celistvosť, vonkajší vzhľad lana a jeho povrchu po celej dĺžke. 

 

          Lano sa musí vyradiť z prevádzky [3]: 

- po zachytení pádu, 

- ak bolo použité k inému účelu, 

- pri poškodení, trhlinách opletenia, rozsiahlych oderkoch spojených s odkytím jadra, 

- pri deformácii priemeru lana, 

- pri zmenách štruktúry povrchu lana, napríklad farby povrchu pôsobením tepla, 

- pri poškodení chemikáliami, 

- pri priamom kontakte s otvoreným ohňom, 

- pri hrubom znečistení znemožňujúcom vizuálnu kontrolu, 

- po uplynutí doby životnosti. 

 

          Laná nesmú byť zbytočne vystavené nepriaznivým klimatickým vplyvom. Po každom 

použití sa znečistené lano musí dôkladne vyčistiť. 

          Laná nesmú byť uložené v blízkosti vykurovacích telies. Pre každé lano počas jeho 

zaradenia sa musí viesť evidenčný list, ktorý obsahuje: 

- názov výrobku, 

- výrobcu, 

- evidenčné číslo, 

- dátum výroby, 

- dátum zaradenia do prevádzky, 

- záznamy o kontrolách a prevádzke, 

- dátum vyradenia lana. 

 

          Záchranné lano sa môže preradiť k záchytným lanám, pričom konce lana musia byť 

v dĺžke 20 cm zafarbené červenou farbou. 

 

 

          Certifikáciu lán vykonáva v zmysle STN EN 364, 341, 353-1, 354, 355, 358, 360, 361, 

362, 363, 365 VÚTCH v Žiline – SKTC 119 a STN EN 354, 358, 363, 364 SÚDST v Žiline -

SZTC 103 

 

3.1.7 Svietidlá na prilbu a akumulátorové 

reflektory 

 

Svietidlá na prilbu a akumulátorové reflektory sa 

používajú na osvetlenie pracovného priestoru pri 

prieskume alebo požiarnom zásahu. Využíva sa taktiež 

k vydávaniu svetelných signálov. 

 

          Najčastejšie sa používajú : 

 

 

A, elektrické svietidlo na prilbu, 

B, akumulátorové reflektory. 

Obr. 18: Výkonné svietidlá si 

vyžadujú zásahy v uzatvorených 

a zadymených priestoroch 
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Minimálne špecifické vlastnosti prenosných svietidiel sú upresnené v Zbierke pokynov 

úradu požiarnej ochrany MV SR č. 23 z roku 2000. Skúšky vykonáva Požiarnotechnický 

a expertízny ústav MV SR. Hlavný dôraz sa dáva v zmysle STN 360010 a STN 360015 pri 

svietidlách do 50V na hodnotenie svetelného dosahu, doby svietivosti a doby nabíjania. 

Odolnosť proti prieniku vody a odolnosť proti mechanickým pádom sa posudzuje podľa STN 

EN 60598 – 1 + A1. 

Odolnosť proti zvýšeným teplotám a viditeľnosť v zadymenom prostredí sa hodnotí na 

základe interného skúšobného predpisu. Minimálne požiadavky na uvedené svietidlá sú 

stanovené nasledovne [45]: 

  

Svietidlá na prilbu 

zdroj energie : 4xAA 1,5V, 4xNiCd 1,2V 

- doba nabíjania : nie je stanovená, závisí od typu nabíjačky 

- doba svietivosti :  min. 1h  30min.  

- svetelný dosah :   min. 40 m 

- odolnosť proti prieniku vody : min IPX 4 

 

 

A. Akumulátorové reflektory 

- nabíjacie napätie 12 VDC 

                                                                    akumulátor P6             akumulátor NiCd 

- doba nabíjania    max. 13 h    max. 14 h 

- doba svietivosti    min. 55 min.                 min. 21 min. 

- svetelný dosah    min 100 m    min. 130 m 

- odolnosť proti prieniku vody                      IPX 4                   IPX 4  

 

 

3.1.8 Súhrn  technických noriem pre certifikácia vybraných osobných ochranných 

pracovných prostriedkov. [20] 

 

OBLEKY 

tepelné vlastnosti 

 

STN EN 469 (920301) 

v náväznosti na : 

 

- STN EN 532 : 1997 Šírenie plameňa. 

 

Požiadavky na materiál : 

 vzorka nesmie ďalej  horieť plameňom ani na povrchu, ani na okrajoch, 

 na žiadnej vrstve okrem vonkajšej sa nesmú tvoriť diery, 

 nesmú sa tvoriť horiace alebo taviace zvyšky, 

 stredná hodnota času samovoľného horenia   2s, 

 stredná hodnota času samovoľného žeravenia    2s, 

 

- STN EN 367 : 1996  Prenos tepla pri pôsobení plameňa. 

  

 priemerná hodnota koeficientu priestupu tepla  HTI 24 13, 

 priemerná hodnota (HTI24HTI12)  4, 

2 OBR.: MODERNÝ 

AKUMULÁTOROVÝ 

REFLEKTOR. 
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- STN EN 366 : 1995 Prenos tepla (sálanie), zvyšková pevnosť materiálu. 

 

 priemerná hodnota t2 22, 

 priemerná hodnota (12-t1)   6, 

 pevnosť v ťahu   450 N, 

 

- Príloha A normy Tepelná odolnosť. 

 

 materiál sa nesmie taviť, 

 nesmie odkvapkávať, 

 nesmie sa zapáliť nesmie sa zmenšiť o viac ako 5%. 

 

Fyzikálne a mechanicko-chemické vlastnosti 

 

STN EN 469 (920301) 

v náväznosti na : 

 

- ISO 5081 Pevnosť v ťahu. 

- ISO 4674 Pevnosť v ťahu. 

- STN EN 24920 Zmáčavosť povrchu. 

- ISO 5077 Zmeny rozmerov. 

- STN EN 368 Prienik kvapalných chemikálií. 

- EN 20811 EN 31092 Odolnosť proti vode a priedušnosť. 

 

 

RUKAVICE 

 

STN EN 407 : 1995 

v náväznosti na : 

 

- STN EN ISO 6940 : 1997 Vlastnosti horenia. 

- STN EN 702 : 1997  Kontaktné teplo. 

- STN EN 367 : 1996  Vodivé teplo. 

- STN EN 366 : 1995 Radiačné teplo. 

- STN EN 348 : 1996  Malé množstvo roztaveného kovu. 

 

tepelné vlastnosti 

 

STN EN 659 (920004) 1996 

- STN EN 407:1995  Chovanie pri horení. 

- STN EN 367:1996   Prenos tepla pri pôsobení plameňa. 

- STN EN 366:1995   Prenos tepla (sálanie). 

- STN EN 407:1995   Kontaktné teplo. 

- Príloha A normy      Tepelná odolnosť. 

 

fyzikálne a mechanicko-chemické vlastnosti 

 

STN EN 659 (920004) 

- STN EN 388, čl.6.1  Odolnosť v obleke. 
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- STN EN 388, čl.6.2   Odolnosť v reze. 

- STN EN 388 čl.6.3    Odolnosť proti trhaniu. 

- STN EN 388 čl.6.4    Odolnosť proti vpichu. 

- STN 659 čl.3.11         Hmatavosť. 

 

OBUV 
 

Tepelné vlastnosti 

pr EN 344 – 2 

 

v náväznosti na : 

- STN EN 344 : 1995   Izolácia proti teplu. 

- STN EN 366 : 1995   Sálavé teplo. 

- STN EN ISO 6940 : 1997 Vlastnosti horenia. 

 

Fyzikálne a mechanicko-chemické vlastnosti 

-    kapitola 5.1    Vodopriepustnosť. 

-    kapitola 4.3    Ochrana pred prerezaním ručne ovládanou reťazovou pílou. 

-    kapitola 5.3    Ochrana prstov proti nárazu. 

- pr EN 382-3 : 1999  Ochrana pred prerezaním reťazovou pílou. 

- STN EN 388    Ochrana pred prerezaním. 

 

 

 

 

 

 

4 PROTIPLYNOVÁ SLUŽBA  ZZ 611 
 

4.1 OCHRANNÉ OBLEKY 

 

          Ochranný oblek je pracovný oblek, používaný pri zásahoch, ktoré sa vykonávajú za 

pôsobenia tepelného žiarenia, ohrozenia plameňom alebo v prostredí škodlivých plynov, pár, 

žieravín alebo rádioaktívnemu spadu. [43] Chráni celý povrch tela hasiča. 

 

          Ochranné obleky sa delia podľa ochrany na :  

a) Ochranné obleky na ochranu pred chemickými látkami a biologickým materiálom, 

b) Ochranné obleky  proti tepelnému žiareniu, 

c) Ochranné obleky proti rádioaktívnemu spadu, 

d) Kombinované ochranné obleky. 

 

4.1.1 Ochranné obleky na ochranu pred chemickými látkami a biologickým 

materiálom  

 

Ochranné obleky na ochranu pred chemickými látkami a biologickým materiálom, 

v kombinácii s dýchacími prístrojmi, umožňujú pobyt a chránia hasiča v prostredí 

s agresívnymi škodlivými látkami a biologickými materiálmi, pôsobiacimi na pokožku, 

dýchacie cesty a sliznice. 
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          Vyrábajú sa rôzne druhy oblekov, ktoré chránia pred plynmi, parami, aerosolami, 

kvapalinami a v špeciálnej úprave aj pred rádioaktívnymi zložkami. 

          Podľa vyhotovenia ich delíme na :  

 

1. Neplynotesné obleky - chránia pred priamym obstrekom kvapalín, nechránia 

pred plynmi a parami . V praxi sú zastúpené oblekmi SUNIT II, SOO CO. 

 

Oblek SOO CO 

Určenie: špeciálny ochranný oblek slúži protichemickým jednotkám CO a PO ako ochrana 

povrchu tela pred účinkami otravných látok, rádioaktívneho prachu a bojových biologických 

prostriedkov pri plnení úloh v zamorených priestoroch [32] 

Súprava sa skladá : 

- z vlastného špeciálneho ochranného obleku, 

- z chladiaceho prevleku, 

- dvoch párov špeciálnych ochranných rukavíc, 

- jedného páru vnútorných bavlnených otepľovacích rukavíc, 

- z pohotovostnej opravárenskej súpravy, 

- z prenosnej brašne, 

- z návodu na použitie. 

K obleku sa používajú gumené vysoké čižmy. 

SOO je v podstate jednodielna kombinéza s kapucňou, vyrobená z pogumovaného 

polyamidového textilu, stredne šedej farby. Je konštruovaný tak, aby slúžil ako izolačná 

a hermetická jednotka. Spojením s chladiacim prevlekom je umožnený predĺžený pracovný 

pobyt v špeciálnom ochrannom obleke i pri teplote okolia 30 °C. 

 Izolačné vlastnosti sú zabezpečené základným rezistenčným materiálom, z ktorého je 

oblek vyrobený hermetickou izoláciou spojov a rozoberateľným hermetickým uzatvorením 

všetkých funkčných otvorov. 

 Hermetičnosť vstupného otvoru je dosiahnutá viacnásobným zložením vstupného 

otvoru a upevnením zloženia. Rukávy sú hermeticky utesnené spojením ochranných rukavíc 

pomocou manžety a upínacej spinky. Hermetičnosť obličajovej časti kapucne je dosiahnutá 

pomocou špeciálne tvarovanej gumovej manžety. Manžeta je tvarovaná výhradne pre použitie 

ochrannej masky CM – 4.  

Chladiaci prevlek: 

Umožňuje predĺženie pracovného pobytu v SOO-CO pri zvýšených teplotách okolia. 

Oblieka sa na SOO a zmáča sa alebo polieva vodou. Využíva sa tým efekt odberu tepla 

odparovanou vodou z povrchu obleku a tým aj z povrchu tela. 

Ochranné rukavice: Chránia ruky pred zamorením a spoločne s manžetovým uzáverom 

zaisťujú hermetičnosť rukávových otvorov. Ochranná doba jedného páru rukavíc je 100 

minút. Pri dlhšom pracovnom nasadení sa musia rukavice vymeniť za dodržania podmienok 

dekontaminácie. 

Kontroly a ošetrovanie: 

SOO – CO sa kontroluje: 

- či nie je pogumovaná tkanina pretrhnutá alebo predretá, 

- či nie je poškodená obličajová tesniaca manžeta, 

- či nie sú poškodené ochranné prezúvky, 

- či nie je poškodená izolácia švov, 

- či nie je poškodené, alebo nechýbajú upínacie spinky, tŕne a viazacie šnúrky. 

Ak sa zistia pri prehliadke chyby, musí byť oblek pred uložením opravený.  
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Mechanické nečistoty sa odstraňujú umytím vlažnou vodou. K čisteniu sa nesmú 

používať rozpúšťadlá a chemické čistiace prostriedky. Čisté obleky sa sušia voľne rozložené 

alebo zavesené. Pri skladaní nesmú byť obleky mokré a musia byť nakĺzkované.  

Chladiaci prevlek: 

Kontrolujú sa gombíky a zapínanie. Pred balením do prenosnej 

brašne musí byť chladiaci prevlek suchý a zbavený mechanických 

nečistôt. 

Ochranné rukavice: 

Kontroluje sa či nie sú roztrhnuté alebo či nie je poškodená fólia. 

 

Dekontaminácia: 

Dekontaminácia sa vykonáva ako pri ochranných oblekoch 

používaných v armáde. 

 

  

2. Plynotesné obleky – chránia pred plynmi a parami 

jedovatých látok. Izolačný dýchací prístroj sa nasadzuje 

na oblek a je vystavený pôsobeniu chemickej látky. Patria 

sem obleky DRÄGER 500, TRELLCHEM T.  

 

3.   Plynotesné pretlakové obleky – predstavujú najvyšší stupeň 

ochrany proti pôsobeniu chemických látok. Izolačný dýchací prístroj 

je umiestnený pod oblekom. V obleku je vytvorený pretlak vzduchu, 

čo zabraňuje preniknutiu chemických látok pod oblek. Patria sem 

obleky DRÄGER 710,  721, TREUCHEMTE, OPCH-90, AVER. 

 

OPCH 90 – PO [23] 

Určenie: hermetický oblek, istený miernym vnútorným pretlakom a používaný výhradne 

s dýchacím prístrojom umožňuje vstup do prostredia, v ktorom je nebezpečie vysokých 

koncentrácií agresívnych alebo toxických látok a možnosť kontaktu s agresívnymi 

kvapalinami. 

Je tvorený: 

- jednodielnou kombinézou, 

- pryžovými rukavicami, 

- podvliekacími rukavicami, 

- vysokými čižmami. 

Jednodielna kombinéza je pevne spojená s kapucňou, na 

ktorej je veľkoplošný zorník a dva výdychové ventily, 

zaisťujúce pretlak v obleke. Nohavice sú od lýtok zdvojené, 

pričom vnútorná spodná časť, všitá do nohavíc, je 

uzatvorená a vytvára tzv. dupačky. Dupačky sa na nohu 

fixujú šnúrkou, pripevnenou v členovej časti. 

Vonkajšia časť nohavice / manžeta / siaha po členky a je 

zakončená pružným okrajom, ktorý sa prevlieka cez čižmy 

s protišmykovou a antistatickou úpravou. Tým sa zabraňuje 

prieniku kvapalín do čižiem. 

Na boku od hlavy až po koleno je všité plynotesné 

zdrhovadlo. Toto sa prekrýva po celej dĺžke lištou 

z materiálu ako je oblek, našitou na jednej strane zdrhovadla. 

Päťprsté pryžové rukavice sa v zápästí naťahujú na plastový 

Obr. 20: Plynotesný 

pretlakový ochranný oblek 

Obr. 19: Plynotesný 

oblek 
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rukávový krúžok a prekrývajú vonkajšou rukávovou manžetou. Spoj sa fixuje pružným 

pásikom so zapínacím tŕňom. 

Vo vnútri obleku je v páse zabudovaný pružný trak pre prispôsobenie obleku menším 

postavám. 

Technické údaje:  

Hmotnosť obleku: 3500g bez IDP a čižiem 

Hmotnosť čižiem: 3000g 

Pretlak v obleke: max 0,4 MPa 

Materiál:  

kombinéza- tkanina pogumovaná butylkaučukom s retardérom horenia, 

zorník- polymethylmetalkrylát 

čižmy- PVC s antistatickou úpravou a oceľovou výstužou v podrážke a špici 

rukavice- butylkaučuk s retardérom horenia. 

Podmienky pre používanie obleku: 

- oblek nesmie byť poškodený, jeho spôsobilosť k použitiu musí byť potvrdená 

v evidenčnej karte, 

- opravy a ošetrenie musia sa vykonávať v súlade s pokynmi výrobcu, 

- osoby ktoré budú používať oblek musia byť fyzicky zdatné, dokonale oboznámené 

s oblekom a pred prvým použitím adaptované na oblek v cvičných podmienkach, 

- oblek nesmie byť vystavený pôsobeniu chemických látok dlhšie ako určuje výrobca, 

- pri predpoklade pôsobenia v prostredí s priamym plameňom nesmie sa používať spodné 

prádlo z integrovanej pleteniny, 

- pri poškodení obleku sa musí opustiť miesto zásahu, 

- miesto zásahu sa musí opustiť aj pri nízkej zásobe dýchacieho média, 

- po zásahu v kontaminovanom prostredí sa oblek môže otvoriť a vyzliecť až po dezinfekcii 

alebo dekotaminácii, 

- po použití sa musí oblek dokonale očistiť, ošetriť, poprípade opraviť, preveriť jeho 

plynotesnosť a výsledok zapísať do evidenčnej karty, 

- oblek sa môže používať len po dobu určenú v tabuľkách od výrobcu, 

- v obleku sa musí používať IDP, najvhodnejší je vzduchový z dôvodu vyššieho pretlaku 

a nižšej teploty dýchacieho média, 

- nesmie sa používať v prostredí s nebezpečím výbuchu. 

Skladovanie obleku: 

Oblek sa skladuje v suchom chladnom prostredí, bez priameho pôsobenia tepla a slnečného 

žiarenia. Prostredie nesmie obsahovať ozón a výpary rozpúšťadiel. Oblek môže byť po dobu 

pol roku skladovaný v brašni, pri dlhšom skladovaní je vhodnejšie skladovanie na vešiaku. 

 

Ku každému typu ochranného obleku výrobca dodáva klasifikácia odolnosti proti 

chemikáliám, podľa ktorej sa posudzuje vhodnosť použitia obleku pre konkrétny typ 

kontaminácie prostredia a maximálna doba ochrany v tomto prostredí. 

 Údržba a skladovanie ochranných oblekov sa vykonáva podľa pokynov výrobcov.  

 Pri oblekoch skupiny a) sa kontroluje [43]: 

- neporušenosť a celistvosť obleku vrátene priezoru na pretlakových ochranných oblekoch, 

- mechanické poškodenie alebo znečistenie rukavíc a čížiem, 

- funkčnosť a ľahkosť uzatvárania a otvárania zipsu až po jeho krajné polohy, 

- mechanické znečistenie zipsu a jeho krytia, 

- funkčnosť pretlakových / exhalačných/ ventilov, 

- plynotesnosť tlakovou skúškou podľa návodu výrobcu. 
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4.1.2 Ochranné obleky  proti tepelnému žiareniu 

 

-    umožňujú priblíženie hasiča k ohnisku požiaru, poskytujú väčšiu bezpečnosť pri 

vysokej intenzite tepelného žiarenia, pri záchrane, alebo evakuácii ľudí. 

          Podľa stupňa ochrany sa delia na : 

 

1. Ochranný oblek ľahký 

 

- chráni len proti pôsobeniu tepelného žiarenia. Je vyrobený 

zo špeciálnych tkanín, ktoré sú jednostranne vákuovo 

pokovované a schopné odrážať až 90% tepelného žiarenia. 

Je odolný pri teplotách do 200
o
C. V protipožiarnej ochrane 

sa používa oblek OL-2. [22] 

 

Ľahký ochranný oblek proti sálavému teplu OL 2  

 

Určenie:  

Oblek poskytuje ochranu proti sálavému teplu a umožňuje tak 

priblíženie k ohnisku požiaru pri hasení, alebo záchranných 

prácach. Pri práci sa používa s ochrannou prilbou poprípade 

s IDP. 

Zloženie: 

- ochranná prilba, 

- kapucňa, 

- blúza, 

- nohavice, 

- gamaše, 

- rukavice, štyri páry náhradných skiel, 

- brašňa. 

 

Oblek sa vyrába v jednej veľkosti pre postavy 165 – 185 cm. Prilba má škrupinu 

vylisovanú z umelej hmoty s nastaviteľnou náhlavnou vložkou s obvodom 56 – 62 cm. 

Všetky diely obleku sú vyrobené z dvoch nehorľavých tkanín, vrchná tepelne odrazová 

tkanina GGA a podšívkovková tkanina s nehorľavou úpravou MOFOS. Celý oblek je ušitý 

sklenenou niťou s nánosom teflonu. Výstužné pásiky a kovové časti sú k fosforbronzovej 

tkanine obleku nitované. Zorníky sú vyrobené z priehľadného polymethylmetalaku hrúbky 3 – 

5 mm, sklenené zorníky sú pozlátené. 

 

Údržba: 

Čistenie sa vykonáva handrou alebo mäkkou kefou s vlažným mydlovým roztokom. 

Poškodené miesta sa nastriekajú Aluzal sprejom, alebo sa natrú striebrenkou. Vnútorná 

dezinfekcia sa robí lekárenským liehobenzínom. 

Hmotnosť obleku: 8900 g 

 

2. Ochranný oblek stredný, alebo stredne ťažký 

 

- chráni proti pôsobeniu tepelného žiarenia a teplu do 1000
o
C a krátkodobému dotyku 

plameňa. Je zhotovený z podobných materiálov ako oblek ľahký. V požiarnej ochrane sa 

používajú obleky Exalor, TEMPEX TX 44. 

       

Obr. 21: OL 2 
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3. Ochranný oblek ťažký 

 

- umožňuje krátkodobý pobyt priamo v plameňoch. Je vyrobený z viacvrstvovej tkaniny 

odolnej teplotám až do 1 900
o
C. Vrchná vrstva je vyrobená metalizovanej špeciálnej tkaniny, 

stredná z viacvrstvovej tepelnoizolačnej vložky, spodná vrstva odsáva vlhkosť. Kukla má 

zorník z netrieštivého materiálu s pozláteným povrchom. Hmotnosť obleku sa pohybuje okolo 

14 kg. Do tejto skupiny patrí napríklad oblek TEMPEX S2. 

Ochranný oblek sa používa v kombinácii s izolačným dýchacím prístrojom. 

Pri oblekoch skupiny b) sa kontroluje [43]: 

- neporušenosť a celistvosť obleku vrátene priezoru na pretlakových ochranných oblekoch, 

- farebná zmena vrchnej vrstvy slúžiacej na odrážanie tepelného žiarenia, 

- mechanické poškodenie alebo znečistenie pomôcok na ochranu horných a dolných 

končatín, 

- funkčnosť a ľahkosť uzatvárania obleku. 

 

4.1.3 Ochranné obleky proti rádioaktívnemu spadu 

 

- chránia povrch tela proti účinkom rádioaktívneho spadu. Môžu byť použité v kombinácii 

s ochrannou maskou s filtrom typového radu CM alebo OM, poprípade v kombinácii 

s izolačným dýchacím prístrojom. Tvorené sú nepremokavým plášťom s kapucňou, 

ochrannými rukavicami a návlekmi na obuv. Z dôvodu zjednodušenia manipulácie 

s kontaminovaným oblekom sa vyrábajú na jednorazové použitie. Najrozšírenejší typ tohto 

typu ochranného obleku je JP – 75, ktorý je uložený v skladoch CO a Armády SR. 

- Pre prácu s prachovými a tekutými rádioaktívnymi substanciami sa používajú 

kontaminačné obleky KONTAC-200. Konštrukčne je riešený podobne ako plynotesný 

pretlakový ochranný oblek. 

  

 

4.1.4 Kombinované ochranné obleky 

 

- do tejto skupiny patria ochranné obleky skupiny a) , ktorých konštrukcia umožňuje 

použitie ako  ochranný prostriedok otravnými látkami, rádioaktívnym prachom 

alebo bojovými biologickými prostriedkami. 

 

4.2 DÝCHACIE PRÍSTROJE 

 

          Ochrana dýchacích ciest pred splodinami horenia počas protipožiarneho zásahu je 

vykonávaná prostredníctvom dýchacích prístrojov, označovaných aj skratkou IDP – 

individuálny dýchací prístroj.. 

          Tieto chránia hasiča pred účinkom fyziologicky škodlivých látok, ktoré sú obsiahnuté 

v dyme, ale aj toxickými produktami, vznikajúcimi tepelným rozkladom plastických látok 

          K ochrane dýchacích ciest pri týchto prístrojoch je využitá tvárová maska, ktorej 

lícnicová časť pokrýva oči, nos, ústa a bradu, pričom ochranná funkcia je zachovaná pri 

suchej aj vlhkej pokožke hlavy ako aj  hovoru. 

          Prúdenie vzduchu v maske je  zabezpečené cez vzduchovú prípojku do lícnicovej časti 

a potom do priestoru úst a nosa, alebo najskôr do priestoru očí a ďalej do masky. 



 28 

          Vydychovaný vzduch prúdi buď prípojkou lícnicovej časti priamo do okruhu alebo 

jednocestným dýchaním a vydychovaním ventilom do okolitého ovzdušia. 

          Ochranné prostriedky dýchacích orgánov  rozdeľujeme na [21]: 

 

a) filtračný dýchací prístroj, 

b) izolačný dýchací prístroj. 

 

a) filtračný dýchací prístroj je zariadenie, ktoré filtruje vdychovaný vzduch (s núteným  

alebo  bez  núteného  prívodu vzduchu). Zariadenie filtruje vdychovaný vzduch 

prostredníctvom filtru, ktorý zneškodňuje   zdraviu škodlivé látky, ktoré nim prechádzajú. 

Vzhľadom k tomu, že filtračné dýchacie prístroje hasiča od okolia neizolujú, boli pre 

požiarnícku prax nahradené izolačnými dýchacími prístrojmi. 

 

b) izolačný dýchací prístroj, je to prístroj, ktorý umožňuje používateľovi dýchať nezávisle 

od okolitého ovzdušia. Pri požiaroch hasiči používajú nasledujúce typy izolačných 

dýchacích prístrojov : 

     

4.2.1 Neautonómny dýchací prístroj 

 

- hadicový dýchací prístroj s prívodom čistého vzduchu 

 

a) bez núteného prívodu vzduchu (vzduch je dodávaný silou pľúc), 

b) s ventilátorom na ručný pohon. 

 

- hadicový dýchací prístroj s prívodom stlačeného vzduchu 

 

a) s nepretržitým prúdom vzduchu, 

b) s pľúcnou automatikou, 

c) s pľúcnou automatikou a pretlakom. 

 

          Nevýhodou hadicových dýchacích prístrojov je obmedzená dĺžka prívodnej hadice 

(podtlaková 20 m, pretlaková 200 m) a možnosť jej ľahkého poškodenia počas požiarneho 

zásahu. Ich využitie je optimálne v priestoroch s presne definovanou vzdialenosťou zásahu, 

napr. studňa alebo kanálový priestor, kde nie je ohrozená prívodná hadica. Z tohto dôvodu 

tieto typy prístrojov hasiči nepoužívajú. 

 

 

4.2.2 Autonómny dýchací prístroj 

 

je dýchací prístroj, pri ktorom používateľ riadi sám zásobovanie dýchacou zmesou. 

Tieto sa delia na : 

 

1) autonómne dýchacie prístroje s otvoreným dýchacím okruhom, 

2) autonómne dýchacie prístroje s uzatvoreným dýchacím okruhom. 

 

1) autonómne dýchacie prístroje s otvoreným dýchacím okruhom majú prenosný 

zásobník  stlačeného   vzduchu  a je nezávislý na okolitom ovzduší, vydychovaný vzduch 

odchádza bez recilkulácie do okolitého  ovzdušia.  Môžu byť : 
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a) so stlačeným vzduchom – typ s pľúcnou automatikou, (podtlaková) ich nevýhoda je 

v tom, že v nádychovej fáze je pod maskou vytvorený nižší tlak ako atmosferický, čo 

môže v prípade netesnosti masky dôjsť k vdýchnutiu vzduchu z okolitého prostredia 

(napr. Saturn S5, S7) 

 

b) so stlačeným vzduchom – typ s pretlakovou pľúcnou automatikou (pretlaková), ktorá 

v každej fáze nádychu pracujú s tlakom väčším ako je tlak atmosferický, čím je 

zabezpečená maximálna ochrana dýchacích ciest.   

 

         

          Tieto dýchacie prístroje majú široké uplatnenie pri likvidácii požiarov a priemyselných 

havárií. Ich použitie je obmedzené zásobou vzduchu v tlakovej fľaši. Približný výpočet 

zásoby vzduchu je daný súčinom vodného objemu tlakovej fľaše a pľúcneho tlaku. 

K najrozšírenejším IDP s pretlakovou pľúcnou automatikou  patria : 

Dräger  PA 84, PA 94, VDP Pluto, Spiromatic TN 90,  AVER BD 96 VDP, Racal 4000, 

Fenzy 400,  SCOTT 4,5. 

 

2) autonómny dýchací prístroj s uzatvoreným okruhom zachytáva oxid uhličitý 

z vydychovaného vzduchu a dodáva kyslík. Túto zmes používateľ opäť vdychuje a je 

nezávislý od okolitého ovzdušia. Delia  sa na prístroje : 

  

a) so stlačeným vzduchom obohateným kyslíkom do obsahu 40% obj. 02 , 

b) s kvapalným kyslíkom, 

c) s chemicky generovaným kyslíkom. 

 

 

Tlaková fľaša 

kovová alebo 

kompozitová 

 

Chrbtový 

nosič  

s popruhmi 

Obr. 22: Hlavné časti autonómneho dýchacieho prístroja [28]. 

Ochranná maska 

s panoramatickým 

priezorom 

a pľúcnou 

automatikou 

Redukčný 

ventil 

s kontrolným 

manometrom 
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          Dokonalá ochrana dýchacích orgánov je zabezpečená uzatvoreným okruhom a jeho 

tesnosťou. Podľa doby sa uvedené prístroje delia na prístroje s 1, 2 a 4 hodinovou dobou. 

Patria sem typy DRÄGER TRAVOX 120, BG 174. 

          Izolačné dýchacie prístroje a masky sa kontrolujú raz za 3 mesiace, alebo po použití na 

testovacích zariadeniach typu TESTER alebo QESTOR. 

 

4.2.2.1 Princíp činnosti IDP s ochranným pretlakom  

 

IDP vzduchové s ochranným pretlakom fungujú na princípe dvojstupňového vzduchového 

systému, ktorého súčasťou je tlaková fľaša s plniacim tlakom do 30 MPa, umiestnená na 

nosiči. Prvý stupeň tvorí respiračný ( redukčný )ventil, ktorý redukuje vysoký tlak 30 MPa  na 

stredotlak 0,6 až 1,1 MPa.  Pomocou vystuženej neoprénovej strednotlakovej hadice sa spája 

výstup strednotlakového vzduchu z redukčného ventilu s pľúcnou automatikou, ktorá sa 

upevňuje na prednej strane celotvárovej masky rýchlospojkou alebo závitovým spojením. 

Prvým nádychom sa vytvára podtlak v maske, ktorý spustí pľúcnu automatiku, ktorá tvorí 

druhý stupeň tlakového vzduchového systému redukujúci stredotlak a vytvára v maske trvalý 

statický pretlak 180-390 Pa. Konštrukcia pľúcnej automatiky zahŕňa systém spúšťania prvým 

nádychom, čo umožňuje otvorenie fľašového ventilu pred nasadením masky [13]. 

 Spoločná zostava tlakomeru a píšťaľky umožňuje vizuálne a sluchom kontrolovať tlak 

vo fľaši. Píšťaľka začne pískať pri poklese tlaku na hodnotu 6 – 4 MPa a prestane pískať pri 

poklese tlaku pod 1 MPa. Zariadenie je spojené s redukčným ventilom vysokotlakou hadicou. 

 

4.2.2.2 Kontrola IDP pred použitím [26]: 

 

a) Vizuálna kontrola. 

b) Funkčná kontrola. 

 

a) Vizuálna kontrola  

-  je zameraná na kontrolu neporušenosti jednotlivých častí  IDP. Počas nej sa kontroluje : 

- kompletnosť prístroja, 

- neporušenosť jednotlivých častí, 

      - upevnenie tlakovej fľaše na nosiči, 

      - spoje redukčného a fľašového ventilu, 

      - celistvosť a neporušenosť vysokotlakovej a stredotlakovej hadice, 

      - pripojenie pľúcnej automatiky k ochrannej maske,  

      - kompletnosť ochrannej masky, 

      - funkčnosť výdychových ventilov ochrannej masky. 

           

          Pri  kontrole sa dáva dôraz na uvoľnenie hlavových popruhov ochrannej masky a hadíc, 

ktoré nesmú byť pokrútené.   

 

b) Funkčná kontrola je zameraná na funkčnosť jednotlivých častí a musí sa vykonať 

v uvedenom poradí: 

- otvoriť fľašový ventil pomalým otočením proti smeru hodinových ručičiek (v okamihu, 

keď   sa prístroj dostane pod tlak, píšťalka začne pískať), 

      - skontrolovať tlakomer z dôvodu zistenia tlaku vo fľaši (28-30 MPa), 

      - uzatvoriť fľašový ventil a sledovať pokles tlaku na tlakomeri (tlak nesmie klesať 

rýchlejšie  ako 0,5 MPa za minútu). V prípade väčšieho  poklesu prístroj netesní a nesmie 

sa použiť,           

- opäť  vytvoriť fľašový ventil a pri zadržanom dychu nasadiť masku na tvár, 
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       - fľašový ventil uzatvoriť, niekoľkokrát sa nadýchnuť (asi 3x). Pri poklese tlaku na 6 až 4   

MPa musí zaznieť zvukový signál píšťalky sledovať prisatie masky na tvár, ku ktorému 

dôjde tesne pred tým, ako sa na  tlakomere objaví nula. Zadržať dych na 5 sekúnd, počas 

ktorých musí maska zostať prisatá na tvári. V opačnom prípade maska netesní, 

- v prípade netesnosti otvoriť fľašový ventil, upraviť masku a opäť vykonať skúšku 

tesnosti, 

- v prípade úspešne vykonanej skúšky otvoriť fľašový ventil a normálne dýchať. 

Počas používania musí byť fľašový ventil prístroja otvorený naplno. Bezpečnostný 

mechanizmus zabraňuje svojvoľné uzatvorenie ventilu. Tlakomer sa musí pravidelne 

kontrolovať, pri rýchlom poklese tlaku je potrebné ihneď opustiť zamorený priestor. 

 

 

 

4.2.2.3 Kontrola čistoty stlačeného vzduchu 

 

          Ku kontrole čistoty stlačeného vzduchu sa využívajú prietokomery stlačeného vzduchu 

(areotestery). Pomocou nich sa jednoducho a rýchlo kvantitatívne určí obsah prímesí na 

výstupe z vysokotlakového kompresora alebo fľaše. Čistý a suchý vzduch musí spĺňať 

podmienky v súlade s normou STN EN 132 a DIN 3188 [13]. 

          Kvalitatívne požiadavky na stlačený vzduch sú stanovené nasledovne: 

 

- CO -  obsah maximálne 30 ml.m
-
 
3
 

- CO2 – obsah maximálne 800 ml.m
-3

 

- obsah oleja  pod hranicou 0,3 mg.m
3
 

 

Obsah vodných pár: 

          vo fľaši – prac.tlak 20 MPa     max. 30mg.m
-3

 

                          prac.tlak 30 MPa     max. 35mg.m
-3

 

          výstup kompresora  max. 25 mg.m
3
   

 

Používatelia IDP musia 1x za rok absolvovať jednodňový opakovací výcvik 

v protiplynovom výcvikovom stredisku SŠPO v Žiline. 

           

 

4.2.2.4 Údržba 

         IDP sa ošetrujú a kontrolujú pred zaradením do používania, pred a po každom použití a 

po každej oprave, minimálne raz za 3 mesiace [26]. 

Fľaše sa musia chrániť pred nárazom. Plnia sa po každom použití na pracovný tlak. 

Prázdna tlaková fľaša bez zvyškového tlaku vzduchu sa musí naplniť hygienicky nezávadným 

vzduchom na predpísaný tlak a potom vypustiť s ponechaním zvyškového tlaku. Tento postup 

tlakovania sa opakuje trikrát za sebou. 

 Tesniace krúžky sa menia 1 – krát za 6 alebo 12 mesiacov v závislosti na frekvencii 

používania.  

 Periodická kontrola fliaš sa vykonáva 1 – krát za 5 rokov. 

 Na čistenie gumových častí sa nesmú používať organické rozpúšťadlá. K čisteniu sa 

používa voda s tekutým mydlom a následným opláchnutím čistou vodou. Pri umývaní sa 

nesmie ponárať do vody ventil na fľaši a redukčný ventil bez uzatvorenia jeho otvorov. 

Dezinfekcia ochrannej masky sa vykonáva  vodným roztokom s ajatínom, 

chloramínom alebo kyseliny octovej riedenej podľa návodu výrobcu. Časti masky sa po 

dezinfekcii opláchnu čistou vodou. 
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Ošetrené súčasti sa volne rozložia k vyschnutiu, alebo sa sušia   prúdom teplého 

vzduchu ( do 60 
o
C ). 

Skompletované prístroje sa skladujú v studených a suchých miestnostiach bez prachu 

a nečistôt. Gumené časti sa chránia pred účinkami UV žiarenia. 

 

4.2.2.5 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s ADP  vzduchových s ochranným 

pretlakom 

 

K základným bezpečnostným opatreniam patria [26]:  

1. ADP vzduchové s ochranným pretlakom môžu používať len zdravé, fyzicky zdatné 

osoby staršie ako 18 rokov. Tieto musia absolvovať nástupný odborný výcvik, musia 

byť dostatočne školené a cvičené na používanie ADP a musia sa zúčastňovať raz 

ročne kontrolnej lekárskej prehliadky. 

2. Pred použitím prístroja musí každý používateľ vykonať laickú kontrolu 

funkcieschopnosti prístroja. 

3. Pri práci sa musí dodržiavať pitný režim z dôvodu straty tekutín a prehrievaniu. 

4. Počas zásahu zásahovú skupinu tvoria minimálne dvaja hasiči. 

5. Počas zásahu sa musí veliteľ zásahu, alebo ním poverená osoba viesť priebežná 

evidencia o časoch nasadenia a dĺžke používania ADP jednotlivými hasičmi. 

6. Pri preťažení organizmu, strate telesných tekutín alebo celkovej vyčerpanosti veliteľ 

musí nariadiť prestávku v minimálnom trvaní ako bola doba zásahu v ADP. 

7. V prípade zlyhania ADP musí byť hasič okamžite evakuovaný v sprievode druhého 

hasiča z priestoru zásahu. 

8. Z dôvodu zabezpečenia dokonalého tesnenia ochrannej masky musí mať používateľ 

do hladka vyholenú tvár. 

9. Prístroj je potrebné chrániť pred účinkami kyselín, lúhov a nárazom, ktoré ho môžu 

poškodiť. 

     10.  Napriek tomu, že je prístroj vodotesný v hĺbke 1 meter, nie je určený na používanie   

pod vodnou hladinou. 

 

 
 

4.3 KOMPRESORY 

 

K plneniu tlakových fliaš IDP a potápačských fliaš sa používajú vzduchové kompresory.  

Kompresory sa podľa konštrukcie delia na : 

- prenosné,  

- stacionárne. 

 

Prenosné kompresory sú najčastejšie využívané pre potreby potápania. Sú konštrukčne 

riešené tak, aby sa dali ľahko prenášať, alebo prevážať na motorovom vozidle, poprípade na 

prívese. 

Stacionárne kompresory sú určené do kompresorových staníc, alebo do plniarní tlakových 

fliaš, ktoré sú zriadené v priestoroch jednotiek HaZZ.. Vyznačujú sa veľkým výkonom 

a spolu s prídavnými perifériami zabezpečujú výrobu kvalitného vzduchu pre plnenie 

niekoľkých fliaš naraz.  

Moderný kompresor môže byť vybavený rôznymi typmi pohonu. Stacionárne kompresory 

sú poháňané najčastejšie trojfázovým elektromotorom, prenosné benzínovým štvortaktným 

alebo dieselovým motorom. 
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V súčasnej dobe z dôvodu zabezpečenia maximálnej čistoty stlačovaného média sú 

konštrukčne riešené niekoľkými kompresorovými stupňami / najčastejšie tri stupne/ 

a niekoľkostupňovým filtračným systémom. 

 

Jednotlivé stupne môžu byť riešené nasledovne: 

- na vstupnom otvore pre nasávanie vzduchu je nainštalovaný nasávací filter, tvorený 

suchou mikronickou filtračnou vložkou. Táto zachytáva pevné nečistoty a prach, 

- medzi prvým a druhým stupňom dochádza k ochladzovaniu vzduchu, pri jeho tlaku 0, 

65 MPa, 

- druhý kompresorový stupeň zvyšuje tlak vzduchu na 4, 7 MPa. Filtrácia je 

zabezpečovaná medzistupňovým odkalovačom, ktorý je tvorený filtračnou komorou 

kruhového prierezu. Vzduch prúdi zvrchu na turbínku, na ktorej sa odstredivou silou 

z neho oddeľujú čiastočky vody a oleja. Tento kondenzát sa usadzuje na dne komory 

odkalovača, odkiaľ sa odstraňuje cez odkalovací ventil. Odstredený vzduch prechádza 

do koncového kompresorového stupňa cez spekaný filter, ktorý zachycuje zvyškové 

pevné nečistoty, 

- po treťom, koncovom kompresorovom stupni je vzduch stlačený na 20, alebo 30 MPa 

a ochladený na teplotu o 10 – 15 
o
 C vyššiu ako teplota okolia. Tento vzduch 

prechádza do tretieho, koncového filtra. Tento je tvorený odkalovacou a filtračnou 

komorou. Vzduch prúdi cez trisku do odkalovacej komory, kde dochádza k odlúčeniu 

skondenzovaných čiastočky vody a oleja a vstupuje do filtračnej komory. Filtračná 

komora je tvorená vymeniteľnou filtračnou vložkou, ktorá odfiltruje zo stlačeného 

vzduchu vlhkosť a olej na výstupnú kvalitu čistoty vzduchu stanovenú normami EN 

132, DIN 12021/predtým DIN 3188/. 

 

Moderné kompresorové stanice sú vybavené okrem výkonného kompresora, doplnkovou 

filtračnou a kontrolnou jednotkou, veľkokapacitným skladovacím zásobníkom na vyrobený 

stlačený vzduch a plniacou rampou. Prostredníctvom delenej plniacej rampy je možné 

súčasné plnenie  niekoľkých fliaš na prevádzkový tlak 20 MPa a 30 MPa. Tento systém 

umožňuje nezávislé plnenie tlakových fliaš bez nutnosti spúšťania kompresoru. 

 

5 VECNÁ VÝZBROJ 
           

          Vecná výzbroj je skupina technických prostriedkov, používaných k doprave hasiaceho 

média k požiaru. 

 

Delí sa na : 

2.1 Nasávacie príslušenstvo. 

2.2 Útočné príslušenstvo. 

 

 

5.1 NASÁVACIE PRÍSLUŠENSTVO 

 

          Nasávacie ( v staršej literatúre označované aj ako sacie [24] ) príslušenstvo tvorí 

skupina technických prostriedkov slúžiacich k vytvoreniu rôznych druhov prívodného 

vedenia. Je to časť vedenia od vodného zdroja po nasávacie  hrdlo čerpadla. V niektorej 

literatúre sa uvádza pod pojmom vecné prostriedky na odber vody z vodného zdroja . 

 

          Nasávacie príslušenstvo tvorí : 
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- nasávací kôš požiarny, 

- nasávacia hadica,  

- záchytné lano, 

- ventilové lano s vidlicou, 

- hydrantový nástavec, 

- hydrantový kľúč, 

- ejektor, 

- hadicový zberač, 

- hadicový prechod. 

 

5.1.1 NASÁVACÍ KOŠ  
 

          Nasávací kôš je definovaný ako armatúra, ktorá sa pripojuje na vstup nasávacieho radu, 

zamedzuje prístupu hrubých nečistôt do čerpadla , zabraňuje rýchlemu úniku vody z 

nasávacieho radu pri prerušení čerpania vody (zabraňuje poklesu vodného stĺpca) a zároveň 

umožňuje odvodnenie nasávacieho vedenia. [29] 

 

          Nasávací kôš je tvorený 

vlastným telesom koša, guľovou 

spätnou klapkou s pákovým 

mechanizmom ovládaným 

ventilovým lanom, filtračnou 

mriežkou a hrdlovou spojkou   

umožňujúcou pripojenie 

k nasávaciemu vedeniu. Pákový 

mechanizmus musí byť voľne 

pohyblivý a ovládaný zvonku.  

          Plocha čistiacich otvorov 

v mriežke musí byť 2,5 x väčšia ako 

je prietokový prierez nasávacieho potrubia z dôvodu zachovania prietokového odporu 

nasávacieho koša pri ich čiastočnom upchatí. 

 Nasávací kôš sa vyrába z ľahkých kovov, plastov alebo kompozitných materiálov. 

Materiál musí umožňovať čerpanie kvapaliny v rozsahu teplôt +1
o
C - + 60 

o
C do nasávacej 

výšky  10 metrov. Povrch musí byť bez ostrých hrán a musí mať čo najmenší odpor pri 

ponáraní pri styku s čerpanou kvapalinou. Hmotnosť koša v závislosti na jeho vnútornom 

priemere nesmie byť väčšia ako uvádza tab.1: 

 

Tab.1: Hmotnosť nasávacieho koša v závislosti na jeho priemere. 

Vnútorný priemer (mm) Hmotnosť (kg) 

150 7,5 

125 4,5 

110 3,2 

75 2,1 

52 1,4 

 

 Nasávací kôš sa skúša 1x za rok na tesnosť, pričom po uložení na rovnú podložku 

a zaliatí môže voda zo sedla ventilu len odkvapkávať. Po každom použití sa robí prehliadka 

telesa a závitu matice. V praxi sa najčastejšie používajú nasávacie koše s priemerom 110, 125, 

150 mm. 

 

Obr. 23: Nasávací kôš. 
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5.1.2 NASÁVACIA HADICA 

 

          Nasávacia hadica je hadica odolávajúca vonkajšiemu tlaku, využívaná výlučne na 

dopravu vody medzi zdrojom vody a čerpadlom. [4] 

          Konštrukčne je riešená tak, aby vydržala bez deformácií vnútorný podtlak 0,09 MPa. 

Nasávacia hadica je konštruovaná pre čerpanie kvapaliny s max teplotou + 60 
o
C pri teplote 

vczduchu – 30 
o
C - + 45 

o
C. 

          Hadica je tvorená z niekoľkých vrstiev gumy a textilných vlákien. Stena je vystužená 

skrutkovnicou z oceľového pozinkovaného drôtu. Hadice sa spájajú prostredníctvom 

skrutkového spojenia, ktoré je zaistené troma oceľovými páskami. Pre požiarnu ochranu sa 

vyrábajú [33] v dĺžkach podľa tab.2: 

 

Tab.2: Dĺžkový sortiment nasávacích hadic. 

Priemer (mm) Dĺžka (m) Hmotnosť (kg) 

110 1,6; 2,5 14,6; 22,6 

125 2  

150 2  

 

 

Nasávacie hadice sa vyrábajú aj v priemeroch 75, 52, 25 mm v dĺžkach 1,5 – 2, 5 m 

v dĺžkových intervaloch 0, 5m.  

Nové nasávacie hadice sa vyrábajú z plastov. Nosná konštrukcia je tvorená 

skrutkovnicou z polymeru. Táto je zaliata do termoplastu, ktorý tvorí steny hadice. 

 

Výhody : 2x ľahšie ako klasické, 

                chemicky stále, 

                veľmi hladký vnútorný povrch, 

                dobrá ohybnosť. 

 

 

Tab.3: Dĺžkový sortiment plastových nasávacích hadíc. 

Priemer (mm) Dĺžka (m) Hmotnosť (kg) 

110 1,6; 2; 2,5 6,3; 7,5; 8,8 

125 2; 2,5 12,4; 14,4 

 

 
 

 

Obr. 24: V súčasnej dobe sa veľkej 

obľube tešia plastové nasávacie hadice. 
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Skúšanie a prehliadky hadíc 

Skúšky klasických nasávacích
 
hadíc  

 

                   (suchá skúška) 

1x za 6 mesiacov na podtlak 0,08 MPa. Za 1 minútu je možný pokles tlaku len na 0,07 MPa 

                    (mokrá skúška) 

každý diel natlakovanie vodou pretlakom 0,4 MPa na dobu 5 minút 

 

                    (skúška vodou) 

10 m rad, skúša sa tesnosť spojok, či nedochádza k úniku vody. 

 

Skúšky plastových hadíc (FLIDR) 

 

1x ročne skúška spojok, podtlaková 0,075 MPa, pretlaková 0,2 MPa 

 

Prehliadka : 

 

Prehliadka sa robí po každom použití. Zahrňuje vizuálnu kontrolu povrchu z vonku a  vnútra, 

kontrolu skrutkového spojenia (závitov na závitovom hrdle) a kontrolu tesnenia v prevlečnej 

matici. 

 

Všeobecné pravidlá pri použití nasávacích hadíc : 

 

1/ Nasávacie  hadice sa nesmú ťahať po zemi, najmä cez ostré   predmety. Nesmú sa ohýbať 

cez ostré hrany. 

2/  Pri manipulácii treba dávať pozor, aby nedošlo k poškodeniu  skrutkového spojenia, najmä 

na závitovom hrdle. 

3/ Nesmú sa namáhať na ťah. 

4/ Zmrznuté nasávacie hadice sa nesmú násilne ohýbať, musia sa pomaly  rozmrazovať. 

5/ Nasávacie hadice sa musia chrániť pred rôznymi chemickými látkami, ktoré  ich môžu 

poškodiť. 

6/ Nasávacie hadice sa musia chrániť pred kontaktom s horúcimi  a žeravými predmetmi. 

7/ Skladajú sa v suchých, tienených priestoroch, mimo zdroja tepla. Na  vozidlo sa ukladajú 

natiahnuté. 

 

 

 

5.1.3 ZÁCHYTNÉ  LANO 

 

Záchytné lano sa používa k spúšťaniu a zaisteniu nasávacieho hadicového vedenia. Je stočené 

zo štyroch konopných alebo polyamidových prameňov  zapletenými okami a jednou 

karabínou. Na koncoch je označené červenou farbou v dĺžke 20 cm. Vyrába sa v priemeroch 9 

– 12 mm. 

 

    Parametre lana        konopné   polyamidové 

    Pevnosť                    5800 N                                7500 N 

    Priemer                         10 mm  0,5 mm 

    Dĺžka                             20    0,2 m 

   Vnútorná svetlosť oka                          100 mm      70 mm 

   Zapletenie oka                                                           100 mm 
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   Hmotnosť spolu s karabínou                                       1,5 kg    

 

Využitie: 

 

- záchytné lano, 

- vodiace lano, 

- uzatváracie lano, 

- núdzové zábradlie. 

 

          Lano sa musí chrániť pred  kontaktom s chemickými látkami, ktoré ho môžu poškodiť, 

ostrými predmetmi a žeravými úlomkami. Pri prechode cez ostrú hranu sa musí podložiť. 

 

Skúšanie 

 

          Lano sa skúša na zaťaženie vo vodorovnej polohe zaťažením 735,5 N. Po skúške sa 

urobí prehliadka, pričom z prevádzky sa vyradí: 

- pri zmenšení priemeru pod 8 mm, 

- pri mechanickom, chemickom alebo tepelnom porušení, 

- pri porušení konopných lán plesňou. 

 

          Skúšky sa robia 1x za 6 mesiacov. Skúške nepodliehajú preradené záchrané laná PAD 

NPK. Pri týchto lanách sa vykoná len vizuálna prehliadka. 

Životnosť lana PAD NPK je minimálne 5 rokov.  

 

5.1.4 VENTILOVÉ LANO 

 

 

          Ventilové lano je lano určené k otváraniu 

ventilu nasávacieho koša alebo ejektoru. [29] 

Slúži k ovládaniu spätného ventilu v prípade, ak 

je treba vypustiť vodu z nasávacieho radu po 

skončení čerpania. Je to lano zložené z troch 

prameňov, zakončené dvomi vpletenými okami 

a jednou karabínou. 

 

Základné parametre 

 

 Ventilové lano    k nasávaciemu košu                      k ejektoru 

                                    konopné    polyamidové                 konopné   polyamidové 

   

 Priemer        6mm 5%    6mm 5%                 8mm 5%    8mm 5%   

 Celková dĺžka                       12m  1%                                  25m  1% 

 Vnútorná svetlosť oka          100 mm                                      100 mm 

 Pevnosť                       2000 N       4000 N                       3400 N         7000 N 

 Hmotnosť         0,4 kg                                       1,2 kg 

 Zaťaženie pri               400 N         800 N                           680 N         1400 N                        

 skúškach 

                    

Skúška sa robí 1x za 6 mesiacov s kritériami podobnými ako pri záchytnom lane. 

Obr. 25: Ventilové lano 
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          Z dôvodu zabránenia deformáciám a skrúteniu pri voľnom uložení, záchytné aj 

ventilové laná sa navíjajú na obojstranné vidlice. Tieto vidlice zabraňujú problémom pri 

rozmotávaní lán. 

 

5.1.5 HYDRANTOVÝ NÁSTAVEC 

 

 

 Hydrantový nástavec je určený k odberu vody 

z podzemného hydrantu. [35] Tvorí ho rúra v spodnej 

časti ukončená upínacou maticou a tesnením, v hornej 

časti s otočnou hlavou nádstavca, opatrenou dvomi 

výtokovými hrdlami, ukončenými tlakovou spojkou 

“B”. Musí byť vodotesný do tlaku 1,6 MPa a jeho 

hmotnosť nesmie prekročiť 8, 5 kg. 

Môže mať tvar Y alebo T s uzatváraním skrutkovými, 

alebo guľovými ventilmi. 

 

 V prípade dostatočného množstva vody 

a tlaku vo vodovodnom systéme umožňuje 

prostredníctvom hadíc a prúdnice dodávať vodu priamo 

na požiar. Pri nižšom tlaku vody sa voda 

prostredníctvom krátkych hadíc a zberača privádza 

k nasávacej strane čerpadla. 

 K otváraniu podzemného hydrantu slúži kľúč 

k podzemnému hydrantu. 

 

5.1.6 HYDRANTOVÝ KĽÚČ 

 

Podľa použitia sa delí na [35]: 

- hydrantový kľúč k otváraniu podzemného hydrantu, 

- hydrantový kľúč k otváraniu nadzemného hydrantu. 

 Kľúč k podzemnému hydrantu musí umožňovať otvorenie poklopu a ventilu 

podzemného hydrantu. Funkčná časť kľúča musí byť vymeniteľná a odolná voči 

mechanickému poškodeniu. Hmotnosť kľúča nesmie prekročiť 5,0 kg. 

 Kľúč k nadzemnému hydrantu musí byť konštrukčne riešený tak, aby umožňoval 

ovládanie ventilov a uvoľňovanie ochranných 

krytov nadzemného hydrantu. Hmotnosť kľúča 

nesmie prekročiť 1, 2 kg. 

 

 

5.1.7 EJEKTOR 

 

 Ejektor je prúdové čerpadlo, určené 

k čerpaniu vody z hĺbok viac ako 7,5 m. Používa sa 

aj na čerpanie znečistenej a horúcej vody s teplotou 

nad 60 
o
C. K práci ejektoru je potrebná voda pod 

tlakom, dodávaná čerpadlom alebo hydrantom. 

Vtokové a výtokové hrdlo je ukončené tlakovou 

spojkou  “B”. Hnacia voda prúdi pod tlakom z 

hadice, nasáva dopravovanú vodu cez nasávací kôš 

Obr. 26: Hydrantový nástavec 

pripájaný na podzemný hydrant. 

Obr. 27: Stojatý ejektor. 

Obr.27: Ejektor 
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so spätným ventilom. Zmiešaná hnacia a nasatá voda vstupuje do difuzoru a otvorom 

z ejektom cez hadicu do nádrže, k haseniu alebo do čerpadla k ďalšiemu použitiu. Hnacia 

tryska má priemer 16 mm, kôš je vybavený spätným ventilom [35]. 

 Vyrába sa v dvoch variantoch: 

– stojatý, 

– ležatý – používa sa tam, kde nie je možné použiť nasávací kôš z dôvodu malej hĺbky 

čerpanej kvapaliny. 

 

 

 Ejektor je vyrobený zo zliatin ľahkých kovov alebo iných vhodných materiálov, 

ktoré zabezpečujú jeho pevnosť a tesnosť pri tlaku 1, 6 MPa.  

 Množstvo prisanej vody je závislé na hnacom tlaku vody a na manometrickej 

dopravnej výške. Minimálny dopravnývýkon ejektora musí byť 150 l/min.  

 

5.1.8 HADICOVÉ PRECHODY 

 

 Hadicový prechod je armatúra pre spájanie 

hadíc s rozdielnou svetlosťou spojok. 

Použitie [29]: 

- v nasávacom príslušenstve, 

- v tlakovom príslušenstve, 

- prepojenie príslušenstva vybaveného nasávacími 

aj tlakovými spojkami. 

 

 

 

 Hadicové prechody sú označované 

prostredníctvom priemeru armatúr, ktoré sa dajú nimi 

spojiť. Najčastejšie sa používajú:  

110/75   - spája tlakovú hadicu “B” (75 mm) 

s nasávacím hrdlom 110 mm, 

150/130 - spája tlakovú hadicu “A” s nasávacím 

hrdlom  150mm, 

150/110 - spája nasávacie hrdlá 150 mm  110mm, 

125/110 - spája nasávacie hrdlá 125/110. 

 

5.1.9 KĽÚČ NA SPOJKY 

 

 Používa sa na doťahovanie a uvoľňovanie tlakových spojok na nasávacom 

a tlakovom potrubí. V praxi sa používa jednostarnný a obojstranný klúč. 

 

5.1.10 ZBERAČ 

 

 Zberač združuje dva, alebo tri prúdy do 

jedného s väčším priemerom [35]. 

 

Používa sa k: 

- diaľkovej preprave vody, 

- napojeniu suchovodov, 

Obr. 28: Rôzne druhy spojok. 

Obr. 29: Obojstranný kľúč na spojky. 
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- plneniu nádrže CAS z hydrantového nádstavca. 

 

 Zberač je vybavený tlakovou klapkou, ktorá 

sa uvádza do činnosti pri nerovnomernosti tlaku. Ak sa 

voda privádza len jedným hrdlom, klapka uzatvára 

druhé hrdlo. 

Najviac sa používajú zberače: 

110      spája dva prúdy 75 mm (110/2B), 

75 spája dva prúdy 52 mm (75/2C), 

130  spája tri prúdy 75 mm (130/3B). 

 
 

 

 

 

 

 

5.2 ÚTOČNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

 

 Nazývané aj tlakové príslušenstvo. Je to súbor technických prostriedkov, určený na 

vytváranie rôznych druhov dopravného a útočného vedenia alebo vedenia od výtlačného hrdla 

čerpadla po miesto určenia. [4] 

 

Vecné prostriedky na dopravu hasiacich látok: 

- tlakové hadice, 

- tlakové spojky, 

- hadicový rozdeľovač, 

- požiarny pretlakový ventil, 

- prúdnice, 

- hadicové prechody. 

 

 

5.2.1 TLAKOVÉ HADICE 

 

 

 

 Tlakové 

hadice sú hadice pre 

dopravu vody 

(hasiva) od výstupu z 

čerpadla k miestu 

určenia, po vstup do 

prúdnice. [29] Možno 

ich taktiež 

charakterizovať ako 

ohybné tlakové 

potrubie, tkané 

z prírodných, 

syntetických alebo 

Obr.30: Zberač. 

Obr. 31: Rôzne druhy tlakových hadíc. 
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kovových technických vlákien, vybavené na koncoch spojovacími armatúrami (tlakovými 

hadicovými spojkami)  v určitých normalizovaných priemeroch a dĺžkach. [4] Materiál hadice 

musí byť odolný voči oderu a umožňovať použitie v rozsahu teplôt – 30 
o
C - + 60 

o
C.  

 

 Podľa pracovného tlaku sa delia na: 

- vysokotlakové, konštrukčne vyhotovené pre tlak nad 1, 6 MPa, 

- strednotlakové, konštrukčne vyhotovené pre tlak nad 1, 6 MPa. 

  

Pre výrobu a dodávanie tlakových hadíc, používaných k doprave vody, vodných roztokov 

penidiel alebo zmáčadiel a vo zvláštnych prípadoch aj iných médií určuje technické parametre 

norma STN 808711. 

 

Tab.4:Technické parametre tlakových hadíc podľa STN 808711. 

Druh hadice Písomné 

označenie 

Vnútorný 

priemer  

(mm) 

Dĺžka hadice  

(m) 

Z prírodných vlákien B 75 5, 20 

C 52 20 

Izolovaná A 110 25 

B 75 5, 20 

C 52 20 

D 25 5, 10 

Obojstr. povrstvená B 75 20 

C 52 20 

 

  Vnútorný priemer 130 mm sa uvádza taktiež v skupine A. Izolované tlakové 

hadice môžu byť označené aj Bg, Cg, Dg a vtkaním prúžkov farebných nití po celej dĺžke 

hadice. Tlkové hadice sa môžu vyrábať do maximálnej dĺžky 60 metrov. 

 

Kontrola hadíc 

 

Skúšobný tlak pre jednotlivé typy hadíc je stanovený nasledovne : 

   

- hadice z prírodných vlákien     1,2 násobok pracovného pretlaku určeného výrobcom

             

- hadice zo syntetických vlákien 

 

a/  jednostranne povrstvené                1,3 x 

b/ obojstranne povrstvené               1,5 x 

c/ viacvrstvové vysokotlakové              1,5 x 

 

Tlakové hadice z prírodných vlákien sa v súčasnej dobe v požiarnej ochrane nepoužívajú. 

 Tlakové hadice zo syntetických vlákien, nazývané izolované sú vyrábané 

z polyamidových, alebo polyesterových syntetických vlákien, ktoré z  dôvodu zabezpečenia 

nepriepustnosti sú opatrené izolačnou vrstvou, ktorá zabezpečuje ich tesnosť. Vrstva môže 

byť lepená, vulkanizovaná alebo nanesená nástrekom. 

 Okrem klasických hadíc izolovaných z vnútornej strany, používajú sa aj hadice 

obojstranne povrstvené, poprípade viacvrstvé. Tieto hadice majú rovnaký povrch zvonku 
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i zvnútra. Sú lepšie odolné proti oteru a teplu, ale majú väčšiu hmotnosť ako klasické 

izolované hadice.  

 

Do skupiny a sa zaraďujú tlakové hadice: 

 

- TOP SYNTETIC N/50 – vysokopevnostný 100% biely polyester kruhovite tkaný 

v keprovej väzbe, vnútorná stena je povrstvená tenkostenným syntetickým kaučukom, 

vyrábajú sa s vnútorným priemerom 52 a 75 mm, koncové hadicové tlakové spojky sú 

vyrobené zo zliatiny hliníku,  

- PYROTEX PES PUR – vnútorná tesniaca vložka je vyrobená z polyuretanovej fólie, ktorá 

je do polyesterovej kruhovite tkanej tkaniny s keprovou väzbou zavulkanizovaná, 

vyrábajú sa s vnútorným priemerom 52 a 75 mm,  koncové hadicové tlakové spojky sú 

vyrobené zo zliatiny hliníku, 

- PYROTEX PES – R – tkanina ako pri predchádzajúcich hadiciach, vnútorná vložka 

z elastickej pryžovej hadice, ktorá je do tkaniny zavulkanizovaná, vyrábajú sa s 

vnútorným priemerom 25, 52 a 75 mm, koncové hadicové tlakové spojky sú vyrobené zo 

zliatiny hliníku, 

- SYNTEX 2f - tkanina ako pri predchádzajúcich hadiciach, vnútorná vložka je vyrobená zo 

syntetickej  gumenej hadice, ktorá je do tkaniny zavulkanizovaná, vyrábajú sa s 

vnútorným priemerom 52 a 75 mm, koncové hadicové tlakové spojky sú vyrobené zo 

zliatiny hliníku, 

- FOLIANT DIN 14 811 – polyesterová priadza, kruhovite tkaná s dvomi jednoduchými 

retiazkovými niťami. Vnútorná vrstva tvorená z tenkej fólie PU bez švíkov, vyrábajú sa s 

vnútorným priemerom 52 a 75 mm, koncové hadicové tlakové spojky sú vyrobené zo 

zliatiny hliníku, 

- OEL FAVORIT – nosná tkanina polyester s tromi medenými nitkovými vložkami, 

keprová väzba, trojnásobne niťovaná retiazka. Vnútorná vrstva je vyrobená zo 

syntetického kaučuku, vyrábajú sa s vnútorným priemerom 52 mm, koncové hadicové 

tlakové spojky sú vyrobené z nerezovej ocele alebo mosadze. 

 

 

Do skupiny  b sa zaraďujú tlakové hadice: 

 

- TECHMATEX PA – NVC – nosná tkanina z polyamidu v kruhovite tkanej plátnovej 

väzbe. Vonkajší aj vnútorný povrch je rovnomerne povrstvený elastomerom na báze NBR 

– PVC, vyrábajú sa s vnútorným priemerom 52 a 75 mm, koncové hadicové tlakové 

spojky sú vyrobené zo zliatiny hliníku, 

- STARION – nosná tkanina polyesterová, kruhovito tkaná s viacnásobnou niťovanou 

retiazkou. Vnútorná vrstva je z materiálu STARION, vonkajší povrch je 

z vysokokvalitného kaučuku NBR, rebrovaného, červenej farby, bez otvorov od ihiel, 

vyrábajú sa s vnútorným priemerom 52 mm,  koncové hadicové tlakové spojky vyrobené 

z nerezovej ocele. 

-  

Do skupiny c sa zaraďujú vysokotlakové požiarne hadice: 

- STABILO – STAR G  – nosná polyesterová tkanina s opornou skrutkovnicou, vnútorná 

vrstva tvorená pogumovaním, vonkajšia povrchová úprava polyuretan. Povrch jasne 

oranžový, vyrábajú sa s vnútorným priemerom 16, 19, 25, 32 a 38 mm. Konce hadice sú 

opatrené závitovými koncovkami. 

 

Tab.5:Porovnanie vybraných parametrov tlakových hadíc s vnútorným priemerom 52 mm: 
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Typové 

označenie 

Určenie Dĺžka /m/ Max. prac. 

tlak /MPa/ 

Hmotnosť 

so 

spojkami 

/kg/ 

TOP SYNTETIC 

N/50 

Doprava hasiacich látok /voda, 

penidlá, zmáčadlá/ pod pretlakom.   

20 1,6 6,50 

PYROTEX PES 

PUR 

Doprava klasických hasiacich zmesí 

pod pretlakom. 

20 1,6 5,00 

PYROTEX PES 

– R 

Použitie pri hydrantoch a v priemysle. 20 1,6 6,50 

SYNTEX 2f 

 

Doprava hasiacich látok pod 

pretlakom. 

20 1,6 6,20 

FOLIANT DIN 

14 811 

Doprava hasiacich látok, likvidácia 

ekologických a chemických havárií. 

20 1,6 4,75 

OEL FAVORIT 

 

Boj s ohňom v priestoroch 

s výbušnými plynmi, preprava 

benzínu a alkalických olejov pod 

pretlakom. 

20 1,2 7,70 

TECHMATEX 

PA – NVC 

Doprava hasiacich prostriedkov pod 

pretlakom. Vhodné pri zásahoch pri 

lesných požiaroch, chemických 

prevádzkach a v agres. prostredí. 

20 1,6 9,50 

STARION 

 

Vhodné pri ekologických haváriách, 

v chemických prevádzkach 

a v aresívnom prostredí. Odolná proti 

benzínu, chemikáliám, kyselinám, 

lúhom atď. 

20 1,20 6,40 

STABILO – 

STAR G 25 

Súčasť zariadení pre rýchly zásah. 60 4,0 190 g/m 

 

 Skúšky tlakových hadíc sa vykonávajú pri teplote +10 +30
o
C, na vodorovnej  

ploche s minimálnou dĺžkou 30 m alebo v ochranom bazéne, pričom dĺžka roztiahnutej hadice 

nesmie presiahnuť 21 m. 

 Skúška sa vykonáva v troch etapách 

 

1. Hadica sa naplní vodou na dobu 3 minút s pretlakom 0,15 MPa. Vykoná  sa vizuálna 

kontrola so zameraním na viditeľný únik, alebo poškodenie  hadice.      

2. Počas 1 minúty sa zvýši tlak čerpadla na hodnotu pracovného tlaku hadice určeného 

výrobcom. Tlak sa nechá pôsobiť po dobu 5 minút. Hadica po uplynutí uvedenej doby sa 

opäť vizuálne prehliadne. 

3. V priebehu 1 minúty sa tlak zvýši na hodnotu skúšobného tlaku podľa typu hadice. Ak 

počas 3 minút nedôjde k porušeniu hadice, zníži sa tlak  a voda sa vypustí. 

 Výsledok o vykonaní skúšky sa zapíše do vysvedčenia o tlakovej skúške požiarnej 

hadice (materiálového listu). Skúšky sa vykonávajú 1x za rok. 

  

 V EN 1924 –1 je použité iné delenie tlakových hadíc. Uvedená norma delí podľa 

konštrukcie tlakové hadice na 4 triedy : [7] 

 

Trieda  1  – vnútorné prevrstvená hadica sa skladá : 
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a/ z nepriepustnej gumenej alebo plastovej vložky, 

b/ z kruhovo tkaného tlakového opletu zo syntetických vlákien. 

 

Trieda  2 – hadica s vonkajším povlakom, alebo bez povlaku so zosilnenou  

                   osnovou sa skladá : 

a/ z nepremokavej gumenej alebo plastovej vnútornej vložky, 

b/ z kruhového tkaného opletu zo syntetických vlákien s vonkajší povlakom, alebo 

v kombinácii so zosilnenou osnovou, 

c/ z kruhovotkaným opletom zo syntetických vlákien bez vonkajšieho povlaku so zosilnenou 

osnovou. 

 

Trieda  3  -  hadica s tenkou vonkajšou vrstvou sa skladá : 

a/ z nepriepustnej vnútornej vložky, 

b/ z opletu zo syntetických vlákien, 

c/  z tenkej vonkajšej plastovje vrstvy chrániacej oplet ( 0,5mm). 

 

Trieda  4  -  hadice so silnou vonkajšou vrstvou sa skladá :  

a/ nepriepustnej vnútornej vložky, 

b/ z opletu, 

c/ zo silnej vonkajšej vrstvy chrániacej oplet (  0,5 mm). 

 

 Iný je aj pomer medzi pracovným, skúšobným a deštrukčným tlakom, ktorý je  

  

1 : 1,5 : 2,5 

 

 Norma podľa vnútornej svetlosti rozdeľuje hadice na 22 druhov s veľkosťou od 25 

mm do 152 mm. 

 Rozdelenie do 4 tried všeobecne určuje aj odolnosť hadice proti kontaminácii 

olejom a odolnosť pred kontaktným teplom. 

Trieda 2 je ťažšia ako Trieda 1, je však aj odolnejšia proti oderu a kont. teplu ako trieda 1. 

Najodolnejšia proti oderu a kontaktnému teplu je trieda 4. Pričom trieda 3 ale je odolná proti 

kontaminácii olejmi. Tieto triedy sú ale ťažšie ako trieda 2. 

 

5.2.1.1 Zásady pre používanie tlakových hadíc 

 

Pri používaní hadíc sa musia dodržiavať tieto zásady [4]: 

- chrániť hadicu pred poškodením ostrými hranami, tlejúcimi a horiacimi  látkami, 

-    pri prekonávaní volného priestoru, z dôvodu zabránenia zlomom alebo  nadmerným 

prehnutím, zabezpečiť prostredníctvom nosných prvkov  alebo podpier, 

-    k prichyteniu hadíc k nosným prvkom používať hadicové viazáky, 

-    pri prechode cez komunikáciu používať prejazdový mostík, 

- neprekračovať dovolený pracovný pretlak , vyvarovať sa náhlem nárastu alebo vyvolaniu 

hydraulického rázu, 

- šmýkanie a ťahanie hadíc obmedziť na minimálnu mieru z dôvodu  znižovania životnosti 

hadice oderom, 

- nevytvárať na hadici slučky a zlomy, 

- pri menších prierazoch okamžite použiť kovovú hadicovú objímku, ktorá zabráni úniku 

hasiva ako aj ďalšiemu poškodeniu hadice. 

 

Po každom použití sa hadice ošetrujú s dôrazom na: 
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- odstránenie nečistôt, 

- odmastenie od olejov, poprípade neutralizovanie účinku kyselín a žieravín, 

- postupné rozmrazovanie hadíc – zamrznuté hadice sa nesmú zvinovať, 

- vysušenie hadíc. 

 

K čisteniu hadíc sa používajú hadicové práčky. Na sušenie sušiarne, alebo prefukovacie 

vysúšacie zariadenie. 

Hadice sa môžu opravovať len spôsobom schváleným výrobcom. 

 

Pripomienky pre skladovanie 

- tlakové hadice sa uskladňujú zvinuté do kotúčov, v krytých, tmavých,  suchých a čistých 

priestoroch s normálnou vlhkosťou pri teplote +5 
o
C   + 30

o
C. Nesmú byť uložené na 

hranách a musí byť medzi nimi  zabezpečená cirkulácia vzduchu, 

- musia byť chránené pred slnkom, uložené mimo tepelného zdroja mimo  látok, ktoré by 

mohli hadice poškodiť. 

    

 Bližšie podmienky skladovania alebo ošetrovania určuje výrobca. 

 

 

5.2.2 HADICOVÉ SPOJKY 

(Tlakové) 

 

 

 

 

  

Používajú sa k spájaniu 

hadíc a k pripojeniu hadice 

k armatúram, ktoré sú vybavené 

pevnou spojkou. [35] 

 

5.2.3 HADICOVÝ ROZDEĽOVAČ 

 

 Hadicový rozdeľovač je armatúra 

rozdeľujúca hadicové vedenie do dvoch alebo 

viac vetiev. [4] Taktiež delí hadicové vedenie 

na dopravné, ktoré je tvorené hadicami od 

výstupu čerpadla k rozdeľovaču a útočné, 

tvorené hadicami od rozdeľovača až po 

prúdnicu.  Najčastejšie sa používa 

k rozdeleniu vedenia na 3 vetvy, pričom 

vstupné hrdlo má tlakovú spojku 75 mm, 

výtokové  2x52 mm a 1x75 mm. Maximálnu 

hmotnosť rozdeľovača môže byť do 5, 3 kg.  

 

 

 

  

Každé výtokové hrdlo je vybavené samostatným ventilom, ktorý môže byť skrutkový, 

alebo guľový, ktorý umožňuje čiastočné, alebo úplné uzatvorenie prietoku. 75 mm hrdlo sa dá 

Obr. 32: Hadicové spojky  

Obr. 33 Hadicový rozdeľovač so 

skrutkovými ventilmi. 
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redukciou 75/52 prispôsobiť pre jednotné veľkosti 52 mm. Konštrukcia rozdeľovača musí 

zabezpečiť jeho tesnosť a pevnosť pri tlaku 1, 6 MPa a funkčnosť v rozsahu teplôt vzduchu - 

30 
o
C   + 60 

o
C. 

 

 

 

5.2.4 PRETLAKOVÝ  VENTIL 

 

Pretlakový ventil je poistné zariadenie, chrániace 

hadicové vedenia pred tlakovými rázmi vody. [35]Používa 

sa aj pri doprave vody na veľké vzdialenosti a do veľkých 

výšok. Umiestňuje sa medzi prvú a druhú hadicu dopravného 

vedenia. Pretlakový ventil sa skladá z telesa, ktoré má tri 

hrdlá s tlakovými spojkami B a vo vnútri pohyblivý ventil s 

piestom. Teleso je kanálikmi spojené s membránovou 

komorou. K membráne je pripojený pomocný piestik 

s ventilovým tesnením. Membrána s piestikom je tlačená 

regulačnou pružinou Tlak pružiny je nadstavovaný ručne 

kolieskom. Pri otáčaní kolieska sa posúva stupnica proti 

ukazovateľu a udáva tak veľkosť nastaveného tlaku. Ak 

stúpne tlak v prietokovom kanáli, ktorý je súčasťou 

dopravného vedenia, premôže silu pružiny, membrána sa 

nadvihne súčasne s piestom a uvoľní malý ventil, ktorým 

voda nad piestom unikne do odpadu. Tým sa zníži tlak vody nad piestom a rozdielom tlaku sa 

nadvihne piest nesúci ventil, otvorí sa odpadový otvor a odteká voda. Odtekanie vody trvá tak 

dlho, pokiaľ sa tlak v hadici nezníži na stanovenú hodnotu. Pracovný rozsah je od 0,3 – 1,2 

MPa a môže sa meniť aj počas prevádzky. 

 Po použití sa pružina musí z dôvodu odľahčenia nadstaviť na najnižšiu hodnotu. 

 

 

5.2.5 HADICOVÉ PRECHODY 

 

 Hadicové prechody sú riešené podobne ako v nasávacom príslušenstve. V tlakovom 

príslušenstve sa používajú [4] 

75/52 – využíva sa pre redukciu výtokového hrdla 75 mm hadicového rozdeľovača, alebo na 

spojenie tlakových požiarnych hadíc s priemerom 75 mm a 25 mm, 

52/25 – využíva sa k spojeniu armatúr tlakových hadíc 52 mm a 25 mm. 

 

5.2.6 PRÚDNICE 

 

 Prúdnica je definovaná ako zariadenie používané na konci tlakového vedenia pre 

tvarovanie a usmerňovanie prúdu hasiva. [29] 

 Hubica v niektorej literatúre uvádzaný názov tryska, je zariadenie na výtokovom konci 

hadice alebo prúdnice, ktoré zmenšuje jej priemer a tým zvyšuje rýchlosť prúdenia kvapaliny. 

 Prúdnica je charakterizovaná aj ako armatúra, napojená na koniec tlakového 

hadicového vedenia za účelom zväčšenia dostreku hasiva, jeho usmernenia do požadovaného 

smeru alebo miesta, k vytvoreniu požadovanej formy výstreku (plný prúd, sprchový prúd), 

alebo k úprave hasiacej látky (penotvorná prúdnica). 

Obr. 34: Pretlakový ventil. 
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 Prúdnice môžu byť konštruované ako ručné, alebo upevnené (lafetované) bez uzáveru, 

alebo s uzáverom s možnosťou zatvorenia, alebo regulácie prietoku hasiva. Základné časti 

prúdnice sú [4]: 

 

- teleso prúdnice, 

- hubica, 

- hrdlová spojka, 

- uzatvárací ventil. 

 

Prúd – je tok hasiva vychádzajúci z prúdnice 

určitou rýchlosťou a pod určitým tlakom. 

 

 V  praxi sa používa 

Plný prúd, celistvý (kompaktný) – je to prúd so 

skoro rovnobežnými okrajmi, používaný s cieľom 

dosiahnuť čo najväčší dostrek alebo silu. 

 

Sprchový prúd (trieštený) – zahrňuje všetky 

formy prúdu medzi plným prúdom a vodnou 

hmlou. Prúd vody po výstreku dostáva tvar kuželu 

s cieľom dosiahnuť čo najväčšie rozptýlenie hasiva. 

 

Hmlový prúd – mechanické rozptýlenie tekutín na malé kvapôčky (od 0,1-0,8mm), s cieľom 

dosiahnuť čo najväčšiu povrchovú plochu, ktorá pohltí teplo. Tým sa zväčšuje chladiaci 

účinok vody a  zabraňuje sa šíreniu sálavého tepla. 

 

Clonový prúd – je celistvý, alebo rozprášený prúd hasiva, vytvorený na ochranu hasičov 

alebo proti tepelnému žiareniu. 

 

Na základe uvedených druhov prúdu vody (hasiva) sa prúdnice delia na : 

 

1/ Prúdnice na plný prúd (plnoprúdové požiarne prúdnice). 

2/ Špeciálne prúdnice. 

  

5.2.6.1  Prúdnica na plný prúd  

– podľa STN 389000 plnoprúdová požiarna  prúdnica 

 

a) plnoprúdová prúdnica 75-B  

- umožňuje dodávku veľkého množstva vody na veľkú vzdialenosť. K obsluhe vyžaduje 

minimálne dvoch hasičov. [32] 

 

Tab.6:Technické parametre. 

Vstupný tlak 

(MPa) 

priemer hubice 

(mm) 

prietokové 

množstvo vody 

(l/min). 

max. dostrek 

(m) 

Reakčná 

sila(N) 

0,4 25 820 30 400 

0,4 18 430 29 210 

 

 

b/ Plnoprietoková prúdnica 52-C 

Obr. 35:  Plnoprietoková 

prúdnica 52 s uzatváracím 

ventilom 
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- má podobné využitie ako 75. Jej  reakčná sila je menšia, čo uľahčuje prácu hasiča. 

 

Tab.7: Technické parametre. 

Vstupný tlak 

(MPa) 

priemer hubice 

(mm) 

prietokové množstvo 

vody (l/min). 

max. dostrek 

(m) 

0,4 16 310 25 

0,4 12,5 190 24 

 

  

 

c/ plnoprietoková prúdnica 25-D 

 

    priemer hubice je 4 mm, má nemeniteľnú hubicu 

s priemerom 4 mm. 

 

5.2.6.2 Špeciálne prúdnice 
 

K základným typom patrí : 

 

a/ Clonová prúdnica – 52 mm 

 

- slúži k vytvoreniu vodnej clony, ktorá umožňuje lepší 

prístup k ohnisku požiaru. Tvar výtoku vodnej clony je 

listový, pričom po svojom obvode je trieštený na malé 

kvapôčky, prechádzajúci do hmly. Umožňuje vytvoriť 

clonu, kombináciu clony a prúdu, celistvý prúd. 

Výtokové množstvo sa reguluje uzatváracím ventilom. Vodná clona sa nadstavuje 

clonovou maticou v rozsahu otvárania 0-140
o
. Hubica na plný prúd má priemer 16 mm. 

V súčasnej dobe sa nahradzuje hmlovou prúdnicou s lepšími charakteristikami pre hasenie 

a vytváranie clony. 

  

 

b/ Hmlová prúdnica 52 mm 

- môže byť jednoúčelová, alebo kombinovaná. Používa sa  na hasenie vodnou hmlou. 

Hubica má priemer 10 mm. Hmla sa vytvára cez kaskádovitú hubicu. 

 

c/ Sprchová prúdnica 52 mm, typ „RAIN“ 

- vytvára sprchový prúd v tvare kužela. Dodáva veľké množstvo    

vody vo forme hrubých          kvapiek. Používa sa pri hasení 

plošných požiarov. 

 
 

 

 

 

5.2.6.3 Kombinované prúdnice  
 

Obr. 36: Clonová prúdnica. 

Obr. 37: Prúdnica 

RAIN.  
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Pri používaní vysokotlakových a kombinovaných prúdnic pre dodávanie vody do 

priestoru zdolávania požiarov, úniku plynov alebo dekontaminácii sa z vodného prúdu môže 

vytvoriť:  

- mrak hmly,  

- kompaktný vodný prúd, ktorý môžeme plynulo meniť od plného prúdu cez sprchu až 

po veľmi jemnú vodnú hmlu .[18] 

 

Rozpad prúdu vody nastáva v koncovej časti prúdnice alebo v malej vzdialenosti od 

hubice. Vodná sprcha, clona alebo hmla je vytvorená z menších kvapiek a pokrýva väčšiu 

plochu než pri plnom prúde. 

Usmerňovanie pretekania vody cez prúdnicu  umožňuje zvolená kombinácia sústavy 

ovládacích ventilov, valčekov, usmerňovacích šikmých zárezov alebo trysiek. Vodný prúd je 

nútený prechádzať sústavou, ktorá spôsobuje jeho rotačný pohyb alebo rozdelenie. Ako 

najvhodnejší pracovný pretlak vody pre tvorbu kvapiek hmly alebo sprchy sa odporúča 

pretlak pred kombinovanou prúdnicou 0,5 MPa a pred vysokotlakovou prúdnicou 1,0 MPa. 

Pri týchto tlakoch je už spravidla dosiahnutý požadovaný účinok prúdnice. 

 

Vodná hmla vytvorená kombinovanými prúdnicami pri tlaku 0,5 MPa má veľkosť kvapiek 

od 0,1 mm do 1,0 mm. Ak sa používajú tlaky s hodnotou vyššou ako 0,5 MPa, nazývame 

niekedy v odbornej literatúre takýto spôsob hasenia ako „vysokotlakový spôsob hasenia“, 

pričom vysokotlaková prúdnica umožňuje tvorenie sprchového prúdu alebo hmly pri tlaku 

vody od 0,9 MPa do 3,5 MPa s veľkosťou vodných kvapiek od 0,35 mm až do 0,90 mm. 

 

Ochrannú clonu vytvárajú kombinované alebo clonové prúdnice v podobe vodorovne 

položeného roztvoreného dáždnika, ktorý slúži hlavne na ochranu hasiča pred ohňom 

a dymom a v prípade používania v kombinácii s vodnou hmlou slúži tiež na ochranu pred 

oparením. Takáto situácia môže nastať vtedy, keď pri hasení vodnou hmlou dochádza 

k prudkému odparovaniu kvapiek hmly a vytvorená horúca para môže opariť nechránené časti 

tela. Funkcia ochrannej clony spočíva v strhávaní prehriatych vodných pár a plynov späť do  

požiariska. 

 

Vysokotlakové a kombinované prúdnice vytvárajú vodnú hmlu pomocou odstredivej 

sily, nárazom na pevnú plochu, mriežku alebo niektorých  vodných prúdov navzájom. 

Vysokotlakové a kombinované prúdnice sa využívajú najmä z dôvodu, že: 

 

- vodný prúd, prechodom cez štrbiny alebo otvory vytvorí kužeľovitý mrak hmly 

s veľkosťou kvapiek 0,1 až 1,0 mm, čím sa zväčší povrch vody. Týmto sa urýchli 

pohlcovanie tepla vodou a vznik vodnej pary (kombinácia ochladzovacieho 

a zrieďovacieho účinku), 

 

- vodný prúd po prechode cez prúdnicu vytvára kužeľ vodnej hmly ( stenový 

a ochladzovací  účinok), čím dochádza k zníženiu teploty v priestore zdolávania požiaru 

a zníženiu predhrievania materiálov. Tak sa požiar priestorovo lokalizuje a zároveň sa 

vytvára vedná stena, ktorá chráni hasiča pred pôsobením sálavého tepla, 

 

- reakčná sila prúdnice napriek veľkému objemu pretečenej vody je mnohonásobne nižšia 

ako pri prúdniciach pre kompaktné vodné prúdy, 

 

- ľahká manipulácia pri zmene jednotlivých spôsobov používania, 
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- schopnosť zdolania veľkých plôch požiaru pomerne malým množstvom vody. 

 

d/ Kombinovaná prúdnica – 52 mm 

- umožňuje striekanie plným sprchovým a clonovým prúdom. Clonová hubica má priemer 

16 mm, alebo 12,5 mm. Ovládacia páka má tri polohy 

            - smerom k hubici – uzatvorená, 

            - kolmo k osi – úplný prúd, 

            - k tlakovej spojke – sprchový prúd. 

 

e/ Kombinovaná prúdnica – 25 mm 

 

- vytvára plný, priamy, alebo roztrieštený prúd a vodnú hmlu. 

Nadstavovanie sa vykonáva otáčaním vonkajších dielov prúdnice. 

 

Prúdnica TURBO – SPRITZE C 52 AWG a TURBO – SPRITZE 

C 52 AWG s opierkou 

 

Popis: prietok je možno regulovať a prúd vody plynule meniť od 

plného k roztrieštenému prúdu. Pri roztrieštenom prúde je uhol 

rozstreku meniteľný. [33] Prúdnica je ľahko obsluhovateľná aj 

v rukaviciach. Regulácia prietoku sa prevádza pohybom rukoväťou, 

prúd sa reguluje otočnou hubicou. Variant s opierkou s veľkou 

rukoväťou na integrovanom oblúku umožňuje držanie zhora 

a zozadu a opretie prúdnice o rameno vďaka opierke. 

Poznámka: hodnoty v zátvorke platia pre roztrieštený prúd. Údaje 

hmotnosti a rozmer v zátvorke platia pre prúdnicu s opierkou. 

 

 

 

 

 

Tab.8: Technické parametre. 

  

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

Tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

115 0,5 24 /9/ 1,6 2,70 

/2,95/ 

340 

/575/ 210 0,5 28 /11/ 

375 0,5 35 /14/ 

 

 

 

Prúdnica 52  POWERJET 

 

 

Popis: umožňuje vytváranie plného a roztriešteného vodného prúdu 

so stupňovitou reguláciou. 

Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre rýchly 

zásah na CAS a prenosných motorových striekačkách. 

Materiál: eloxovaná hliníková zliatina 

Obr. 39: Prúdnica 

TURBO – SPRITZE. 

Obr. 40: Prúdnica 

POWERJET. 

 

Obr.38: 

Kombinovaná 

prúdnica. 
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Poznámka: údaje v zátvorke platia pre roztrieštený prúd v uhle 90°.  

 

Tab.9: Technické parametre. 

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

Tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

1000 0,7 45 /15/ 1,6 4,8 420 

 

Prúdnica 52  TURBOSUPON 

 

Popis: univerzálna prúdnica je určená pre vytváranie plného 

a roztriešteného vodného prúdu s plynulou reguláciou. Prúdnica má 

možnosť plynulej regulácie prietoku v rozsahu 0 – 500 l/min. 

Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre rýchly 

zásah na CAS a prenosných motorových striekačkách. Je použiteľná 

aj pre vytváranie peny. 

Poznámka: údaje v zátvorke platia pre roztrieštený prúd v uhle 

110°. 

 

Tab.10: Technické parametre. 

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

Tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

400 0,6 32,5 /6,5/ 1,2 1,8 317 

500 0,6 37 /7,5/ 

 

 

 

 

Prúdnica 52 FIREJET 

 

Popis: plný a roztrieštený vodný prúd, čistiaca poloha, prúdnica má 6  polôh v rozsahu 40 – 

500 l/min pri tlaku 0,7 MPa. 

Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre rýchly zásah na CAS 

a prenosných motorových striekačkách. 

Materiál: eloxovaná hliníková zliatina 

Poznámka: údaje v zátvorke platia pre roztrieštený prúd v uhle 90°.  

 

Tab.11: Technické parametre. 

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

Tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

500 0,7 35 /7/ 1,6 2,00 310 

 

Prúdnica 52 FIREFIGHTER  

 

Popis: plný a roztrieštený vodný prúd, čistiaca poloha, prúdnica má 

5 polôh v rozsahu 125 – 500 l/min pri tlaku 0,7 MPa. 

Obr. 41: Prúdnica 

TURBOSUPON. 
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Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre rýchly zásah na CAS 

a prenosných motorových striekačkách. 

Materiál: eloxovaná hliníková zliatina 

Poznámka: údaje v zátvorke platia pre roztrieštený prúd v uhle 90°. 

 

Tab.12: Technické parametre.  

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

Tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

500 0,7 35 /7! 1,6 2,60 300 

 

Prúdnica 52  AQUAJET 

 

Popis: univerzálna prúdnica je určená pre vytváranie plného 

a roztriešteného vodného prúdu s plynulou reguláciou v 5 polohách. 

Prúdnica má možnosť plynulej regulácie prietoku v rozsahu 20 – 

150 l/min. 

Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre rýchly 

zásah na CAS a prenosných motorových striekačkách. 

Materiál: eloxovaná hliníková zliatina 

Poznámka: údaje v zátvorke platia pre roztrieštený prúd 

Tab.13: Technické parametre. 

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

Tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

150 0.7 25 /5/ 1,6 1,54 230 

 

 

Prúdnica 52  GALAXIE 

 

Popis: teleso prúdnice tvorí odliatok z hliníkovej zliatiny. Na 

vstupe je prúdnica vybavená spojkou, ktorá je uložená 

v otočnom spoji, zabraňujúcom prekrúteniu hadice alebo jej 

uvolnenie.  

Otočná hlavica umožňuje variabilitu clony v rozsahu 2O – 

122° C s prietokom 52 –410 l/min pri tlaku 0,5 MPa a funkciu 

,,preplach,,. Hlava, rukoväť a prstenec sú potiahnuté 

ochrannou gumenou vrstvou, zabraňujúcou namŕzaniu a poškodeniu úderom, ako aj pohodlnú 

manipuláciu s  ovládacími prvkami. 

 

Určenie: prúdnica sa používa k zásahu vodou a vodnými hasivami kompaktným a sprchovým 

prúdom.  

 

 

Tab.14: Technické parametre. 

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

Dostrek 

 

Max. prac. 

Tlak 

Hmotnosť 

 

Rozmery 

 

Obr. 42:Prúdnica 

FIREFIGHTER 

Obr. 43: Prúdnica 

AQUAJET 

 

Obr. 44: 

Prúdnica 

GALAXIE 
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/MPa/ /m/ /MPa/ /kg/ /mm/ 

410 0,5 29 1,0 2,46 308 

  

Prúdnica  ULTIMATIC  

 

Popis: automatická viacstupňová prúdnica s reguláciou tlaku. 

Rukoväť má 7 polôh / 6 otvorených + uzatváracia/ v rozsahu 40 

– 500L/min. s maximálnym uhlom roztrieštenia otočením hubice 

o 90°. Možnosť čistenia prúdnice počas zásahu. 

Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre 

rýchly zásah na CAS a prenosných motorových striekačkách. 

Materiál: eloxovaná hliníková zliatina. 

  

Tab.15: Technické parametre. 

Men. Prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

500 0,8 1,4 290 

 

Penotvorný nadstavec POLYMOUSSE 

 

Popis: vyrobený z vysoko odolného materiálu RESIL+. 

V kombinácii s prúdnicou ULTIMATIC vytvára kvalitnú penu 

zo syntetického, proteínového ale aj AFFF penidla. Nasadzuje sa 

na koniec prúdnice. Vytvára ťažkú a strednú penu. 

 

Určenie: používa sa k haseniu ťažkou a strednou penou. 

 

 

Tab.16: Technické parametre. 

Hmotnosť /kg/ Rozmery /mm/ 

1,3 380 

 

Prúdnica 52 QUADRAFOG 150 

 

Popis: prúdnica so štyrmi možnosťami prietoku vytvára vodnú hmlu 

pri roztrieštenom prúde vďaka tryske pre zdolávanie požiarov 

a zároveň pre ochranu hasiča. Kryt z anodizovaného hliníku, uzáver 

z ušľachtilej ocele, hlava prúdnice obalená gumenou ochranou. 

Určenie: proti požiarom v bytových priestoroch 

 

Tab.17: Technické parametre. 

Men. Prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

150 0,6 1,32 270 

 

Obr. 45: Prúdnica 

ULTIMATIC 

 

Obr. 46: Nadstavec 

POLYMOUSSE 

 

Obr. 47: Prúdnica 

QUADRAFOG 150 
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Prúdnica 52 QUADRAFOG 500 

 

Popis: prúdnica so štyrmi možnosťami prietoku vytvára vodnú 

hmlu pri roztrieštenom prúde vďaka tryske pre zdolávanie 

požiarov a zároveň pre ochranu hasiča. Kryt z anodizovaného 

hliníku, uzáver z ušľachtilej ocele, hlava prúdnice obalená 

gumenou ochranou. 

Určenie: používa sa ako zakončenie hadicového vedenia pre 

rýchly zásah na CAS. 

 

Tab.18: Technické parametre. 

Men. Prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

475 0,6 1,70 290 

 

 

Prúdnica 52 PYROCOOL / VIPER 

 

Popis: na vstupe je prúdnica vybavená spojkou, ktorá je uložená v otočnom spoji, 

zabraňujúcom prekrúteniu hadice alebo jej uvolnenie. Otočná hlavica umožňuje zásah plným 

alebo sprchovým prúdom alebo vodnou clonou s plynulou zmenou. Prietok sa reguluje 

otočným prstencom. Povrch je chránený gumenou vrstvou proti namŕzaniu poškodeniu 

úderom. 

Určenie: k vedeniu hasebného zásahu vodou a vodnými hasivami kompaktným a sprchovým 

prúdom. Na prúdnicu je možné pripojiť primiešavač PYROCOOL alebo KUGRL BYPP. 

 

 

 

Tab.19: Technické parametre. 

Men. prietok 

/l/min/ 

Men. Tlak 

 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

475 0,7 1,98 260 

 

 

5.2.6.4 Lafetová prúdnica 
 

- používa sa pre dodávku veľkého množstva hasiva. Z dôvodu veľkého výkonu musí byť 

pevne upevnená na zariadenie, ktoré je schopné zachytiť jej veľkú reakčnú silu. Jej 

natáčanie sa vykonáva mechanickými, hydraulickými alebo pneumatickým ovládaním. Dá 

sa využiť aj na búracie práce. Stabilná lafetová prúdnica – je pevne primontovaná na 

vozidlo, plošinu, rebrík alebo loď. 

 

Obr. 48: Prúdnica 

QUADRAFOG 500 
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           Prenosná lafetovaná prúdnica je umiestnená pomocou stojanu na zemi, alebo na 

prívese. 

 

 

5.2.6.5 Vysokotlaková prúdnica 
 

- má špeciálny tvar, je konštruovaná z ľahkého kovu pre tlak do 40 barov s dostrekom  28 

m a s max. prietokom  200 l/min. 

 

VYSOKOTLAKOVÁ PRÚDNICA PN 40 

 

Tab.20: Technické parametre. 

Tlak(bar) 10 20 30 40 

Prietok 

(l/min) 

Plný prúd 80 110 130 145 

Roztrieštený prúd 60 75 100 110 

 

PRÚDNICA VYSOKOTLAKOVÁ - /THT/ 

 

Popis: prúdnica má plynulú reguláciu pomocou ovládacej 

spúšte, čo umožňuje zmenu veľkosti prietoku a tvaru 

vystrekovaného prúdu. 

Určenie: môže sa používať pre hasenie vodou alebo po 

pripojení penotvorného nástavca aj pre hasenie penou. Použitie 

je vhodné v miestach, kde je treba vysoký hasiaci účinok pri 

minimálnych škodách spôsobených hasiacou látkou. 

Materiál: hliníková zliatina. 

Tab.21: Technické parametre. 

Men. Prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

/MPa/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Max. prac. 

tlak 

/MPa/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

150 2,4 18 3,0 2,45 560 

 

NÁSTAVEC PENOTVORNÝ K VYSOKOTLAKOVEJ 

PRÚDNICI 

 

Popis: Penotvorný nástavec je valcovitého tvaru a je tvorený 

zmiešavacou trubkou s difúzorom upevneným na vtokovej 

stane a ochranným krúžkom na výtokovej strane. Difúzor 

s konštantným prietokom je opatrený otvormi pre prisávanie 

vzduchu. 

Určenie: používa sa ako doplnkové zariadenie 

k vysokotlakovej prúdnici pre hasenie ťažkou penou. 

Nástavec umožňuje rýchle pripojenie na vysokotlakovú 

prúdnicu pomocou bajonetového uzáveru. 

Materiál: hliníková zliatina 

Poznámka: + platí pre 6 %, platí pre 10 % vodný roztok penidla. 

Tab.22: Technické parametre. 

Men. Prietok 

/l/min/ 

Men. tlak 

 

Dostrek 

 

Dodávka peny 

/m
3
/min/ 

Hmotnosť 

 

Rozmery 

 

Obr. 49: Prúdnica 

vysokotlaková 

Obr. 50: Nástavec 

penotvorný 
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/MPa/ /m/ /kg/ /mm/ 

100 2,4 15 0,72 + 2,2 655 

100 2,4 12 0,87 ++ 

 

 

PRÚDNICA VYSOKOTLAKOVÁ AWG 

 

Popis: plynulá regulácia pomocou ovládacej páky umožňuje plynulú zmenu premenného 

roztriešteného prúdu na kompaktný prúd a bezrázové uzatváranie prúdnice. Prevlečená matica 

pre pripojenie na hadicu je uložená prostredníctvom guličkového venca, čím sa dosahuje 

otočné pripojenie prúdnice aj počas vysokého tlaku v systéme, čo zvyšuje jej manévrujúcu 

schopnosť.  

Určenie: používa sa pre hasenie vodou alebo po pripojení penotvorného nádstavca   aj pre 

hasenie penou. Použitie je vhodné v miestach, kde je treba vysoký hasiaci účinok pri 

minimálnych škodách spôsobených hasiacou látkou. 

Materiál: diely telesa sú vyrobené z ľahkého kovu, vnútorné 

dýzy z mosadze a nehrdzavejúcej ocele. Diely zo zliatiny 

hliníku sú opatrené ochranným povlakom. 

Poznámka: hodnoty uvedené v tabuľke platia pri použití hubice 

s priemerom 6,5 mm. Hodnoty v zátvorke platia pre 

roztrieštený prúd. 

 

 Tab.23: Technické parametre. 

Prac. tlak 

 

/MPa/ 

Prietok 

vody 

/l/min/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

1,0 80 /60/ 25 /6/ 2,6 520 

2,0 110 /75/  27 /9/ 

3,0 130 /100/ 28 /12/  

4,0 145 /110/  28 /15/ 

 

NÁSTAVEC PENOTVORNÝ PRE VYSOKOTLAKOVÚ PRÚDNICU AWG 

 

Popis: penotvorné otvory na prisávanie vzduchu umožňujú prispôsobenie kvality peny 

a dĺžku dostreku na jednotlivé zásahy. 

Určenie: doplnkové zariadenie k prúdnici AWG pre hasenie penou. Spojka umožňuje rýchle 

pripojenie pomocou bajonetového uzáveru. 

Materiál: hliníková zliatina. 

 

Tab.24: Technické parametre. 

Hmotnosť / kg / Rozmery /mm/ 

1,4 620 

 

 

 

PRÚDNICA VYSOKOTLAKOVÁ SERVO NEPIRO 

 

Obr. 51: Prúdnica AWG 
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Popis: ručne ovládaná pištoľová prúdnica pre striekanie vodou s plynulo meniteľným 

výkonom a prúdom. 

Určenie: používa sa pre hasenie vodou alebo po pripojení penotvorného nástavca   aj pre 

hasenie penou. Použitie je vhodné v miestach, kde je treba vysoký hasiaci účinok pri 

minimálnych škodách spôsobených hasiacou látkou. 

 

Tab.25: Technické parametre. 

Prac. Tlak 

 

/MPa/ 

Prietok 

vody 

/l/min/ 

Dostrek 

 

/m/ 

Hmotnosť 

 

/kg/ 

Rozmery 

 

/mm/ 

4,0 200 28 2,90 510 

 

Nástavec penotvorný pre vysokotlakovú prúdnicu SERVO NePiRo 

 

Popis: penotvorný nástavec je valcovitého tvaru a tvorí ho zmiešavacia trubka so spojkou 

umožňujúcou rýchle pripojenie k vysokotlakovej prúdnici. 

Určenie: je to doplnkové zariadenie k prúdnici SERVO NePiRo pre hasenie ťažkou penou. 

Materiál: hliníková zliatina 

Poznámka: primiešavanie 3 % - 6 %, napenenie 6 – 12 pri prietoku 200 l/min a tlaku 

4,0 MPa.  

 

Tab.26: Technické parametre. 

Hmotnosť / kg / Rozmery /mm/ 

0,80 420 

 

5.2.6.6 Rotačná prúdnica TURBO 
 

– spôsobuje rotáciu prúdu, čím sa prúd roztriešti a dobre absorbuje teplo vznikajúce pri 

požiari, dym a iné splodiny horenia tlačí k zemi. 
 

 

Tab.27: Výkon prúdnice pri tlaku 5 barov 

Prietok (l/min) 115 210 375 

Dostrek (m) 

Plný prúd 22 28 35 

Roztrieštený 

prúd  45
o
 

Dĺžka 9 11 14 

Šírka 6 8 10 

Roztrieštený 

prúd  120
o
 

Dĺžka 4 5 6 

Šírka 4 5 6 

 

 

5.2.6.7 Vodný prenosný monitor 
 

 – umožňuje vytvárať kruhovú clonu proti  sálavému teplu vstup je dvomi spojkami B75 mm. 

Horizontálny rozstrek 360
o
, vertikálny 30   90

o
, priemer hubice 30 mm. 

 

5.2.7 Používanie  vysokotlakových  a kombinovaných prúdnic 

 

Vysokotlakové a kombinované prúdnice sa používajú na [18]: 

Obr. 52: Prúdnica 

SERVO NePiRo 
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a) zdolávanie požiarov, 

b) ochladzovanie povrchov, 

c) vytvorenie ochrannej vodnej steny, 

d) dekontaminačné práce. 

 

Vysokotlakovou prúdnicou môžeme zdolávať požiare nasledovnými spôsobmi: 

 

a) kompaktným prúdom (lúčom), 

b) vodnou sprchou, 

c) vodnou hmlou. 

 

Kombinovanou prúdnicou môžeme zdolávať požiare nasledovnými spôsobmi: 

 

- kompaktným prúdom (lúčom), 

- trieštivým alebo sprchovým prúdom, 

- vodnou hmlou, 

- kombinácia kompaktného, trieštivého alebo sprchového prúdu alebo vodnej hmly 

s ochrannou clonou. 

 

Všetky tieto funkcie kombinovaných prúdnic je možné plynulé regulovať, neprerušovane 

počas prietoku vody. Najčastejšie sa vodná hmla, sprcha alebo trieštivý prúd vody reguluje 

pomocou otáčatelnej hlavice alebo regulačného prstenca. Prednosťou týchto typov prúdnic je 

spravidla súčasná funkcia plného (kompaktného) a trieštivého vodného prúdu alebo sprchy 

a vodnej hmly s ochrannou clonou. Takto možno dosiahnuť súčasne ochladzovací, zrieďovací 

a stenový účinok hasenia veľkých plôch požiaru s malým množstvom vody pri zabezpečení 

ochrany hasiča a zvýšení viditeľnosti pri hasebnom zásahu. 

 

Nemenej dôležitou vlastnosťou vodnej hmly je malá elektrická vodivosť, to znamená, že 

vodnú hmlu možno použiť aj na zdolávanie požiarov elektrických zariadení pri dodržaní 

ustanovení STN 34 3085. 

 

Možnosti použitia vysokotlakovej alebo kombinovanej prúdnice pri zdolávaní jednotlivých 

tried požiarov sú uvedené v nasledovnej tabuľke. 

 

Tab.28: Možnosti použitia vysokotlakovej alebo kombinovanej prúdnice. 

Trieda požiaru Kompaktný prúd Vodná hmla 

A áno áno 

B áno áno 

C áno áno 

D nie nie 

 

 

 

5.2.8 Bezpečnosť  a ochrana  zdravia  pri  výcviku  a používaní  kombinovaných  

prúdnic 
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Pri používaní vysokotlakových alebo kombinovaných prúdnic počas zdolávania požiarov 

alebo výcviku je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci: 

 

1. Vysokotlakové a kombinované prúdnice sa používajú len na účely určené výrobcom. 

2. Výcvik a zásah sa vykonáva s použitím ochranných pomôcok (opasok a prilba, zásahový 

plášť, pracovné rukavice a obuv), ak to vyžaduje situácia aj izolačné dýchacie prístroje 

a ochranné obleky (plynotesné, SOOCO). 

3. Zabezpečiť odpojenie zásahového priestoru od elektrického napätia. 

4. Zabezpečiť odvetrávanie uzavretého zásahového priestoru a sledovať čas zdržiavania sa 

hasičov v tomto priestore. 

5. Do zásahového priestoru vstupujú súčasne minimálne dvaja hasiči. 

6. Pred vstupom do zásahového priestoru sa hasiči chránia pred účinkom vznikajúcej 

prehriatej pary: 

- pri používaní vysokotlakovej prúdnice vytvorením kužeľa vodnej sprchy alebo hmly, 

- pri používaní kombinovaných prúdnic vytvorením ochrannej clony. 

7. Po zaujatí základného postavenia vykonať ochladenie konštrukcie v najbližšom okolí, čím 

sa zníži teplota v tomto priestore. 

8. Zabrániť nepriaznivému účinku pôsobenia prúdiaceho alebo sálavého tepla, tlakovej vlny 

a prenosu výbuchu pri spontánnom horení (overflash – prešľahnutie). 

9. Premiestňovanie zasahujúcich hasičov zo základného postavenia do nového postavenia sa 

vykonáva, ak došlo k: 

- ohrozeniu zdravia alebo životov zasahujúcich hasičov (ústup do nového postavenia), 

- likvidácia požiaru v priestore (vstup hasičov do požiariska). 

10. Hasiči sa premiestnia do iného postavenia iba vtedy, ak je ich bezpečnosť v novom 

priestore rovnaká alebo vyššia ako v predchádzajúcom priestore. Veliteľ zásahového 

úseku sa predtým presvedčí, či nedôjde j ohrozeniu zdravia nepredvídanou stratou ťažiska 

a pádom do hĺbok, či je určený priestor priechodný a nedôjde k závalu alebo k prudkému 

rozhoreniu materiálov a pod. 

11. Premiestňovanie hasičov v zásahu do nového priestoru sa vykonáva za predpokladu 

splnenia požiadavky uvedenej v bode 5. 

12. Zabezpečiť stabilitu zasahujúceho príslušníka na konštrukciách alebo na rebríku pri 

pôsobení reakčnej sily, a to najmä pri zmene tlaku na prúdnici. 

13. Nepoužívať vysokotlakovú alebo kombinovanú prúdnicu na zdolávanie požiarov 

horiacich kovov. 

 

 

5.2.9 Skúšanie  vysokotlakových  a kombinovaných  prúdnic 

 

Skúšanie vysokotlakových a kombinovaných prúdnic určuje veliteľ jednotky požiarnej 

ochrany minimálne raz za rok, pričom sa skúša [18] 

 

a) tesnosť, 

b) dostrek, 

c) prietok. 

 

Vysokotlakové a kombinované prúdnice sa skúšajú na tesnosť podľa pokynu výrobcov. 

Skúška sa vykonáva tak, že sa vysokotlaková alebo kombinovaná prúdnica uzavrie 

a natlakuje na predpísanú hodnotu na určený čas. Prúdnice vyhovejú, ak nebola počas 

tlakovej skúšky pozorovaná ich netesnosť. 
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Vysokotlakové prúdnice sa skúšajú na tvorbu, formovanie a dosah vodnej sprchy alebo 

hmly tak, že prúdnice sa pripevnia na pevný stojan o výške 1 m s náklonom výstreku vodnej 

sprchy alebo hmly pod uhlami 0 ˚ alebo 30 ˚. Potom sa pri predpísanom tlaku pozoruje tvorba, 

formovanie a dosah vodnej sprchy alebo hmly na rovný povrch. 

 

Kombinované prúdnice sa skúšajú na dostrek kompaktného vodného prúdu tak, že 

prúdnice sa pripevnia na pevný stojan vo  výške 1 m s náklonom výstreku kompaktného 

prúdu vody 30 ˚. Potom sa pri predpísanom tlaku pozoruje dopad vodného prúdu na rovný 

povrch. 

 

Vysokotlakové a kombinované prúdnice sa skúšajú na prietok vody cez prúdnicu tak, že do 

ociachovanej nádrže sa určitý čas strieka voda pri určenom tlaku vody pred prúdnicou. Meria 

sa množstvo vystriekanej vody do nádrže a porovná sa s hodnotami určenými výrobcom. 

 

5.3  PENOTVORNÉ PRÍSLUŠENSTVO 

 

Princíp výroby peny 

Vzduchová pena, ako hasivo, vzniká silným prevzdušnením penotvorného roztoku.[4] 

Do prúdu vody sa primieša penidlo a takto vytvorený roztok sa vedie do prúdnice.  

Prisávaním vzduchu sa v prúdnici vytvorí pena. 

 

Vzduch môže byť prisávaný : 

 

a/ prirodzenou cestou – ejekčným účinkom v penotvorných prúdniciach (ťažká a stredná 

pena) 

b/ umelým spôsobom – ventilátorom (ľahká pena) 

 

Hasiaci účinok sa dosahuje zamedzením prístupu kyslíka zo vzduchu k povrchu horiacej 

látky, Ťažká pena pôsobí aj ochladzujúcim účinkom. 

 

 

Tab.29: Rozdelenie peny podľa čísla napenenia. 

Typ peny STN EN,ISO 

ťažká 1,20 1-25 

stredná 20-200 25-250 

ľahká 200-1000 250-1000 

 

Číslo napenenia  je pomer medzi objemom vytvorenej peny a objemom penotvorného 

roztoku  vyjadrený v percentách. Kvalita peny závisí na pomere zmiešania penidla a vody 

a na zariadení vytvárajúcom penu. 

 Jedným z kritérií kvality peny je vodný polčas rozpadu a vodný štvrťčas rozpadu. 

Polčas rozpadu je definovaný ako doba, za ktorú sa rozpadne polovica z vytvoreného 

množstva peny. Podobne je definovaný aj štvrťčas rozpadu.  

 

Penotvorné príslušenstvo tvorí 

- penotvorná hasičská prúdnica, 

- primiešavač, 
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- penomet, 

- nasávacia hadica primiešavača, 

- nádrž na penidlo. 

 

5.3.1 Penotvorná hasičská prúdnica 

 

 Penotvorná hasičská prúdnica je zariadenie zapojené v hadicovom vedení, prisúvajúce 

vzduch do penotvorného roztoku, prostredníctvom ktorého dochádza k napeneniu roztoku 

a vytvoreniu vzduchovej hasiacej peny. Vzduch do zmiešavacej časti (komory) prúdnice je 

prisávaný pod tlakom, ktorý vzniká ejektorovým účinkom pretekajúcej látky. 

Penotvorná prúdnica na ťažkú penu  [33]: 

 - penotvorný roztok prechádza hubicou (triskou), ktorá spôsobuje rotačný, kužeľový 

pohyb roztoku. Prúdnica pracuje na princípe prúdového čerpadla, keď v difuzéri vzniká 

podtlak, ktorý strháva vzduch, čím dochádza k silnému prevzdušneniu roztoku. 

 Najrozšírenejšie sú prúdnice s označením P3, P6, P12. Používa sa aj prúdnica P24. 

Písmeno P označuje prúdnicu na ťažkú penu, číslo vyjadruje množstvo ťažkej peny vyrobenej 

prúdnicou za 1 minútu pri optimálnych podmienkach. 

 Penotvorné prúdnice P3 (P6) sa používajú ako ručné. Penotvorné prúdnice P6, P12 

(P24) sa používajú na lafetových prúdniciach cisternových automobilových striekačiek. 

 Ťažká pena obsahuje veľké množstvo vody a má okrem izolačného účinku aj 

ochladzovací účinok. Používa sa pri rozsiahlych požiaroch s veľkou intenzitou sálavého tepla, 

poprípade pri požiaroch s nebezpečím výbuchu alebo výstreku horľavých kvapalín, nakoľko 

je dobre dopravitelná na miesto potreby dostrekom. 

 

Tab.30:Technické parametre pre pretlak pred prúdnicou 0,8 MPa 

Parameter P 3 P 6 P 12 

Prietok (l.min.
-1

) 400 800 1600 

Dodávka peny (m
3
min

-1
) 3 6 12 

Číslo napenenia 7,5 7,5 7,5 

Dostrek (m)  22 30 40 

Hmotnosť (kg) 2,5 3,8 6,8 

Prípoj. armatúra, spojka 52 52 75 

 

Penotvorná prúdnica na strednú penu 

 

 Konštrukčne sú podobné ako predchádzajúce. Majú však väčšiu zmiešavaciu komoru, 

v ktorej sú zabudované dve sitá, spomaľujúce vychádzanie penotvorného roztoku, čím 

dochádza k jeho výraznému prevzdušneniu. Prúdnice na strednú penu majú veľmi dobrý 

hasiaci účinok. Stredná pena je vhodná  na hasenie horiacich priestorov vrátane nádrží. 

Hlavný účinok strednej peny je izolačný. Nevýhoda využitia strednej peny je malý dostrek, čo 

sťažuje hasenie požiarov s veľkou intenzitou sálavého tepla. 

 Najčastejšie sa používajú prúdnice SP-20, SP 350. Písmená SP označujú prúdnicu na 

strednú penu, číslo 20 množstvo strednej peny v m
3
min

-1
. Pri prúdnici SP 350 udáva číslo 350 

prietokové množstvo roztoku v l min
-1

. 

 

Tab.31:Technické parametre prúdnice SP 20, SP 350 

Parameter SP 20 SP 350 

Pretlak pred prúdnicou(MPa) 0,5 0,6 

Prietok roztoku (lm
-1

) 190 350 
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Dodávka peny (m
3
m

-1
) 20 26 

Dostrek (m)  6 6 

 

Penový systém BLIZZARD 2000 

 

 

 

Popis: systém je určený k vedeniu hasebného 

zásahu súčastne strednou a ťažkou penou, 

poprípade vodným sprchovým prúdom. Montuje 

sa na lafetu zásahového vozidla alebo na monitor. 

Systém je schopný dostreknúť penu do 

vzdialenosti až 50 metrov. Teleso systému je 

tvorené prúdnicou na strednú penu v tvare 

oválneho tubusu a prúdnicou na ťažkú penu. 

Tubus je z nerezového oceľového plechu, na 

ktorého výstupe je dvojité jemným plochým 

sitom z nehrdzavejúceho oceľového drôtu. Na 

vstupnej strane je systém vybavený závitom, 

umožňujúcim pripojenie systému na monitor 

alebo lafetu, poprípade k naskrutkovaniu tlakovej spojky.  

 

Tab.32: Funkčné parametre pri tlaku 0,8 – 0,9 MPa. 

Prietok / l/min/ Číslo napenenia Dostrek / m / Hmotnosť / kg/ Rozmery / mm / 

2000 30 - 50 40 - 50 20 820 x 610 x 320 

 

 

5.3.2 Primiešavače 

 

 Primiešavače sú zariadenia na vytváranie penotvorného roztoku. Roztok vzniká 

presným dávkovaním penidla do vody, pričom pomer množstva vody a penidla sa vyjadruje 

v percentách. Premiešavače delíme: 

 

a/ podľa manipulácie 

- prenosné – malé premiešavače s nízkou hmotnosťou, ktoré sa zapájajú do tlakového 

hadicového vedenia pred poslednú hadicu pri prúdnici, 

- prívesné a pojazdné – sú umiestnené na podvozkoch. Okrem primiešavača majú aj nádrž 

na penidlo. Používajú sa pri väčších zásahoch, s požiadavkou vytvorenia veľkého 

množstva penotvorného roztoku. 

 

b/ podľa dávkovania penidla do vody 

- podtlakové – princíp prúdového čerpadla, ejektoru. Penidlo z nádoby je  pridávané do 

primiešavača v dôsledku podtlaku pri prietoku vody hubicou (triskou) primiešavača, 

- pretlakové – tlaková voda je vedená do nádoby s penidlom, vytvára nad  jeho hladinou 

tlakový vankúš a penidlo je tlakom vody vytláčané a dopravené do primiešavača. 

     Nevýhoda tohto typu primiešavania je znehodnotenie celého objemu penidla pri každom 

použití. 

 

c/ podľa možnosti a spôsobu ovládania množstva dávkovaného penidla 

Obr. 53: 

BLIZZAR

D 2000 
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- bez regulácie. Využívajú sa pri stabilnom percente primiešania penidla za dodržania 

stabilnej hodnoty vstupného tlaku, prietokového množstva vody a protitlaku za 

primiešavačom, 

- s ručnou reguláciou. Princíp regulácie spočíva v obmedzení vtekajúceho množstva vody 

do primiešavača. Tieto primiešavače sú citlivé na zmeny protitlaku na výstupnej strane. 

Z tohto dôvodu sa v praxi nepoužívajú, 

- s ručnou reguláciou so samočinným prepúšťaním ventilom a regulačným kohútikom pre 

nadstavenie primiešavaného množstva penidla. Táto úprava odstránila citlivosť na zmeny 

protitlaku na výstupnej strane. 

 

          Pri použití primiešavačov je 

treba brať do úvahy tlakovú stratu, 

ktorá sa rovná priemerne 0,2-0,3 

MPa. 

 

Primiešavač Fire Ex 2000 

 

Popis:  primiešavacie zariadenie so 

vstavaným tuhým zmáčadlom 

PYROCOOL s možnosťou prepnutia 

funkcie primiešavania do režimu 

voda. Systém sa montuje do vedenia 

pomocou dvoch tlakových C spojok. Pri použití systému bez aplikácie zmáčadla prúdi voda 

spodným potrubím. Pomocou ovládacej páky sa do činnosti zapojí zásobník s tuhou 

zmáčacou látkou PYROCOOL. Voda potom prúdi vrchným potrubím a dôjde k pridávaniu 

zmáčadla zo zásobníka do prúdu vody. Zapnutie a vypnutie systému, rovnako aj výmenu 

zmáčacej náplne / kartuše /  sa dá uskutočniť za prevádzky, bez potreby uzatvorenia prietoku 

vody. 

 

 

 

 

 

 

Tab.33: Technické parametre. 

Výkon /l/ 

na jednu        

náplň, kartuš 

zmáčadla 

Prietok /l/min/ 

pri tlaku 0,10 

MPa 

Tlak / MPa/ Spotreba 

zmáčadla / g/l/ 

Hmotnosť 

/ kg/ 

Rozmery 

/ cm / 

2500 950 do 0,15 0,2 15 65x25x35 

 

 

Kombinovaná prúdnica RAMBO so vstavaným tuhým zmáčadlom PYROCOOL 

 

Popis: prúdnica Rambo umožňuje zásah 

plným alebo sprchovým prúdom. Môže 

pracovať v troch režimoch: 1/3, 2/3 alebo 

MAX. Hmotnosť prúdnice včítane náplne 

zmáčadla / kartuše / je 4,9 kg. Kartuš 

Obr. 54: Fire Ex 2000 
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z náplňou 750 g zmáčadla postačuje na 2500 litrov vody. 

Použitie: systém zabezpečuje 50% skrátenie doby zásahu a znižuje spotrebu vody taktiež 

o polovicu. Zmáčadlo viaže na seba na seba splodiny horenia. 

 

5.3.3 Penomet 

 

 Požiarny penomet primiešava do prúdu vody pre vytvorenie penotvorného roztoku 

a primiešava stlačený vzduch na vytvorenie peny. V praxi sa používa aj názov agregát na 

výrobu ľahkej peny, alebo mechanický generátor peny. 

 Ľahká pena sa využíva k objemovému haseniu požiarov. Z dôvodu malého objemu 

vody nemá ochladzovací účinok a má malú mernú hmotnosť. Nedá sa dopravovať striekaním, 

ale sa kladie pomocou rukávu s priemerom asi 1 m. Optimálne číslo napenenia pri zachovaní 

požiarnych vlastností peny je 500-800. 

 

Hlavné časti penometu sú: 

 

- hnací motor, ventilátor s difúzorom, napeňovacie sitá, pripojovacie a rozvodové armatúry 

a potrubia, primiešavač. 

 

         Ako hnací motor môže byť použitý spaľovací motor, alebo vodná turbína. Vodná 

turbína je výhodnejšia z dôvodu malej hmotnosti a minimálnym nárokom na údržbu. 

 Hnacím motorom je poháňaný ventilátor, ktorý je  umiestnený na začiatku rúry 

difúzoru. Vzduch prúdi od ventilátoru difúzorom, na ktorého konci sú napeňované sitá. 

Súčasne je privádzaná tlaková voda, do ktorej sa pred vstupom do difúzoru primiešavačom 

dodáva penidlo. Pomocou trysiek  sa roztok vody a penidla rozprašuje na povrch 

napeňovacích sít. K vzniku peny dochádza vplyvom vzduchu, ktorý je hnaný ventilátorom cez 

uvedené sitá. Na výstupný otvor difúzoru je nasadený rukáv, pomocou ktorého sa pena 

dopravuje do priestoru hasenia. Priemer dopravnej hadice je okolo 1m a dĺžka až 50 m. 

Umožňuje dopravu peny aj s prevýšením viac ako 15 m. 

 

 

 

5.3.4 Nasávacia hadica primiešavača 
 

- používa sa na prisávanie penidla do primiešavača. Má dĺžku 2m, priemer 25mm, na 

jednom konci osadená tlakovou spojkou „D“. 

 

5.3.5 Nádrž na penidlo 
 

- používa sa na prepravu penidla. V súčasnej dobe sa miesto nádrže využívajú  barely 

z plastov. 

 
 

 

6 POMOCNÉ  PRÍSLUŠENSTVO 
 

 Pomocné príslušenstvo je určené k prácam, súvisiacim s činnosťou hasičov. Je 

súčasťou hasičských alebo záchranných automobilov. K základným skupinám pomocného 

príslušenstva patria : 

 

1. Prostriedky na zdolávanie výšok a voľných hĺbok. 

Obr. 55: Kombinovaná prúdnica RAMBO 
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2. Lezecká technika. 

3. Prostriedky na rozoberanie a uvoľňovanie konštrukcií. 

4. Ostatné pomocné prostriedky. 

5. Prostriedky detekcie a včasného varovania. 

6. Prostriedky na hasenie pre leteckú záchrannú službu. 

 

6.1 PROSTRIEDKY NA ZDOLÁVANIE VÝŠOK A VOĽNÝCH HĹBOK 
 

     Prenosné rebríky – využívajú sa výstup, alebo zostup pri likvidácii požiarov, alebo 

evakuácii osôb. Vyrábajú sa z prírodných materiálov, zliatin ľahkých kovov alebo 

kompozitov. V praxi sa používajú [35]: 

 

- hákový rebrík – používa sa na výstup, alebo zostup s využitím okenných  rámov alebo 

balkónov. Vyhotovuje sa jedno a dvojhákový. Jednohákový sa používa v požiarnickom 

športe. Vyrába sa z ľahkých kovov, prírodných alebo kompozitných materiálov. Hákový 

rebrík sa nesmie používať ako opierací rebrík, 

- nadstavovací rebrík – skladá sa zo štyroch dielov. Využíva sa aj ako rebrík dvojitý – 

rovnoramenný a nerovnoramenný. Jednotlivé diely sa dajú navzájom spájať. Dĺžka 

jedného dielu je 2 700 mm, zložený rebrík dosahuje dĺžku 8 400 mm. Dostupné výška pri 

75
o
 sklone je 8 m, 

- vysunovací rebrík – skladá sa z dvoch častí. Prvá je pevná, druhá je pohyblivá. Vysúvanie 

sa robí pomocou lana. Dostupná výška pri 15
o
 sklone je 9 200 mm, 

- skladací rebrík – má kĺbovite uchytené priečky a postranice, ktoré sa dajú jednoduchým 

pohybom sklopiť. Rebrík napriek malej dostupnej výške, 3 000 mm, má dobré 

manévrovacie schopnosti. Rebrík tvorí príslušenstvo niektorých typov hasičskej techniky, 

- povrazový rebrík – používa sa najčastejšie pri zdolávaní hĺbok v členitom teréne. 

Vyrábajú sa v dĺžkach 5 až 30 metrov. Priečky sú z polyamidu a sú vystužené. Tieto sú 

nasadené na dve 9 mm laná s opleteným jadrom a zaistené 4 mm syntetickou šnúrou. 

 

 

 

Tab.34: Orientačná výšková dostupnosť a hmotnosť prenosných rebríkov 

Druh rebríka Výšková dostupnosť 

(m) 

Hmotnosť 

(kg) 

hákový 4 9-11 

nadstavovací 2,7-8 12,5/50 

vysunovací 5,5-9,2 55 

skladací 3 10 

povrazový 5-30 6-10 

 

 

     

Rebríky sa skúšajú minimálne 1x do roka podľa pokynov výrobcov. 

 

Záchranná plachta na zoskok – používa sa k záchrane osôb z maximálnej výšky 6 metrov. Je 

obsluhovaná minimálne 6 hasičmi. Tvorí ju  plachta vystužená popruhmi, ktoré sú ukončené 

okami na zachytenie. Má priemer 3,5 m. 
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Nafukovací matrac – nahradzuje záchrannú plachtu na zoskok. Pred použitím sa matrac 

nafúkne natriasaním. K aktivácii potrebuje 2-3 člennú obsluhu. 

 

Záchranná plachta na sklz – slúži na evakuáciu osôb z budov do výšky 9.poschodia. Má tvar 

tunela. K prichyteniu o okenný rám, alebo balkón, je na vstupnom otvore vybavená kovovou 

konštrukciou.  Má 5 výstupových otvorov, prvý vo vzdialenosti 15 m, ostatné s rozostupom 5 

m. Dĺžka plachty je 35 m. 

 

 

 

Záchranný pás – spolu so záchranným lanom sa používa na 

spúšťanie hasičov a  vyprosťovanie osôb z hĺbok. V súčasnej 

dobe sa záchranný pás nahradil celotelovými upínacími pásmi, 

ktoré sú označované aj ako zlanovacie vesty. 

Nárast počtu zásahov  vo výškach a dôraz na lepšie 

zaistenie hasičov pri práci viedol od roku 1985 k zaradeniu 

kompletnej lezeckej techniky do výzbroja hasičských 

automobilov. Táto technika sa využíva pri vstupoch do bytov 

cez okná vo vyšších poschodiach, evakuácii osôb pri 

požiaroch, vyprosťovaní zo šachiet, výkopov a ťažko 

prístupných miest, ako aj pri živelných pohromách. 

 

6.2 LEZECKÁ TECHNIKA 

 

Pri záchranných prácach vo výškach a nad voľnými hĺbkami sa používa lezecká technika [3]. 

Lezecká technika sa musí kontrolovať pred a po každom použití, v prípade dlhodobého 

nepoužívania najmenej jedenkrát za rok. Funkčné skúšky sa vykonávajú po každej 

mimoriadnej udalosti. 

 

6.2.1 Ochranné pracovné prostriedky 
 

K ochranným pracovným prostriedkom hasiča - lezca, člena lezeckých skupín alebo leteckej 

záchrannej skupiny, patria: 

 

 Pracovný oblek. 

 Obuv so spevneným členkom a nekĺzavou podrážkou. 

 Päťprsté kožené rukavice s izolačnou vložkou. 

 Ochranná prilba. 

 Ochranné okuliare pre člena hasičskej leteckej záchrannej skupiny. 

 

Na ochranné pracovné pomôcky sú kladené rovnaké kvalitatívne kritériá ako na každú 

ochrannú pracovnú pomôcku pre hasičov. K odlišnostiam oproti ostatným pracovným 

prostriedkom patrí: 

 

- Pracovný oblek musí umožňovať voľný pohyb, nesmie mať voľné časti, ktoré by sa mohli 

pri zlanovaní zachytiť do zlanovacieho zariadenia. Musí spĺňať požiadavky všetky 

požiadavky kladené na pracovný oblek hasiča, nevynímajúc požiadavku odolnosti proti 

ohňu.  

Obr.56: Záchranná plachta na 

sklz 

ACE S- 1 – F. 
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- Obuv okrem zabezpečenia pevnosti nohy musí byť vybavená nekĺzavou podrážkou, 

ktorá musí zabezpečovať lezcovi aj ochranu proti prerazeniu ostrým predmetom. 

- Rukavice pre lezcov musia spĺňať všetky kritériá na kvalitu rukavíc s dôrazom na cit 

v prstoch a životnosť pri zlanovaní. Mali by byť vybavené sponou na pripevnenie 

k bezpečnostnému postroju v prípade nutnosti ich rýchleho odloženia.  

- Ochranná prilba musí chrániť lezca pred padajúcimi predmetmi, ako aj narazením hlavy 

o prekážku. Musí spĺňať požiadavky na odolnosť proti žiaru, na dielektrickú pevnosť 

a musí umožňovať pripevnenie masky IDP. 

- Ochranné okuliare musia chrániť oči zo všetkých strán pred zvíreným prachom od 

vrtuľníka, nesmú skresľovať videnie a musia pevne držať na tvári. 

 

 

6.2.2 Technické prostriedky 

 

K technickým prostriedkom pre lezecké skupiny patria: 

 Bezpečnostný postroj. 

 Záchranné lano. 

 Karabíny. 

 Zlanovacie mechanizmy. 

 Prusíkové uzly. 

 Šplhadlá. 

 Evakuačné postroje. 

 Horolezecké kladky. 

 Pomocné šnúry. 

 Nôž. 

 Batoh. 

 Doplňujúce a špeciálne vybavenie lezeckých skupín. 

 

Na technické prostriedky sú kladené nasledujúce 

požiadavky: 

 

- bezpečnostný postroj môže byť v celotelovom vyhotovení, alebo ako kombinácia 

sedacieho a prsného úväzu spojeného slučkou. Kovové časti sa nesmú nachádzať v oblasti 

ľadvín, hrudnej kosti, vnútornej strany stehien a podpazušia. Súčasti úväzu nesmú tlačiť 

na pohlavné orgány. Musí byť konštruovaný tak, aby zachytil pád, stabilizoval lezca 

polohou hlavou hore a musí lezcovi umožňovať vykonávať po dobu 10 minút 

sebazáchranu, 

- záchranné lano sa používa na zachytenie pádu, zlanovanie, alebo k výstupu do vyššieho 

miesta. Ďalej musí umožňovať vytvoriť napr. improvizované nosidlá, výrobu kladkového 

mechanizmu alebo provizórnej lanovky. 

 

 Laná pre lezenie rozdeľujeme podľa konštrukcie na [40]: 

 

Statické – sú určené pre záchranárov, jaskyniarov a pre technické zabezpečenia prác vo 

výškach. Môžu sa využívať na zlanovanie, spúšťanie z vrtuľníka, výrobu transportných 

pomôcok, kladkostrojov a lanoviek. Tieto laná pri zaťažení minimálne menia svoju dĺžku 

a nepružia. 

Dynamické – používajú sa na volné lezenie v teréne, na skalách. Pri zachytení pádu zapružia, 

čím pohltia rázovú energiu pôsobiacu na lezca. Laná pre lezenie musia byť označené visačkou 

Obr. 57: Zlanovanie výsadku  

z vrtuľníku. 
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CE/UIAA s EN 892, ktorá obsahuje tieto údaje: výrobcu lana, typ lana, priemer, dĺžku, 

povolený počet zachytení pádov, hmotnosť, maximálnu rázovú silu a maximálny posun opletu 

lana. 

 

Podľa hrúbky sa delia na: 

 

Jednoduché lano – najbežnejší typ lana, označený na visačke číslom 1 v krúžku. Priemer lana 

sa pohybuje v rozmedzí 9,8 – 11 mm. Používa sa na voľné lezenie.  

Polovičné lano – označené na visačke ½ v krúžku,  s priemerom 8,2 – 9 mm. Používajú sa 

výhradne v páre k isteniu, pričom môžu byť do karabíny vkladané jednotlivo.  

Dvojité lano – je označené na visačke dvomi pretínajúcimi sa kruhmi. Môže sa používať 

jedine v páre aj pri istení cez karabínu.  

 

- karabíny sa používajú na spájanie jednotlivých prvkov 

zaisťovacieho reťazca.  

      Delia sa podľa: 

1) použitej poistky/ bez poistky, so skrutkovacou poistkou, 

s bajonetovou poistkou a pod./, 

2) tvaru / HMS, motýlie, oválne a pod./, 

3) použitého materiálu /oceľové, titanové, duralové/, 

4) profilu / oválny, kruhový, V-profil,T-profil/. 

 

 

Pre záchranné práce vo výškach a nad voľnými hĺbkami sa musia používať karabíny 

s poistkou. Na karabíne musí byť vyznačené: názov výrobcu, pevnosť v pozdĺžnom 

a priečnom smere, schvaľovacia a typová značka, 

- ako zlanovací mechanizmus je najčastejšie používaná zlanovacia osma. Ďalšími 

prostriedkami môžu byť Munterove, Stichtove alebo karabínové brzdy. V núdzových 

prípadoch sa k zlanovaniu môže použiť aj Duflerov spôsob/ lano vedené cez stehno, prsia, 

rameno a chrbát. Z dôvodu nepredvídateľných vplyvov okolia na lezca – hasiča je dôležité 

ďalšie istenie pri zlanovaní a to pomocou prusíkového uzla, ktorý zabráni pádu pri kolízii 

alebo strate vedomia. Výhodnejším zariadením pre prácu hasičov je samoblokovacie 

zariadenie pre jednoduché lano / STOP, SPELEO/, ktorého mechanizmus automaticky 

zablokuje posun lana v prípade, ak lezec pustí páku zlanovacieho mechanizmu. 

- pruslíkové uzly s používajú k budovaniu istaceho bodu, ako strmeň pri výstupe po lane, na 

upevnenie kladiek a pod., 

- šplhadlá – blokandy slúžia na sebazaisťovanie v teréne, výstup a zostup na lane, pri 

lanových konštrukciách, kladkostrojoch a pod. . Môžu byť ručné a hrudné, 

- evakuačné postoje sú trojcípe sedačky na vrcholoch s okami, umožňujúce po zopnutí 

karabínou transport nevládnej osoby alebo dieťaťa v sede, 

- horolezecké kladky sa používajú na zriadenie kladkostroja pre evakuáciu osôb vo 

výškach, 

- pomocné šnúry sa používajú na budovanie istiacich bodov, viazanie prusíkových slučiek 

a podobne, 

- nôž je povinnou výbavou lezca pre prípad nutnosti rýchleho uvoľnenia z lana, 

- batoh slúži na uloženie prostriedkov osobného zabezpečenia lezca. 

 

 

Doplňujúce a špeciálne vybavenie lezeckých skupín je modifikované podľa prostredia 

v akom prevláda ich záchranná činnosť. Skupiny môžu byť vybavené napríklad evakuačnými 

Obr. 58 : Karabíny so 

skrutkovacou 

poistkou. 
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nosidlami s možnosťou ich aplikácie v podvese vrtuľníka, trojnožkami a zariadeniami na 

spúšťanie a vyťahovanie.  

 

 

6.3 PROSTRIEDKY PRE PROTIPOVODŇOVÚ SLUŽBU 
 

Využívajú sa pre zabezpečenie činnosti nebezpečenstve a počas  povodní. Do tejto skupiny 

prostriedkov patria: 

- záchranné člny s povinnou výbavou, 

- záchranné plávajúce vesty , 

- záchranné kruhy, 

- prostriedky na budovanie ochranných hrádzok, 

- prostriedky na spevnenie a ochranu brehov a hrádzí, 

- plávajúce norné steny. 

 

 Záchranné člny sú rôznej konštrukcie. Najčastejšie sú konštruované s pevným trupom 

na báze laminátových  materiálov alebo materiálov z ľahkých kovov. Druhú skupinu tvoria 

viackomorové nafukovacie člny, ktoré  môžu byť skonštruované s pevnou podlahou. Pohon 

týchto člnov je zabezpečovaný, okrem núdzových vesiel,  výkonnými prívesnými lodnými 

motormi .  

 

 

 

 

Obr. 59 : Moderný kontajnerový systém umožňuje účelné uloženie prostriedkov 

 pre protipovodňovú službu 
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6.4 PROSTRIEDKY NA ROZOBERANIE A UVOĽŇOVANIE 

KONŠTRUKCIÍ 

používajú sa k prekonávaniu a odstraňovaniu mechanických prekážok pri vyprosťovacích 

prácach. 

 

Búracie náradie 

 

- hasičská sekera – používa sa na búracie práce, 

- trhací hák – používa sa na strhávanie trámov a menších konštrukcií. Je dlhý 5m. Z dôvodu 

nárokov na transport sa vyrába aj trhací hák s dvojdielnou násadou, 

- páčidlo – oceľová tyč s kalenými koncami, môže byť vo vyhotovení ako ploché, alebo 

hákové, 

- krompáč – používa sa na výkopové práce, 

- lopata – používa sa na odhadzovanie zeminy, trosiek.;;;;;;;;;;;;;;; 

 

Špeciálne náradie 

 

- rozbrusovačky – používajú sa k deleniu kovových konštrukcií pri vyprosťovacích prácach. 

Môžu byť s elektromotorom, alebo so spaľovacím motorom na princípe reťazových píl, 

- reťazové píly – používajú sa k deleniu drevených konštrukcií pri vyprosťovacích prácach. 

Podobne ako rozbrusovačky môžu mať elektrický alebo spaľovací motor, 

- hydraulický rozpinák – hydraulické vyprosťovacie náradie, umožňujúce vytvárať otvory 

v plechových stenách, karosériách, páčiť dvere alebo rozťahovať zdeformované 

konštrukcie, 

- kompaktné agregáty – sú určené k pohonu hydraulického systému špeciálneho náradia. 

K pohonu sa využíva spaľovací štvortaktný benzínový motor, alebo elektromotor. 

Súčasťou agregátu sú vysokotlakové hadice, poprípade rýchlonaviják, 

- hydraulické nožnice – hydraulické strihacie náradie umožňujúce prestrihnutie dverových 

stĺpikov, strešných nosníkov karosérií, 

rúrok, kovových profilov, plechov ale aj 

káblov, 

 

- záchranný hydraulický valec – pracuje na princípe zdviháku. Využíva sa k rozpínaniu 

karosérií a konštrukcií, kde má malú účinnosť hydraulický rozpinák. Môže byť 

s jednoduchou alebo teleskopickou piestovou tyčou, 

- hydraulické a mechanické zdviháky ťažkých bremien – sú určené k zdvíhanie ťažkých 

bremien z využitím tlaku oleja, alebo mechanických prevodov, 

- zdvíhacie vankúše – slúžia k zdvíhaniu alebo tlačeniu bremien a na rozpínacie práce. 

Napájajú sa zo zdroja stlačeného vzduchu, alebo autokompresora. Zväčšenie zdvíhacej 

výšky sa dá dosiahnuť podložením viacerých vankúšov na seba, 

34,7t 

22,4t 

Obr. 60 : Hydraulické kliešte 

a nožnice. 
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- prenosné navijaky – k pohonu využívajú motorovú časť reťazových píl. Samotný navijak 

tvorí navíjací bubon s mechanizmom ukladania lana.  

 

6.5 POMOCNÉ PROSTRIEDKY 

 

- Hasičské skrinky 

 

a) skrinka s nástrojmi – je v nej uložené zámočnícke náradie, určené na demontáž 

a opravy rôznych potrubí,  

b) skrinka s elektrotechnickými nástrojmi – je v nej uložené elektrotechnické náradie, 

určené na odpájanie elektrických zariadení do napätia 500 V. 

 

- Sanitné náradie 

 

a) skrinka zdravotnícka – je v nej zdravotnícka výbava pre poskytnutie prvej pomoci 

zraneným osobám. V súčasnej dobe sú vozidlá vybavené kompletnými súpravami na 

poskytnutie predlekárskej prvej pomoci pre hasičov - paramedikov, 

b) nosidlá – sú určené na prepravu zranených. 

 

- Náradie k zabezpečeniu hadicového vedenia a k údržbe hadíc 

 

a) prejazdový mostík – slúži k ochrane hadíc, vedených cez komunikáciu. Jedným 

mostíkom môžu byť vedené dve hadicové vedenia. Jeho hmotnosť je maximálne 10 kg 

a unesie vozidlo s maximálnym zaťažením na jednu nápravu 10 ton, 

b) viazadlo na hadice – používa sa k pripevneniu hadíc k rebríkom a zábradliu, 

c) prenosný navijak – umožňuje navinutie spojených 5 C hadíc, alebo 3 B hadice, 

d) prevozný navijak – používa sa taktiež k ukladaniu hadicového vedenia. Umožňuje 

navinutie spojených 10 B hadíc, alebo 15 C hadíc. Navijak je ťahaný za vozidlom, 

e) prúdová práčka na hadice – je určená k praniu hadíc do priemeru 75mm. Teleso 

práčky je tvorené dutým valcom s priemerom 140 mm. Na boku je nalisovaná pevná 

spojka 52 pre prívod vody. Hadica sa umýva silným prúdom vody pri tlaku 0,6 MPa,   

f) sušiareň na hadice – používa sa k vysušovaniu a kĺzkovaniu izolovaných hadíc „C“, 

„B“. Napr. zariadenie „REMUS“ je zložené z elektrického motora a ventilátora, 

vysúšanie sa robí prostredníctvom prúdu teplého vzduchu. Doba vysúšania hadíc je B 

– 6 minút C – 9 minút, 

g) ručná tlaková skúšačka požiarnych hadíc – TZ-20 je zariadenie na vykonávanie 

tlakových skúšok požiarnych hadíc, 

h) objímka na hadice – sa používa na dočasnú opravu hadice. Vyrába sa z materiálu 

odolnému proti korózii. Objímka sa skladá z dvoch kĺbovite spojených častí, na 

ktorých je zapínacia spona a poistka na jej zachytenie. 

 

- Osvetľovacie zariadenia 

 

a) prenosný svetlomet – používa sa k osvetleniu pracoviska. Môže byť nasadený na tyči 

alebo na statíve. Môže byť taktiež súčasťou teleskopického stožiara na vozidle. Je 

napájaný s elektrosústavy vozidla, alebo z elektrocentrály, ktorá je súčasťou výbavy 

vozidla, s káblom dlhým minimálne 15 m.  

b) výstražná lampa – má zabudovaný prerušovač, je vybavená oranžovým krytom. 

Lampa vydáva prerušované oranžové svetlo. Môže sa používať aj so statívom. 
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- Hasiace uteráky 

 

a) Hasiaci uterák malý – používa sa na likvidáciu malých ohnísk požiaru a ochranu tváre 

a rúk pred sálavým teplom, 

b) Hasiaci uterák veľký – má podobné použitie ako hasiaci uterák malý, používa sa aj na 

ochranu evakuovaných osôb. 

 

 

6.6  PROSTRIEDKY VČASNÉHO VAROVANIA  

- sú  to pomocné prostriedky zvyšujúce ochranu hasičov pri zásahu a uľahčujúce orientáciu 

v zadymených priestoroch. K základným prostriedkom detekcie a včasného varovania patria 

[25]: 

 

a) ANALYZÁTORY / DETEKRORY / NEBEZPEČNÝCH PLYNOV A PÁR 

b) TERMOVÍZNY SYSTÉM. 

c) AKUSTICKO SEIZMICKÝ SYSTÉM. 

d) VYHĽADÁVACIE KAMERY, 

e) IDENTIFIKÁTORY POHYBU OSÔB. 

 

 

 

 

6.6.1 ANALYZÁTORY / DETEKRORY / NEBEZPEČNÝCH PLYNOV A PÁR 

- sú prostriedky umožňujúce zistiť prítomnosť a koncentráciu nebezpečných plynov a pár 

v priestore zásahu. V praxi sú najviac zastúpené detektory pracujúce na princípe [11]: 

1. nasávacej pumpy a detekčných trubičiek / CHP, Accudo/,  

2. elektronických detektorov plynov osadených senzormi špecifickými pre konkrétne plyny  

- osobné detektory: miniPAC, PAC II, PAC III,  

- prenosné detektory: Multiwarn II,  

3. čipového meracieho systému / CMS/. Systém využíva širokú paletu čipov vo forme 

kreditnej karty, ktoré sú špecifické pre jednotlivé druhy plynov. 

 

6.6.2 TERMOVÍZNE SYSTÉMY  
 

- sú zariadenia zobrazujúce dvojrozmerný 

monochromatický alebo farebný tepelný obraz objektu 

v rozsahu 30-2000
o
C. Principiálne sú založené na použití 

infračerveného detektora, citlivého na žiarenie v strednej 

časti IČ spektra (18-14mm). Teplotná rozlišovacia 

schopnosť sa pohybuje od 0,05
o
C. Systém vytvára 

virtuálne zobrazenie teplotných polí, neumožňuje farebnú 

diskrimináciu. 

          Princíp činnosti je založený na zobrazení cieľu 

s výrazným tepelným vyžarovaním, pričom na detektor 

dopadne dostatočné    množstvo fotónov, ktorých 

energia je schopná vyvolať požadované zmeny v detektore. Takto generované signály sú 

modulované a transformované do podoby vizuálneho zobrazenia na monitore, alebo LCD 

panely. 

Obr.61: Moderný termovízny 

systém pripevnený na prilbu 

hasiča spolu  s maskou IDP. 
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     Možnosti využitia : 

 

- odhadovanie rozsahu poškodenia, urýchlenie lokalizácie požiaru,       

       identifikácia jeho ohniska a smeru šírenia, 

- zistenie reálnej tepelnej záťaže a pravdepodobnostných rizík pre pohyb hasičov a skrytých 

zdrojov sálavého tepla, 

- uľahčenie orientácie v zadymenom priestore, v tme, v podzemí, včasné lokalizovanie 

nebezpečných priestorov a predmetov, 

- identifikácia úniku nebezpečných látok a výparov, 

- uľahčenie vyhľadávania obetí 

požiarov a havárií, 

- prenos signálu kamery 

s možnosťou jeho vyhodnotenia 

na monitore mimo miesta 

zásahu, možnosť urobenia 

videozáznamu pre ďalšie 

vyhodnotenie a riadenie 

činnosti, 

- prieskum a identifikácia 

nebezpečných zón po ukončení 

požiarneho zásahu. 

 

 

6.6.3 AKUSTICKO-SEIZMICKÉ SYSTÉMY  
 

- pracujú na princípe registrácie a vyhodnotenia zvukových alebo seizmických anomálií 

šíriacich sa priestorom. Využívajú sa k lokalizácii zasypaných, alebo zavalených osôb 

v troskách budov. Pracujú na princípe prenosu zvukov a vibrácií cez servery, v rozsahu 1 – 

3000 Hz. Na základe vyhodnotenia signálov z jednotlivých serverv je možná lokalizácia 

živej zavalenej osoby. Vyhodnotenie je akustické, grafické alebo kombinované. Prístroj sa 

nazýva GEOFÓN. 

 

 

6.6.4 VYHĽADÁVACIE KAMERY  
 

- využívajú sa k dôkladnej lokalizácii zasypaných osôb, rozoznanie ich stavu a polohy, 

nadväzovanie kontaktu s nimi a prieskum štruktúry zbúraniska pred začatím 

vyslobodzovacích prác. 

Skladajú sa z : 

- miniobjektívov a osvetľovacích telies s malou hmotnosťou, vysokou citlivosťou a CCD 

kamerou, 

- teleskopickej tyči na vysúvanie objektívu, 

- systém na zaostrenie a pohyb objektívu, 

- monitoru, 

- slúchadiel s mikrofónom,  

- batérie, 

- záznamového zariadenia (videorekordéru). 

Kamery sa v praxi využívajú ako druhosledový prostriedok po aplikácii netechnických, alebo 

menej presných metód vyhľadávania zasypaných osôb. 

 

Obr.62: Pohľad na obraz 

z termokamery BULLARD. 
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6.6.5 IDENTIFIKÁTOR POHYBU OSÔB 

- umožňuje kontrolovať pohyb hasiča v priestore zásahu. V prípade nezaznamenania 

pohybu v určitom časovom intervale zvukovou signalizáciou upozorní riadiaceho zásahu 

na možnosť ohrozenia zdravia hasiča /  priotrávenie, strata vedomia, zavalenie atď./ 

 

7 PROSTRIEDKY PRE HASENIE LETECKOU ZÁCHRANNOU 

SLUŽBOU 

 

V roku 1991 boli položené základy pre budovanie leteckej záchrannej služby. Jednou 

z oblastí jej použitia v spolupráci s Leteckým útvarom  MV SR je účinný a včasný zásah pri 

likvidácii lesných požiarov. [42] K tejto činnosti sa využívajú vaky na prepravu vody 

v podvese vrtuľníka. 

 

BAMBI vak – model 2732 [39]: 

 

 Hmotnosť v prázdnom stave: 70 kg. 

 Objem náplne vaku: 1225 litrov. 

 Ovládacie napätie: 24 V. 

 Minimálna hĺbka vodnej hladiny pre plnenie: 1,5 m. 

 Možnosť prídavného penotvorného zariadenia. 

 Variabilná plniaca schopnosť: z vodnej hladiny 

                                                       z pomocnej nádrže 

                                                       z CAS . 

Výrobca : SEI Industries International Inc. Canada. 

 

 

Hasiaci vak VSU-5A  
 

max. kapacita                                                      4.500litrov  

hmotnosť vaku                                                   max. 160kg  

max. rýchlosť letu s naplneným vakom            180 km/hod  

napájanie                                                       =27+-1 V max. 

5A  

rýchlosť vypúšťania vody z vaku                      800 l/sec  

Výrobca: Ruská federácia 

Obr. 63: BAMBI vak v podvese vrtuľníka Mi – 8.   

Obr. 64 : Hasiaci vak 

 VSU–5A. 
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Poznámka:  

Maximálnu hmotnosť  bremena v podvese vrtuľníku Mi- 8, Mi- 17 je 4 000kg. Z tohto 

dôvodu sa znižuje objemová kapacita hasiaceho vaku VSU-5A na povolenú hmotnosť záťaže 

v podvese. 

 

HELIVAK – 1800 

 

 

Helivak bol vyvinutý na základe 

návrhu členov jednotky OR 

HaZZ z Banskej Bystrice. Pri 

jeho konštrukcii boli využité 

skúsenosti z hasenia lesných 

požiarov v ťažko prístupných 

horských terénov a kanadského 

typu Helivak-200.  

 

 

 

 

 

 

 

Zloženie: 

- vak so závesom pod vrtuľník, 

- vak, nádrž na vodu s objemom 1800 litrov, 

- 3 prídavné vaky:  s čerpadlom , 

                                   s motorovou pílou a špeciálnymi sekerami, 

                                   s tlakovými hadicami a prúdnicami. 

 

Plnenie vaku sa vykonáva cez stredový otvor. K vyprázdneniu vaku slúžia dva C výstupy 

osadené guľovými ventilmi. K výstupu sa nasávacou hadicou pripája čerpadlo ku ktorému sa 

pripájajú tlakové hadice C, alebo D. 

Vak je určený pre zabezpečenie činnosti hasičského družstva leteckej záchrannej skupiny, 

ktoré je priamo vysadené z vrtuľníka do priestoru lesného požiaru. 

 

8 HASIACE PRÍSTROJE 
 

Hasiace prístroje sa podľa spôsobu transportu k miestu použitia a objemu delia na [36]: 

A, prenosné, 

B, pojazdné. 

 

Prenosný hasiaci prístroj je prístroj, prispôsobený na prenášanie, s hmotnosťou najviac 20 

kg. Skladá sa: 

- z tlakovej nádoby, 

- z ovládacej aparatúry. 

 

Obr. 65: Príprava prototypu 

HELIVAK-u k použitiu na Lešti 

v roku 2001. 
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Pojazdný hasiaci prístroj je prístroj na kolieskach alebo na podvozku, a jeho obsluhu 

vykonáva viac ako jedna osoba. 

 

 

 

 

  

8.1 PRENOSNÉ HASIACIE PRÍSTROJE 

 

Technické podmienky 

 

Ustanovenia upravujúce funkčné a konštrukčné vlastnosti prenosných hasiacich 

prístrojov sú zhrnuté v STN EN 3. Norma sa skladá z nasledujúcich častí: 

- STN EN 3-1 / 92 0501 / Prenosné hasiace prístroje. Časť 1: Druhy, čas činnosti, skúšobné 

modely požiarov triedy A a B 

- STN EN 3-2 / 92 0501 / Prenosné hasiace prístroje. Časť 2: Skúška tesnosti, skúška 

elektrickej vodivosti, skúška zhutňovania, osobitné požiadavky 

- STN EN 3-3 / 92 0501 / Prenosné hasiace prístroje. Časť 3: Konštrukcia, tlaková odolnosť, 

mechanické skúšky 

- STN EN 3-4 / 92 0501 / Prenosné hasiace prístroje. Časť 4: Množstvá náplní, minimálne 

požiadavky na účinnosť hasenia 

- STN EN 3-5 / 92 0501 / Prenosné hasiace prístroje. Časť 5: Doplnkové požiadavky a skúšky 

- STN EN 3-6 / 92 0501 / Prenosné hasiace prístroje. Časť 6: Ustanovenia o potvrdení 

zhody prenosných hasiacich prístrojov podľa EN 3 Časť 1 a 6. 

 

 

K základným technickým požiadavkám vyplývajúcich z uvedenej technickej normy 

patria: 

 

- Prenosný hasiaci prístroj musí byť funkčný bez pootočenia do prevrátenej polohy.  

- Ovládacie časti sa umiestňujú v hornej časti prístroja, alebo na konci prúdnice alebo 

hadice.  

Obr. 66: Prenosný vodný hasiaci prístroj W9DF30 a pojazdný snehový hasiaci  

prístroj S 2x30. 
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- Prenosný hasiaci prístroj musí byť schopný prevádzky a odolávať mechanickým nárazom 

pri teplotách v rozmedzí –20 - +60 °C. Pre hasiace prístroje s náplňou vodných roztokov 

môže byť spodná hranica teploty v rozmedzí –20 - +5°C podľa určenia výrobcu.  

- Množstvo náplne hasiacich látok a ich toleranciu určujuje technická norma STN EN 3 – 4 

/ 92 0501/. Prístroj obsahujúci viac ako 3 kg alebo 3 litre hasiacej látky musia byť 

vybavené hadicovou zostavou, ktorej ohybná časť nesmie byť kratšia ako 400 mm. 

Množstvom náplne sa rozumie objem alebo hmotnosť hasiacej látky v prenosnom 

hasiacom prístroji. Ak je hasiacou látkou voda, vyjadruje sa množstvo v litroch, pri 

iných druhoch náplne sa vyjadruje v kilogramoch. 

 

8.1.1 Konštrukčné vlastnosti  

 

8.1.1.1 Tlaková nádoba 
 

Tlaková nádoba s objemom väčším ako 0,5 litra sa považuje za tlakové zariadenie 

skupiny B v  mysle vyhlášky Úradu bezpečnosti práce SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových nádob, zdvíhacích, elektrických a plynových 

technických zariadení a odbornej spôsobilosti. [37] 

 Súčasti tlakovej nádoby  a súčasti na nej pripevnené musia byť vyhotovené 

z materiálov s porovnateľnými mechanickými vlastnosťami, ako tlaková nádoba. Musia mať 

také vyhotovenie a uchytenie, aby nezvyšovali nežiadúce namáhanie a riziko korózie, ktorá 

by mohla narušiť funkčnosť a bezpečnosť prenosného hasiaceho prístroja.  

 

Hrúbka steny tlakovej nádoby sa určuje výpočtom a musí byť najmenej: 

A, 0,64 mm pre oceľ, 

B, 0,9 mm pre nádoby z hliníka s priemerom menším ako 100 mm, 

C, 1,2 mm pre nádoby z hliníka s priemerom rovným alebo väčším ako 100 mm. 

 

Dno tlakovej nádoby konštrukčne riešeného ako voľne stojací na vodorovnej ploche sa 

vyhotovuje tak, aby sa nachádzalo najmenej 5 mm nad touto plochou, alebo v mieste kontaktu 

s podložkou malo hrúbku 1,5 násobku najmenšej hrúbky steny nádoby. Súčasti hasiaceho 

prístroja sa vyhotovujú z materiálov odolných proti účinku hasiacich látok a prostredia 

v ktorom sú umiestnené. Odolnosť môže byť zabezpečená aj povrchovou úpravou. Túto 

vlastnosť musia spĺňať aj štítky na popisné označenie, štítky o vykonaných kontrolách a 

plneniach .   

 

 

8.1.1.2 Bezpečnostné zariadenie 
 

Ovládacia sila potrebná na odistenie bezpečnostného zariadenia prenosného 

hasiaceho zariadenia prístroja musí byť od 20 – 100 N. Odistením bezpečnostného zariadenia 

sa nesmie žiadnym spôsobom ovplyvniť funkčnosť prenosného hasiaceho prístroja. 

Bezpečnostné zariadenie sa vyhotovuje s dvojnásobnou silovou alebo energetickou  

odolnosťou, aká je potrebná pre ovládanie spúšťacieho zariadenia. Zabraňuje zdeformovaniu 

alebo zničeniu vypúšťacieho zariadenia v takom rozsahu, aby bolo neznemožnilo následné 

vypúšťanie hasiacej látky. Vyhotovuje sa tak, aby umožnilo zistenie, či bol prenosný hasiaci 

prístroj uvedený do činnosti po jeho odistení. Prenosný hasiaci prístroj snehový sa musí 

vybaviť bezpečnostným zariadením proti pretlaku, ktorým môže byť aj pretŕhacia membrána. 

Ostatné hasiace prístroje môžu byť vybavené  bezpečnostným zariadenie proti pretlaku vo 

forme membrány alebo poistného ventilu. 
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V prenosných hasiacich prístrojoch s náplňou vody alebo vodných roztokov sa hasiaca 

látka vypúšťa cez filter.  Tento musí oká s menším priemerom ako je najmenší priemer 

vypúšťacej cesty a musí byť  umiestnený v smere vypúšťania. Celková plocha ôk filtra sa 

musí rovnať najmenej osemnásobku plochy najmenšieho prierezu výpustnej cesty. Musí byť 

umiestnený tak, aby bol prístupný pri opravách alebo kontrolách prenosného hasiaceho 

prístroja. 

 

8.1.1.3 Spúšťací mechanizmus 
 

Sila, alebo energia potrebná na ovládanie spúšťacieho mechanizmu prenosného hasiaceho 

prístroja okrem hasiaceho prístroja snehového musí byť: 

 

- 100 N pri prstovej spúšti, 

- 200 N pri tlačnej páke, 

- najviac 2 N pri narážacej hlavici. 

 

Pre hasiaci prístroj snehový: 

- najviac 200 N pri teplote prostredia do 40 °C, 

- najviac 300 N pri teplote prostredia do 60 °C. 

 

Vyprázdňovanie prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod trvalým 

tlakom sa musí začať najneskôr do jednej sekundy po otvorení ovládacej aparatúry. 

Vyprázdňovanie ostatných musí začať do 4 sekúnd po otvorení ovládacej armatúry. 

Prenosný hasiaci prístroj sa vybavuje ovládacou armatúrou umožňujúcou prerušené 

vypúšťanie hasiacej látky. 

  

 

8.1.1.4 Čas činnosti  
 

- je čas, v ktorom sa vypustí hasiaca látka bez prerušenia vyprázdňovania, pričom ovládacia 

armatúra je úplne otvorená. Zbytok výtlačného plynu sa neberie do úvahy. Výtlačným plynom 

môže byť vzduch, argón, oxid uhličitý, héliu, a dusík. 

 

Čas činnosti prístroja nesmie byť kratší ako: 

- 6 sekúnd, pri množstve náplne 3 kg alebo 3 litre, 

- 9 sekúnd, pri množstve náplne viac ako 3 kg / 3 l / a menej ako 6 kg / 6 l /, 

- 12 sekúnd, pri množstve náplne viac ako 6 kg / 6 l / a menej ako 10 kg /10 l /, 

- 15 sekúnd, pri množstve náplne viac ako 10 kg / 10 l /. 

 

V prenosnom hasiacom prístroji nesmie zostať viac ako 10 % pôvodného množstva 

hasiacej látky  vrátane  výtlačného  plynu.  Pri náplni  práškom  BC  nesmie  zostať  viac  

ako 15 % jej pôvodného množstva. Do výtlačného plynu nesmie byť primiešané viac ako 3 % 

prídavnej látky z jeho hmotnosti na zistenie netesnosti súčastí hasiaceho prístroja. 

Prenosný hasiaci prístroj okrem snehového sa vyhotovujú tak, aby bolo možné 

kontrolovať tlak v tlakovej nádobe. 

 

8.1.2 Obsah kontroly prenosných hasiacich prístrojov 

 

1. Obsahom kontroly prenosných hasiacich prístrojov s hasiacou látkou pod trvalým 

tlakom je najmä: 
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 Optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby. 

 Kontrola kompletnosti. 

 Meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na 

manometri hasiaceho prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku stanovenom 

výrobcom. 

 Kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice. 

 Kontrola neporušenosti a priechodnosti prúdnice. 

 Kontrola upevnenia vešiaku na zvislej konštrukcii. 

 Umiestnenie plomby. 

 Pripevnenie štítku o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a vydanie dokladu o vykonaní 

kontroly hasiaceho prístroja. 

 

2. Obsahom kontroly prenosných hasiacich prístrojov s hasiacou látkou, ktorá nie je pod 

trvalým tlakom a výtlačným plynom akumulovaným v tlakovej patróne je najmä: 

 

 Optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby. 

 Kontrola kompletnosti. 

 Kontrola kvality hasiacej látky. 

 Kontrola neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny. 

 Kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice 

 Kontrola bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiadúcemu spusteniu. 

 Kontrola bezpečnostného zariadenia proti pretlaku. 

 Kontrola spúšťacieho mechanizmu. 

 Kontrola ovládacej aparatúry. 

 Kontrola čistoty filtra. 

 Kontrola neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky. 

 Kontrola upevnenia držiaku na zvislej konštrukcii. 

 Kontrola uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku. 

 Umiestnenie plomby. 

 Pripevnenie štítku o vykonaných kontrolách hasiaceho prístroja a vydanie dokladu 

o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja. 

 

3. Obsahom kontroly prenosných snehových hasiacich prístrojov s oxidom uhličitým je 

najmä: 

 

 Optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby. 

 Kontrola kompletnosti. 

 Kontrola hmotnosti prístroja. 

 Kontrola neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice. 

 Kontrola neporušenosti a priechodnosti hadice. 

 Kontrola upevnenia vešiaku na zvislej konštrukcii. 

 Kontrola uchytenia hasiaceho prístroja v držiaku. 

 Umiestnenie plomby. 

 Pripevnenie štítku o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a vydanie dokladu o vykonaní 

kontroly hasiaceho prístroja. 
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8.1.3 Použitie hasiacich prístrojov podľa triedy požiarov 

 

Tab.35:Charakteristika požiarov podľa tried 

Trieda 

požiaru 

Látka 

A látky pevné horiace plameňom, mimo kovov, napr. drevo, papier, slema, 

uhlie, textil, guma 

 

B látky kvapalné horiace plameňom, nepolárne kvapaliny napr. benzín, olej, 

benzol, lak, dehty, tuky  a polárne kvapaliny – kvapaliny rozpustné vo 

vode napr. lieh, éter, riedidlá rozpustné vo vode 

 

C látky plynné, horiace plameňom, napr. metán, propán, svietiplyn, vodík, 

acetylén 

 

D horľavé ľahké kovy, napr. hliník, horčík 

 

 

Tab.36:Použitie hasiacich prístrojov na jednotlivé druhy požiarov 

Trieda 

požia-

ru 

horiaca látka prístroj 

vodný penový snehový práškový halónový 

A 
látky pevné 

horiace plameňom, 

mimo kovov, napr. 

drevo, papier, 

slema, uhlie, textil, 

guma 

 

výborne dobre omedzené 

použitie na 

sypké 

hmoty 

obmedzene nie 

B látky kvapalné 

horiace plameňom, 

nepolárne 

kvapaliny napr. 

benzín, olej, 

benzol, lak, 

dechty, tuky 

 polárne kvapaliny 

– kvapaliny 

rozpustné vo vode 

napr. lieh, éter, 

riedidlá rozpustné 

vo vode 

 

nie výborne dobre výborne výborne 
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C látky plynné, 

horiace plameňom, 

napr. metán, 

propán, svietiplyn, 

vodík, acetylén 

 

nie nie dobre dobre dobre 

D horľavé ľahké 

kovy, napr. hliník, 

horčík 

nie nie nie univerzál 

dobre 

nesmie sa 

používať 

-chem. 

reakcia 

 

 

 

 

Hasiace účinky: 

 

Vodný – ochladzovanie horiaceho predmetu, odoberanie tepla vodnou parou, zamedzovanie 

prístupu vzduchu, nesmie sa použiť pri hasení pod el. napätím. Penový – pena zamedzuje 

prístup vzduchu do ohniska požiaru a ochladzuje horiaci predmet, zle hasí lieh a éter, nesmie 

sa použiť pri hasení pod el. napätím. 

 

Snehový /CO2/ – vytvorenie 

nehorľavého plynného obalu 

zabraňuje prístup kyslíku 

k horiacemu predmetu. Z dôvodu 

možného rozšírenia požiaru vírením 

nepoužívať pri požiaroch voľne 

skladovaných ľahkých látok 

a prachov. 

 

Práškový – okamžité potlačenie 

plameňa, dobrá ochrana pred 

sálavým teplom oblakom prášku. 

Z dôvodu možného rozšírenia 

požiaru vírením nepoužívať pri 

požiaroch voľne skladovaných 

ľahkých látok a prachov. 

 

Halónový, halotrónový – reťazová 

reakcia horenia je zastavená 

radikálmi vznikajúcimi teplom. 

Nepoužívať z dôvodu toxicity 

v uzatvorených miestnostiach.  

 

V súčasnej dobe je veľa výrobcov aj dodávateľov. Na našom trhu sú zastúpené napríklad 

firmy KODRETA, BAVARIA, APPOLLONIA, NEURUPPIN A INÉ.   

 

 

Obr.67: Futuristický tvar 

hasiaceho prístroja  

GLORIA F 2000 
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8.2 POJAZDNÉ HASIACE PRÍSTROJE[17] 

 

Penový prívesný hasiaci prístroj 200 

 

Značka: VP 200 ( VP = vzduchopenový hasiaci prístroj pojazdný, 200 = množstvo hasiva 

uvedené v litroch ) 

 

Použitie: 

 Slúži na hasenie horľavých kvapalín nemiešajúcich sa s vodou a horľavých 

organických látok. Nesmie sa použiť na hasenie el. zariadení. Skladá sa z dvojkolesového 

podvozku, na ktorom je umiestnená valcovitá nádoba s hasivom a fľaša so stlačeným 

vzduchom k vytláčaniu hasiva. Môžeme ho prepravovať ako príves za ťažným vozidlom. 

 

 

Základné technické údaje: 

- dĺžka                                                                                   2 500 mm 

- šírka                                                                                     1 250 mm 

- výška                                                                                   1 120 mm 

- najvyššia dovolená rýchlosť prepravy                                60 km/hod. 

- hmotnosť naplneného prístroja                                               520 kg 

- množstvo hasiva (5% roztok penidla Afrodon a vody)             0,2 m 

- množstvo vzduchovej peny                                            1,2mpri15C 

- doba činnosti prístroja                                                                 3 min 

- najmenší dostrek                                                            10 m pri 15C 

 

Popis: 

Podvozok z rúrok je opatrený ojom s okom na zavesenie na ťažné vozidlo. Na oji je upevnená 

sklopná podpera zabezpečujúca odstavený hasiaci prístroj v horizontálnej polohe. Podvozok 

je odperovaný zväzkom listových pier, ktoré majú  funkciu torznej tyče. Kolesá podvozku sú 

kryté blatníkmi. 

Na podvozku je upevnená nádoba na hasivo. Je to tlaková valcovitá nádoba s klenutým dnom. 

Je zvarená z oceľového plechu. 

  

Penový prívesný hasiaci prístroj 275 

 

Značka : SL 275 Hn A (SL = Luftschaum – Löschgerät , vzducho penový hasiací prístroj 275 

– množstvo hasiva vyjadrené v litroch ,  

H = Hochdruckflasche – výtlačný plyn je stlačený v tlakovej fľaši n –  

Nichtfrostbeständig – nie je mrazuvzdorný, A – označenie podvozka ). 

 

 

Použitie:  

Prístroj sa dá dobre použiť na hasenie horľavých organických látok, ako je  drevo, papier, 

slama, textil a horľavých kvapalín nemiešajúcich sa s vodou, ako sú napr. benzín, motorová 

nafta, výrobky z ropy, benzén, oleje, tuky a pod. Prístroj nie je vhodný na hasenie horľavých 

kvapalín miešajúcich sa s vodou, ako sú alkoholy, aldehydy a ketóny. 
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 Základné technické údaje: 

- celkový objem nádoby                                           275 l ( 0,275m ) 

- objem hasiva: - voda                                              250 l (0,250m ) 

                         - penidlo tekuté                               15 l (0,015m) 

- hmotnosť penidla pevného                                         6 kg  

- prevádzkový tlak                                                    0, 35 MPa (3,44 bar) 

- objem fľaše na vzduch                                           20 l (0,020 m) 

- tlak vzduchu vo fľaši                                             15 MPa (147,8 bar)  

- dĺžka hadice  52                                                        15 m 

- dĺžka prístroja                                                       2750 mm    

- šírka prístroja                                                         1200 mm 

- výška prístroja                                                       1120 mm 

- hmotnosť prístroja s náplňou                                   535 kg  

- výkon                                                                     3000 litrov 

- doba činnosti                                                            100 sekúnd 

- dostrek: - dĺžka                                                          18 m 

                - výška                                                          15 m 

- možnosť použitia prístroja v rozmedzí teplôt           2 ºC - 70 ºC 

- prípustná maximálna rýchlosť prepravy                   80 km/hod. 

 

Popis:  

Penový prívesný hasiaci prístroj 275 tvorí valcová tlaková nádoba s hasivom umiestnená na 

dvojkolesovom podvozku ( umožňujúcom zapojiť prístroj za ťažné vozidlo ) a fľaša so 

stlačeným vzduchom na vytláčanie hasiva. 

Prístroj sa skladá z týchto hlavných častí:  

- nádoba na hasivo, 

- dvojkolesý podvozok,  

- tlaková fľaša so stlačeným vzduchom,  

- stúpacia rúrka, 

- hadica s prúdnicou. 

 

Snehový hasiaci prístroj 4*30 

 

Značka: S 4* 30  

( S = snehový hasiací prístroj, prvé číslo za písmenom  S udáva počet fliaš a druhé hmotnosť 

hasiva v jednej fľaši v kg ) 

 

Použitie:  

Tento hasiaci prístroj je vhodný na hasenie elektrických zariadení s vysokým napätím. 

Ďalej na hasenie horľavých kvapalín I., II., III. triedy a ďalších látok, ako sú tuky, vosky, 

decht, niektoré druhy potravín a pod. Prístroje nemôžeme používať na hasenie požiarov 

v prašnom prostredí, kde hrozí nebezpečie výbuchu zvíreného prachu ( mlyny, stolárske 

dielne…). Tak isto ich nemôžeme používať na hasenie alkalických kovov, horčíka a ďalších 

látok schopných horieť na úkor kyslíka viazaného v oxide uhličitom.  

 

Základné technické údaje:  

- hmotnosť hasiva                                                                     120 kg  

- dĺžka hadíc                                                                             2-12 m 

- podvozok: - náprava                                                           odperovaná 

                    - kolesá                                                              pneu 5,00- 16 
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- hmotnosť naplneného prístroja                                               570 kg 

- doba činnosti: 

1. jedna prúdnica a jedna fľaša                                                   1 min. 

2. jedna prúdnica a postupne obe fľaše                                       2 min. 

3. dve prúdnice a obe dvojice fliaš                                              3 min. 

4. celková doba činnosti pri postupnom zapínaní fliaš               4 min. 

- dostrek                                                                                       3 m 

- hmotnosť vzniknutého tekutého CO2                                       30 kg 

- maximálna dovolená rýchlosť prepravy:- na ceste                   60 km/hod. 

                                                                  - v teréne                    10 km/hod 

- Rozmery:- dĺžka                                                                       2450 mm  

                  - výška                                                                       1100 mm 

                  - výška v pracovnej polohe                                      1600 mm 

- pracovná schopnosť v rozsahu teplôt                             od – 30 ºC do + 30 ºC 

  

Popis:  

Rámová konštrukcia podvozku nesie lôžko na umiestnenie štyroch fliaš, 

zabezpečených strmeňmi. Dve a dve fľaše sú spojené 

zberným potrubím, ktoré ústí do hadice s prúdnicou. 

Každá fľaša je uzavretá pákovým ventilom. Prúdnice a 

hadice sú uložené a zaistené vo zvláštnych strmeňoch. 

Rám podvozku je spojený s torzne odperovanými 

ramenami. K podvozku je pripojené oje s ťažným okom 

a sklopnou podperou. Oje ma tiež držadlo pre ručnú 

manipuláciu s prístrojom. Podvozok je opatrený 

blatníkmi a sú na ňom umiestnené klobúčiky k fľašiam. 

Prístroj je chránený proti znečisteniu od kolies ťažného 

vozidla ochrannou plachtou.  

 

Pojazdný práškový hasiaci prístroj P 50 Te 

 

Prístroj je určený na hasenie požiarov 

v počiatočnej fáze v priemysle, v obchode, 

v dopravných prostriedkoch na železnici  aj pod 

elektrickým napätím do 1000 V. 

 
 

 

9 PLYNODYNAMICKÉ DISPERZNÉ, VODNÉ AEROSOLOVÉ SYSTÉMY 

HASENIA POŽIARU 
 

Zariadenia pre hasenie vodnou hmlou 
 

Princíp hasenia pomocou vodnej hmly je známy od 30. rokov minulého storočia.  

Je používaný ako stabilné hasiace zariadenia ale aj ako vysoko účinné prenosné 

zariadenia. Hasiace systémy používajú špeciálne trysky na vytváranie vodnej hmly. Kvapôčky 

hmly predstavujú v porovnaní s množstvom vody obrovskú plochu umožňujúcu reakciu 

a absorbujúcu veľké množstvo tepelnej energie pochádzajúcej z ohňa. Účinné pohlcovanie 

tepelnej energie  ohňa vedie k okamžitému poklesu teploty okolitého prostredia. Kvapôčky 

Obr. 68: P 50 Te 
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visia vo vzduchu a do procesu horenia a hasenia sú vtiahnuté turbulentným prúdením 

vzduchu. Blízke predmety sú chránené pred sálavým teplom. Odparovaním sa zväčšuje objem 

vody až 1640 krát a tak sa redukuje množstvo kyslíka potrebného na horenie. Čím sú 

kvapôčky menšie – tým je účinnosť vyššia. Do vody používanej na hasenie je možné  pre 

zvýšenie hasiaceho účinku pridávať penidlo. 
 

Spôsob vytvárania vodnej hmly môže byť rôzny. Ak k vytvoreniu vodnej hmly 

dochádza pomocou stlačeného vzduch a jeho dynamického účinku,  hovoríme o impulznom 

hasení.  V prípade, že stlačený vzduch spôsobuje rozprášenie vody na vodnú hmlu pomocou 

rôznych druhov a prevedení trysiek hovoríme o plyno – dynamických, disperzných, vodných, 

aerosólových alebo rancových systémoch hasenia požiaru. Táto anarchia v názvoch vzniká zo 

snahy výrobcov a ich obchodných zástupcov o originálnosť názvu ponúkaného tovaru ale 

podstata sa nemení. Poslednú skupinu tvoria tie zariadenie, ktoré rozprašujú vodu pomocou 

vysokého tlaku vody, ktorý je pre tento spôsob potrebný až 10 MPa. Tento vzniká v rôznych 

druhoch čerpadiel poháňaných elektromotorom alebo spaľovacím motorom. 

 

9.1 PLYNODYNAMICKÉ DISPERZNÉ SYSTÉMY HASENIA 

POŽIARU 

 

Princíp: patentované plynodynamické generovanie a urýchlenie drobnodisperzných 

dvojfázových prúdov pracovných kvapalín na hasenie ohňa, ktorý efektívne spája celý rad 

mechanizmov pôsobenia na ohniská vznietenia. [27] 

 

Možnosti: 

1. Zabezpečenie maximálnej vysokej rýchlosti hasiacej kvapaliny a optimálny rostrek 

kvapiek v ohnisku požiaru a jeho okolí, t.j. zabezpečenie maximálnej efektívnosti použitia 

pracovnej kvapaliny. 

2. Niekoľkonásobné zvýšenie dosahu hasiaceho prúdu v porovnaní so systémami určenými 

na hasenie požiarov s pracovným tlakom do 0,8 MPa. 

3. 3 – 5 násobné zníženie spotreby hasiacich kvapalín. 

4. Absorpcia splodín horenia drobnodisperznou kvapalinou z ovzdušia. 

5. Možnosť využita systémov s rôznou kapacitou / od individuálneho pre hasenie bytových 

požiarov až po letecké systémy pre hasenie lesných požiarov 

 

IHLA 1-0,4 

 

 

Použitie: likvidácia ohnísk lokálnych požiarov triedy A, B 

v bytových a služobných priestoroch. 

Charakteristické špecifiká:  

- rýchla účinnosť, rýchla a intenzívna dodávka hasiacej 

kvapaliny, 

- možnosť impulzového a nepretržitého pracovného režimu 

práce, 

- drobnodisperzné zloženie prúdu, 

- jednoduchá manipulácia, 

- minimálne škody spôsobené hasením, 

- možnosť pripojenia IDP a dýzy / hubice/ na ochranu pred 

intenzívnym žiarením a dymovou sedimentáciou. Obr.69: Ihla 1 – 0,4 
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Tab.37:Technické parametre 

Objem hasiacej kvapaliny 10 litrov 

Hmotnosť zariadenia v pohotovostnom stave 18 kg 

Hmotnosť pracovnej časti do 3 kg 

Intenzita dodávanej kvapaliny 0,4 l/sek. 

Dosah do 10 m 

Disperznosť hasiaceho prúdu cca 100  m 

Rýchlosť kvapiek do 5 m/sec. 

Teplota pracovného prostredia 0 – 70° C 

 

9.2 VODNÉ AEROSÓLOVÉ SYSTÉMY HASENIA POŽIARU 

 

Vodný aerosólový hasiaci systém HIRO, HIROMAX  
 

 Princíp: vysoká hasiaca účinnosť je dosahovaná mikrokvapkami vodného roztoku 

rozprášenými na veľkú plochu, ktoré sú unášané vzduchom, alebo iným plynom. Ich počet pri 

objeme jedného litra dosahuje  minimálne počet 1 miliardy. Takáto forma hasiaceho média 

umožňuje jeho okamžité vyparenie a tým rýchle odobranie veľkého množstva tepla 

z prostredia. Okrem toho vytvorená vodná para v ohnisku požiaru zásadne mení relatívny 

pomer kyslíka v atmosfére požiaru. [34] 

Hasiaci účinok je dosahovaný ochladením, nahradením kyslíka parou a redukciou 

infračerveného žiarenia.  
 

Výhody:  

- nízky pracovný tlak 0,8 MPa umožňuje rozvod médií do veľkých vzdialeností, 

- dostrek desiatky metrov, 

- vysoká spoľahlivosť, 

- mäkký a jemný hasiaci prúd,  

- prevzdušnenie priestoru použitia,  

- absorpcia splodín horenia drobnodisperznou kvapalinou z ovzdušia, 

- možnosť použitia ako  hasiaci stacionárny systém, 

- minimálne prevádzkové náklady. 

 

HIRO 20X/XXA, 20X/XXB 

 

 

Popis: konštrukcia je umiestnená na dvoch typoch vozíkov. Vozík s označením B je 

predurčený do vozidiel prvého zásahu, vozíky A majú široké uplatnenie vzhľadom k ich 

lepšej manévrovateľnosti. Zariadenie sa skladá z tlakovej nádoby na vodu s objemom 35 – 50 

litrov, tlakovej nádoby na stlačený vzduch maximálne na 30 MPa, hadíc s dĺžkou 10 – 100 m 

a špeciálnej prúdnice . Prúdnica je vyrobená z hliníkovej zliatiny, mosadze a antikorovej 

ocele. Povrch je leštený, alternatívne eloxovaný. Pre zariadenie sa dodáva prúdnica 

s prietokom 0,4 a 0,8 l/ sek. 

 

 

Obr. 69: IHLA 1-0,4. 
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HIRO 30X/XXA, XXB 

 

Zariadenie je určené pre priamu zástavbu do zásahových vozidiel. Štandartne je vyhotovené 

a umiestnené v ráme z antikoróznej ocele s dvomi navijakmi na hadice, dvomi prúdnicami / 

0,4 a 0,8 l/sek./, s nádobami na vodu s objemom 200 l a s tlakovými nádobami na stlačený 

vzduch. Hadice môžu byť v dĺžkach 50 – 100 m. V prípade potreby je možné hadice 

nadstavovať. 

 

Tab.38: Technické údaje prúdnic HIRO 

Prietok prúdnice / l/sek./ Dostrek /m/ Pracovný tlak / MPa/ 

0,4 15 0,8 

0,8 17 

1,6 25 

2,0 27 

 

  

HIRO 50X/T 

 

Zariadenie predstavuje stacionárne aerosólové zariadenie určené na hasenie cestných tunelov. 

Využitie vhodné ako stabilné hasiace zariadenie pre tunely. Hasiaci výkon na 10 m dĺžky 

tunela predstavuje 15 MW. 

 

 

FIREXPRESS 

 

 Systém FIREXPRESS je tiež založený na princípe hasenia vodnou hmlou, ktorá je 

vyrábaná v špeciálnej prúdnici stlačeným vzduchom a má  minimálnu spotrebu vody. 

Výrobca udáva, že jedným litrom vody pokryje 100 m
2 

plochy. Špeciálnou konštrukciou 

prúdnice je umožnené to, že pri tlaku 2.2 MPa je dostrek mikrohmly do diaľky 11 m. Pri 

hasení požiarov je možné použiť dve modifikácie technológie hasenia. [8] 

 Bol vyvinutý pre okamžitý zásah pri plne rozvinutých požiarov triedy A a požiaroch 

polárnych rozpúšťadiel a palív triedy B. 

Obr. 70: HIRO 20X/XXA A HIRO 20X/XXB. 
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Princíp činnosti: patentovaná dvojdýza FIREXPRES. Prívodná prúdnica je 90 cm dlhá 

s vychýlenou dýzou v uhle 45 °, čo umožňuje v prípade jej natáčania využitie v úzkych 

priestoroch striekaním do strán pokrytie  nedostupných miest cez úzke otvory. Dýza 

rozprašuje veľmi malé vodné kvapky, čo vlastne zväčšuje zasiahnutú plochu. Jeden liter vody 

je rozprášený na plochu 100 m
2  

, čím sa urýchli pohlcovanie tepla z priestoru zásahu.  

Výhodou zariadenia je aj pracovný nízky tlak, ktorý sa pohybuje cca 22 barov pri dosahu 

zariadenia 11 m pri úzkej charakteristike prúdu. Mikrokvaply hasia prostredníctvom 

nasledujúcich účinkov: 

Ochladzovaním – vytláčaním kyslíka – redukciou vyžarovanej radiácie. 

Mikrokvapky sú do priestoru vtiahnuté turbulentným prúdením vzduchu. 

 

Technické údaje: 

Pracovný tlak: 2, 2 MPa 

Veľkosť kvapiek: 7 – 100  m 

Rozpínanie peny: 1 : 5 

Dosah: 11 m 

Dosah peny: 12 m 

Prietok  : 22 litrov 

 

Verzie: 

 základný systém sa skladá z nádrže z nehrdzavejúcej ocele s roztokom  s  peny a tlakovej 

nádoby na stlačený vzduch. Systém sa aktivuje zvýšením tlaku v nádrži. Základné 

parametre: 

objem nádrže: 38 – 76 litrov 

Tlak v tlak. nádobe: 20 –30 MPa 

V tejto modifikácii je hnacím médiom vzduch stlačený vo valcovitých tlakových 

nádobách na tlak 20 – 30 MPa. Vzduch sa zmieša  s vodou v zmiešavacom systéme a tlakom 

2.2 MPa vstupuje do trysiek prúdnice a má prietok 22/23 litrov.min
-1 

. Táto modifikácia má 

hadicu navinutú na navíjacom bubne v dĺžke 30 až 60 metrov. Zariadenie  je vhodné pre 

okamžité zásahy a prepravuje sa na upravených motocykloch. Tlakové nádrže musia byť 

dopredu naplnené v kompresorových staniciach. . Tento systém sa používa v Škandinávskych 

krajinách i  v  NATO. V zariadení sa nenachádzajú žiadne čerpadlá, primiešavače peny alebo 

pohyblivé mechanické časti. 

 plne automatický systém obsahuje pevné čerpadlo poháňané jednosmerným prúdom  

12/24 V zo zdroja vozidla. Systém je schopný prevádzky po dobu 10 minút bez opätovného 

doplnenia. 

objem nádrže: 215 litrov 

     čerpadlo: Danwoss water hydraulic    

     štandartná dĺžka prívodných hadíc: 60 m 

     rozmery v cm: 120x55x55 

     hmotnosť zariadenia bez náplne: 108 kg 

Systém sa montuje do zásahových vozidiel, na motocykle ale aj ako samostatný agregát na 

dvojkolesový prepravník. 

 

FOGTEC  
 

 Systém FOGTEC využíva pôsobenie vody na oheň vo forme drobných kvapiek 

vytvárajúcich vodnú hmlu. Drobné kvapky pohltia veľké množstvo energie tým, že ohňu 

odoberú výparné teplo. Objem vzniknutej vodnej pary je 1640 krát väčší ako objem vody v 
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kvapalnom skupenstve a táto para vytláča kyslík potrebný na horenie. Jemné kvapky 

zadržiavajú veľké množstvo sadze a zrieďujú vo vode rozpustné spaliny. [9] 

 Aby sa voda mohla rozštiepiť na hmlu a preniknúť do ohňa, je potrebný tlak od 8 do 

10 MPa. Tlak vzniká vo vysokotlakovom piestovom čerpadle, ktoré je poháňané  benzínovým 

spaľovacím motorom. Vodná hmla vzniká v hmlovej pištoli ”prúdnici”  v špeciálnych 

tryskách.. Hmlová pištoľ sa vyrába s dvomi alebo piatimi tryskami a pracuje v piatich 

režimoch:  

 jemná hmla – spotreba je 2 l vody za minútu, 

  hmla so stredným dosahom, 

hmla s dlhým a širokým dosahom - chráni hasiča pred sálavým teplom, 

  ostrá hmla,  

plný prúd – spotreba je 20 l vody za minútu, dostrek až 20 m. 

 

Jemná vodná hmla je taká účinná, že sa používa na hasenie horľavých kvapalín a prachov, 

nakoľko nespôsobuje rozstrekovanie kvapaliny a rozvírenie prachu. V prúdnici je 12 trysiek, 

sú vymeniteľné a  ich priemer  je  0,01 mm, 0,1 mm, 1 mm.  Piestové   čerpadlo   vytvára  tlak  

13  MPa, ktorý sa automaticky redukuje na stabilný tlak 100 barov ( je nezávislý od rozdielu 

výšok čerpadla a prúdnice) v prúdnici. Voda v tryskách sa premieňa na vodnú hmlu, takže 

tlak na výstupe z prúdnice je nulový čo zabezpečuje bezpečnosť operátora. 

Pre priemer kvapiek  1mm  je reakčná plocha   2 m
2  

    0,1mm  je reakčná plocha  20 m
2
 

 0,01 mm je reakčná plocha  200 m
2
 

 

FOGGUN - delo: maximálna spotreba vody je 20 l/min. Vyrába sa s 2 alebo 5 dýzami. 

Obidva modely majú špeciálne hmlové dýzy. Vytvorená hmla je schopná hasiť požiare 

kvapalín alebo prachu. Dýzy na jemnú hmlu môžu byť použité spoločne s hlavnou dýzou, 

produkujúcou ostrú hmlu. Hlavná dýza sa používa k zvýšeniu dosahu a pri hasení plne 

rozvinutých požiarov. Obsluha si môže zvoliť vhodný typ dýzy a tak prispôsobiť hasenie 

priebehu požiaru. 

Typy dýz: 

- jemná hmla, 

- hmla so stredným dosahom, 

- hmla s dlhým a širokým dosahom, 

- ostrá hmla, 

- plný prúd. 

 

Výhody: 

- malá spotreba vody, 

- nízke druhotné poškodenie materiálov po zásahu, 

- zanedbateľná tvorba kontaminovanej vody, 

- bezpečnosť pri hasení požiarov kvapalín a prachu, 

- možnosť výberu typu prúdu hmly, 

- ochrana pred vyžarovaným teplom, 

- pohlcovanie čiastočiek sadzí a spalín, 

- relatívne nízka hmotnosť a kompaktnosť zariadenia, 

- nízke straty tlaku aj pri zásahoch vo výškových budovách. 

variabilnosť použitia v rôznych zásahových vozidlách ale aj ako samostatného 
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9.3 IMPULZNÁ HASIACA TECHNIKA 

Systém hasenia impulznej technológie spočíva vo vystrelení  mikročastíc vody 

turbulentným pohybom vysokou rýchlosťou do plameňa a náhleho ochladenia plameňa 

vplyvom odňatia výparného tepla vody vo veľmi krátkom čase - z 1200 
o
C na 40 

o
C za 50 

milisekúnd. Rýchlosť pohybu vystrelenej vody je viac ako 400 km.h
-1

  tlakom 2.5 MPa. 

Svojou vysokou kinetickou energiou prenikne termikou ohňa a hasí. Odpor vzduchu 

spôsobuje  redukciu normálnych vodných kvapiek zo 700 mikrónov na 100 mikrónov. Tak sa 

chladiaci povrch jedného litra vody  zmení z 5,8 m
2 

 na 60 m
2
.
 
Potrebný impulz na vystrelenie 

vody  zabezpečuje vzduch stlačený na 30 MPa, ktorý je v zásobnej tlakovej nádobe. Voda je v 

samostatnej nádobe. Na vystrelenie hasiaceho média sa podľa množstva vody používa buď 

špeciálna pištoľ, alebo rôzne kanóny. Celok je prepojený dvojcestným regulátorom, ktorý 

redukuje tlak na 0.6 MPa pre prívod vody  z nádoby do pištole a na 2.5 MPa pre vystrelenie 

vody. Systém je vyrábaný v rôznych veľkostiach a môže vystreľovať hasiace médium do 

vzdialenosti od 1 m až do 60 m. [12]  

 

Impulzné technológie hasenia ohňa IFEX 3000 

Princíp činnosti:  mikročastice vody dopravené vysokou rýchlosťou do plameňa – centra 

žeravej hmoty požiaru – spôsobia jeho okamžité ochladenie vplyvom odňatia výparného tepla 

vody vo veľmi krátkom čase s tepelným poklesom z 1200 °C na 40 °C za 50 milisekúnd . 

 

Obr. 71: IFEX 
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Technické prednosti: 

- malé prevádzkové náklady a širokospektrálne uplatnenie, 

- maximálne obmedzenie sekundárnych škôd spôsobeným hasením, 

- možnosť použitia so suchými chemikáliami, penou a vodnými prísadami, 

- nepoškodzuje životné prostredie, 

- kompaktnosť a jednoduchosť nekomplikovanej techniky. 

 

Vyrába sa v sortimentoch: 

 

 

IFEX 3001 

 

Popis: základnou časťou systému je jednolitrová impulzná pištoľ. Jedna vystrelená dávka 

môže obsahovať 0,25 až 1 liter hasiacej látky. Dostrek je  1 - 15 metrov s možnosťou použitia 

v uzatvorených aj otvorených priestoroch..  

 

 

IFEX 3012 

 

Popis: 12 litrová nádrž a 2 litrová vzduchová tlaková nádoba je umiestnená na chrbtovom 

nosiči. Vzduchová tlaková nádoba je cez špeciálny regulátor pre prívod vzduchu  pripojená na 

impulznú pištoľ IFEX 3001 a zásobník vody. Je to najflexibilnejšie zariadenie, vhodné do 

zásahových vozidiel bez potreby dlhých dopravných hadíc. 

 

IFEX 3035/50  

Popis: zariadenie je umiestnené na jednoduchom jednoosom vozíku. Systém môže byť 

doplnený tretím kolieskom pre zjednodušenie transportu po schodoch. Objem zásobníku vody 

je 35, alebo 50 litrov. Systém je štandartne vybavený koaxiálnou 15 metrovou hadicou. 

Koaxiálna hadica je konštruovaná tak, že tlaková vzduchová hadica je umiestnená vo vnútri 

hadice pre dopravu vody. 

Špeciálna Y spojka rozdeľuje vzduch a vodu do samotnej pištole. 

 

IFEX 3550 

Popis: bubnová hadicová jednotka s koaxiálnou hadicou je navrhnutá pre požiarne vozidlá 

rýchleho zásahu. Dĺžka hadice je 28 – 100 metrov, základný pracovný tlak je 0,6 MPa. 

Systém môže byť vybavený ručným, elektrickým alebo pneumatickým prevíjaním. 

 

IFEX 3000 2x12 litrový DUAL INTRUDER 

 

Popis: zariadenie je umiestnené na vozidle určenom pre hasenie budov, priemyselných 

objektov, lesných požiarov a na letiskách. Zariadenie tvoria dva koaxiálne vysokotlakové 

kanóny a štyrmi bubnovými jednotkami, každá s 55 metrovou koaxiálnou hadicou pre 

použitie IFEX pištole. Vozidlo je plne samostatné s 1000 litrovou vodnou nádržou, 

vysokovýkonným motorom pre pohon čerpadla a vzduchovými tlakovými nádobami.  

 

2x18 litrový DUAL INTRUDER II 

 

Popis: impulzné kanóny sú navrhnuté pre použitie z helikoptéry. Kanóny sú 

umiestnené na jej spodnej časti v špeciálnom ráme. Objem vodnej nádrže je 300 litrov 

a systém je vybavený vzduchovými tlakovými nádobami a vlastným kompresorom.. Dostrel 
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kanónov je 60 metrov. Použitie je vhodné pri hasení zalesnených plôch, čerpacích staníc 

plynu a pohonných hmôt.   

              

 

KOOPMANN  

 

Prívesný dvojnápravový podvozok s nadstavbou pre 6000 l cisternu a dva kanóny 

IFEX 3002 umiestnené na vrchu nadstavby. Okrem toho je príves vybavený jednou hmlovou 

lafetou a jednolitrovou impulznou pištoľou.  

 

9.4  VÝBUŠNÉ HASIACE ZARIADENIE BEAEXTIN 

 

 Systém BEAEXTIN bol vyrobený 

v Španielsku za účelom likvidácie lesných 

požiarov, ale je použiteľný na likvidáciu všetkých 

druhov požiarov. Pracuje na princípe rozptýlenia 

vody pomocou výbuchu. Tvorí ho kontajner 

z umelej hmoty o hmotnosti 5 kg v tvare krabice 

s nosným popruhom na prenášanie. 

 Z uvedenej hmotnosti je 80 %  voda ( 4 

litre),  20 % tvorí chemický prípravok, ktorý 

spomaľuje proces horenia (0,8 litra). V krčku 

nádoby kontajnera je do malej nádobky vložená 

nálož obsahujúca 40 gramov čierneho strelného 

prachu,  ďalej obsahuje špeciálnu aerosólovú zmes 

a  zápalnú šnúru. Po odkrútení uzáveru sa zápalná 

šnúra o dĺžke cca 1 m vytiahne a vystrie smerom 

k postupujúcemu ohňu. Keď oheň dosiahne zápalnú 

šnúru, kontajner exploduje a rozptýli vodu 

v elipsovitom oblaku smerom hore a druhú časť 

tesne nad povrchom zeme. Okolie pokryté vodou a 

chemickou látkou spomaľujúcou horenie sa ochladí. 

Vytvorí sa ochranný film, ktorý zabraňuje prístupu 

kyslíka na už ochladené miesto. Vďaka dynamickému efektu sa rozptýli a z dosahu požiaru sa 

odstránia horľavé čiastočky uložené 

na teréne. Jednotlivé nádoby by mali 

byť vzdialené od seba asi 15 m. 

Hasiace zariadenie môže prenášať 

jedna osoba i nezaškolená. Pri 

hasení je potrebné kontajner 

umiestniť čo najbližšie k čelu 

požiaru, ktorý má byť uhasený. 

Okrem kladenia na zem je možné 

používať  kontajner tak, že sa vešia 

na stromy alebo zhadzuje 

z vrtuľníkov. Vo vzdialenosti 1,5 m 

od miesta explózie je pre ľudí 

neškodné.   

   

Obr.72: Príprava BEAEXTINU  

k použitiu. 

Obr.73: BEAEXTIN po výbuchu. 
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