
ODBORNOST STROJNÍK 
 
1. Kdo je to strojník? 

Je to hasič, který je vyškolen. Je mu sv
údržbu a kontrolu. Řídí požární vozidla a p
pokyny velitele. 
 
2. Kdo je tvůj vedoucí, velitel a starosta sboru
Vedoucí mladých hasičů: Tonda Tulach, Aleš Tulach
Velitel jednotky: Jiří Guziur 
Starosta sboru: Stanislav Foldyna 
Pozn.: Platí pro SDH Krásná – Mohelnice,
 
3. Činnost při požáru 
  Prvořadá je záchrana osob, pak zví
 
4. Tři základní věci potřebné pro ho

hořlavá látka, zápalná teplota a vzduch
 

 
5. Jednoduché hasební prostředky:

vědro na vodu, lopata a písek, tlumice
 
6. Základní věcné a technické prost

Jak vypadají, k čemu slouží, grafické znázorn
(!!! Text se neučte doslovně. Pouze si to n
vlastními slovy vysvětlit, k čemu se technický prost
 
Požární hadice: 

ODBORNOST STROJNÍK  

, který je vyškolen. Je mu svěřena technika, umí ji obsluhovat a stará se o její 
ídí požární vozidla a při zásahu zůstává u něj, ovládá čerpadlo a poslouchá 

doucí, velitel a starosta sboru 
Tulach, Aleš Tulach, Lenka Guziurová 

Mohelnice, ostatní si upraví dle svého! 

adá je záchrana osob, pak zvířat, dále majetku a životního prostředí. 

ebné pro hoření: 
lavá látka, zápalná teplota a vzduch (kyslík) 

 

ředky: 
dro na vodu, lopata a písek, tlumice, ruční hasící přístroj (RHP). 

cné a technické prostředky: 
emu slouží, grafické znázornění: 

. Pouze si to několikrát p řečtěte, abyste věděli, o co se jedná a um
se technický prostředek používá a jak přibližně

 

ena technika, umí ji obsluhovat a stará se o její 
erpadlo a poslouchá 

o co se jedná a uměli 
ibližně funguje. !!!) 



Proudnice: 

 
Rozdělovač:  

 
Savice: 

 
Sací koš: 

 
Hydrant ový nástavec a hydrantový klí

 

 

 

 

ový nástavec a hydrantový klíč: 

 

 



Ejektor: 

 
Hákový klíč: 

 
Přetlakový ventil: 

 
Ventilové lanko: 

 
Sběrač: 

 
 
 

 

 

 

 

 



Přechod: 

 
Hadicový můstek: 

 
Hadicový vazák: 

 
Žebříky: 

 
Lano: 

 

 

 

 

 

 



7. K čemu slouží RHP (ruční hasící přístroj)? 
K rychlému uhašení začínajícího požáru. Má být vždy funkční a lehce dostupný. Hlavně v 

autě, garáži, dílně, kotelně a kuchyni. 
 
8. Přenosné hasicí přístroje: 

Vodní, pěnový, práškový, sněhový, plynový speciální:  
 
K čemu slouží: odpověď v otázce č.7 
 
Plynový speciální: Speciální směs plynů – izolační hasící účinek, vhodný pro: archívy, chemické 

látky, jemná mechanika, plynové zařízení, el. zařízení pod proudem 
 
Hasící účinek: 
 Vodní – ochlazovací 
 Pěnový – izolační (oddělení vzduchu od ohně), ochlazovací 
 Sněhový – izolační (oddělení vzduchu od ohně), ochlazovací 
 Práškový – uhašení pomocí chemické reakce, částečně účinek izolační 
 
Náplň: 

Vodní – voda 
 Pěnový – voda a pěnidlo (něco jako jar doma v kuchyni) 
 Sněhový – nehořlavý plyn (oxid uhličitý CO2) 
 Práškový – velmi jemný speciální prášek 
 
Hašení: 

Vodní –  Vhodný: dřevo a podobné  
 Nevhodný: hořlavé kapaliny, jemná mechanika 
 Zákaz použití: el. zařízení pod proudem, lehké kovy 
 
Pěnový –  Vhodný: hořlavé kapaliny, dřevo a podobné 
  Nevhodný: jemná mechanika 

 Zákaz použití: el. zařízení pod proudem, lehké kovy 
 

Sněhový –  Vhodný: el. zařízení pod proudem, potraviny, jemná mechanika (počítače),  
hořlavé plyny, kovy 

  Nevhodný: hořlavé kapaliny, žhnoucí látky, dřevo a podobné 
 Zákaz použití: jemný prach, sypké hmoty, které se mohou rozvířit 
 
Práškový – Vhodný: hořlavé kapaliny, papír, lehkých kovů, hořlavých plynů, el. zařízení pod 

proudem 
  Nevhodný: jemná mechanika (počítače) 

 Zákaz použití: jemný prach, sypké hmoty, které se mohou rozvířit 
 
 
9. Co je to hydrant? 

Místo, kde mohu napojit požární hadici na zdroj tlakové vody (vodovod). 
 
„Aby hasiči nemuseli jezdit pro vodu daleko a složitě ji dovážet cisternami, jsou ve městech a 
vesnicích udělány hydranty. Hasiči tak mají vodu blízko a nemusí ji sát z řeky.„ 
 
 
 



10. Požární stříkačka (PS 12) 
Funkce, popis částí, ovládání, údržba, kontrola. 

 
Hlavní funkce: Doprava vody k požáru, plnění hasičských cisteren a čerpáni vody (například ze 

sklepů při povodních). 
 
Kontrola: Stavu benzínu v nádrži, stavu oleje v motoru, stavu vody v chladiči. 
 
 (Není důležité, jen pro zajímavost) „Zkoušky: Zkouší se, jestli je čerpadlo dobře utěsněno 
(vodotěsné a vzduchotěsné) a jestli dokáže dotlačit ☺ vodu k požáru.“ 
 
Popis částí (ČERPADLO): 
 

 
 
 
 
 
Popis částí (MOTOR): 

 
 

1. Benzínový kohout 
2. Výtlačné hrdlo (výtlak) 
3. Zavodňovací otvor (pro ruční naplnění 
čerpadla vodou) 

4. Oběhové kolo 
5. Místo pro doplňování ucpávky mezi 

motorem a čerpadlem 
6. Sací hrdlo (sání) 
7. Vložky tlumící chvění motoru v chodu  
8. Ventil výtlaku 
9. _ 
10. Skříň čerpadla 
11. _ 
12. _ 
13. Odvodnění čerpadla (vypuštění vody 

z čerpadla) 
14. Zpětná klapa (nepouští vodu z hadic zpět 

do čerpadla) 
15. Skříň, která rozvádí vodu k hadicím 

1. Přístrojová deska 
2. Ovládání plynu 
3. Vzduchový filtr (Čistí vzduch, který jde do 

motoru) 
4. _ 
5. Chladič, ve kterém je voda, která chladí 

horký motor 
6.  _ 
7. Ovládání Vývěvy 
8. Vývěva (Nasává vodu z řeky) 
9. _ 
10. Čistič vody, která chladí horký motor 
11. Ventil čističe vody 



 
 
Ovládání: 

• Uvedení do chodu pomocí startovacího tlačítka na přístrojové desce nebo pomocí páčky 
startéru, 

• Ovládání rychlosti motoru (rychlost otáčení oběhového kola v čerpadle) pomocí páčky 
ovládající plyn, 

• Nasátí vody pomocí páky ovládající vývěvu 
 
Údržba: Mazání pohyblivých částí, doplňování ucpávky do spoje mezi čerpadlo a motor, výměna 

oleje, olejového filtru, vzduchového a vodního filtru, atd… 
 
 
11. Požární vozidla 

CAS, DA,  AZ, AP, TA, RZA (popis, použití) 
(CAS – výkon, množství vody) 

 
CAS (Cisternová automobilová stříkačka): 
 Je určena pro přepravu hasičů, technických prostředků požární ochrany s pevně 
zabudovaným čerpadlem a nádrží na vodu a pěnidlo (něco jako jar). CAS jde také částečně využít 
pro technické zásahy (podobně jako TA) 
Značení: CAS 32/8200/800 – S 3 R 
 32 -  průtok čerpadla 3200 l/min (kolik litrů proteče čerpadlem za minutu (l/min)) 
 8200 – do nádrže se vejde 8200 litrů vody 
 800 – automobil si sebou veze 800 litrů pěnidla 
  

Zbylá čísla u zkoušky nebudou chtít. Kdyby měl někdo zájem dozvědět se, co znamenají, 
odkazuji na internetové stránky našeho sboru, sekce speciální úkoly. 

  



DA (Dopravní automobil): 
 Nemá nádrž na vodu, slouží pro přepravu hasičů, technických prostředků a přenosného 
čerpadla (nejčastěji přenosné stříkačky PS12). 
Buď větší automobil (například obrázek) nebo u nás osobní auto s přívěsem. 

 
 
AZ (Automobilový žebřík): 
 Automobily s otočným vysouvacím žebříkem. Například AZ30 znamená, že žebřík lze 
vysunout do výšky 30 metrů. 
Použití: hašení, záchrana a další práce ve výškách. 

 
 
 
AP (Automobilová plošina): 
 Automobily s otočnými vysouvacími nebo kloubovými rameny s pracovním košem 
s lafetovou proudnicí. Například AP27 znamená, že pracovní koš lze zvednout do výšky 27 metrů. 
Použití: hašení, záchrana a další práce ve výškách. 

 



TA (Technický automobil): 
 Automobily určené pro technické zásahy (dopravní nehody, úniky nebezpečných chemických 
látek, benzínu a nafty). 

Nevezou žádnou vodu, ale mnoho technických prostředků, které se do cisterny s vodou 
nevejdou. 

 
 
 
RZA (Rychlý zásahový automobil): 
 Automobily určené hlavně pro zásahy u dopravních nehod a zásahy technického charakteru. 
RZA je vybaven například: vyprošťovacími kleštěmi, motorovou řetězovou pilou, rozbrušovací 
pilou, přenosnými hasícími přístroji, svítilnami a dalším vybavením. 

Většinou je to osobní auto, které je rychlejší než velká cisterna, takže k nehodám dojede 
rychleji.  Také všude projede lépe, protože je menší než CAS. 

 
 
 
 
 
 
 



12. Optické signály a signály lanem 
 Co znamenají, umět je použít, signály lanem. 
 
Lanem:   Jedno trhnutí:  Vodu vpřed 
 Dvě trhnutí: Vodu stav 
 Více trhnutí za sebou: Nebezpečí (všichni zpět) 
 
Optické: 

 
 

 
13. Úvaz na proudnici 

K čemu slouží, uvázání. 
 
Pomocí úvazu na proudnici vytahujeme do výšky proudnici s napojenou hadicí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hodně štěstí u zkoušky ;-) 


