
 

Pracovní listy pro žáky 
Jména:         Datum: 

Třída: 

Předlaboratorní příprava 

1) Pozorujte demonstrační reakci, zapište její chemickou rovnici a vyčíslete. 

 

2) Uveďte, v jakém poměru reagují výchozí látky. (Napište také, o jaký poměr se jedná – poměr 
hmotností, látkového množství, objemů, …) 

 

 

 

Laboratorní protokol 

Na základě pozorované reakce se pokuste sestrojit hasicí přístroj. 
Vytvořte postup pro konstrukci hasicího přístroje a váš hasicí přístroj otestujte. Přístroj by měl splňovat 
následující podmínky: 
o Měl by být co nejefektivnější (zaměřte se i na poměry použitých chemikálií). 
o Měl by se spustit v okamžiku, kdy bude potřeba, nikoliv náhodně.  
o Jeho proud by měl být snadno usměrnitelný.  
o Měl by obsahovat nálepku se základní charakteristikou. 

 
 

Úkol: Sestrojte hasicí přístroj. 

Pomůcky, které jste použili pro váš hasicí přístroj:  

 

Chemikálie:  

 

Pracovní postup:  

 

 

 

 

 

: Konstrukce hasicího přístroje



 

Jaké množství výchozích látek (v gramech či mililitrech) použijete, aby byl váš přístroj co nejúčinnější? 

 

 

Nákres hasicího přístroje:     

 

 

 

 

Návrh etikety: 

 

 

 

 

 

Doplňující otázky: 
1. Pokuste se stručně vysvětlit, jak funguje váš hasicí přístroj z chemického hlediska.  
 

 

 

 

2. Prezentujte před ostatními skupinami Váš hasicí přístroj. Porovnejte, jaké uspořádání a poměry 
chemikálií jsou nejefektivnější. 

 

 

Závěr:  

 

 

  



 

Kartičky se základní charakteristikou hasicích přístrojů 

 

Hasicí 
přístroj 

Hasivo Výhody Nevýhody 

Vodní 
Voda s uhličitanem 

draselným, který chrání 
přístroj proti zamrznutí. 

Je levný. 

Nelze s ním hasit elektrická 
zařízení pod napětím, protože 
hasivo je elektricky vodivé. Má 

nejnižší účinnost, hasebním 
účinkem je především 

ochlazování. 

Pěnový 
Kromě vody obsahuje 

i pěnidlo. 

Hasivo izoluje hořící látky 
od vzdušného kyslíku – 

pracuje na principu 
dusivého efektu. 

Nelze s ním hasit elektrická 
zařízení pod napětím, protože 

hasivo je elektricky vodivé. 

Práškový 
Speciální nebo 

univerzální jemný prášek, 
hnaný plynem. 

Lze použít pro objekty 
pod proudem, hasivo je 

nevodivé. 

Nevhodné pro použití v místech, 
kde jsou přístroje citlivé 

na prach. Také se po uhašení 
požáru těžko odstraňuje. 

Sněhový 
Oxid uhličitý. Hasivo má 

po opuštění tlakové 
nádoby teplotu až −30 °C. 

Lze použít pro objekty 
pod proudem.  

Je velmi účinný. 

Nelze jím hasit sypké materiály, 
neboť proud plynu je velmi 

prudký. Není vhodný pro hašení 
pevných látek (dřeva apod.). 

Jeho použití v uzavřeném 
prostoru je nebezpečné. 

Halonový Halogenderiváty 
Nejúčinnější – hasí pomocí 

fyzikálně-chemického 
efektu. 

Hasivo má negativní vliv 
na ozónovou vrstvu Země, je 
jedovaté. Nesmí se používat 

ve špatně větratelných 
prostorách, na žhnoucí látky a na 
požáry lehkých kovů. V současné 

době jsou některá tato hasiva 
zakázaná nebo je omezeno jejich 

použití. 

 


