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B LÍK, Jan. Záchranné a zásahové robotické systémy v požární ochran . Bakalá ská 

práce, Ostrava:VŠB-TU Ostrava, 2013. 46 s. 

Bakalá ská práce se zabývá zhodnocením sou asného stavu záchranných a zásahových 

robotických systém  v R a zahrani í a porovnáním jejich technicko-taktických 

charakteristik. Dále rozborem statistik mimo ádných událostí v R a v Moravskoslezském 

kraji se z etelem na nasazení robotických systém , kategorizací mimo ádných událostí se 

z etelem na požadavky na pr zkum. Nakonec návrhem technicko-taktických charakteristik 

modelové koncepce pr zkumného robota a srovnání koncepcí robotických systém . 
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BELIK, Jan. Rescue and Emergency Mobile Robotic Systems in Fire Protection. Thesis, 

Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 46 p. 

This thesis deals with an evaluation of the current condition of emergency and rescue 

robotics systems in the Czech Republic and abroad and compares their tactical and 

technical parameters. In the next chapter are discussed statistics in the Czech Republic and 

in the Moravskoslezsky Region where is possible to use the rescue and emergency robotics 

systems and also categorization of incidents taking into account requirements on 

exploration. The last part specifies basic tactical-technical parameters for exploration 

robotics systems and compares model concepts of robotics systems. 
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Lidské zdraví je nejcenn jší v c, kterou máme, a proto je pot eba si jej chránit. 

Nejv tšímu riziku jsou vystaveni lidé, kte í zachra ují ostatní p i mimo ádných událostech 

a zcela v dom  se tak vystavují zvýšenému riziku. Mezi tyto osoby pat í p íslušníci 

bezpe nostních složek, tedy hasi i, policisté, záchraná i, vojáci atd. Je tedy d ležité 

vynaložit veškeré síly pro snížení rizika pro tyto osoby.  

Co to v bec robotický systém je? Robot je automatický nebo po íta em ízený integro-

vaný systém, schopný autonomní, cílov  orientované interakce s p irozeným prost edím, 

podle instrukcí od lov ka. Tato interakce spo ívá ve vnímání a rozpoznávání tohoto 

prost edí a v manipulování s p edm ty, pop . v pohybování se v tomto prost edí [1]. Tato 

definice nepochybn  zahrnuje r zné robotické systémy pro rozmanitá, nejen pr myslová 

použití. 

Ve své bakalá ské práci jsem se zabýval robotickými záchrannými a zásahovými 

systémy se zam ením na pr zkum na míst  mimo ádné události. Tito roboti umož ují 

provést pr zkum na míst  mimo ádné události, bez p ímého kontaktu zasahujících osob 

s ú inky mimo ádné události a tím velmi snižují prvotní rizika pro zasahující osoby. 

Provedením pr zkumu a ur ením, s ím se hasi i na míst  mimo ádné události budou 

potýkat, se podstatn  sníží riziko újmy na zdraví nebo úmrtí. Hasi i po provedení 

pr zkumu pomocí mobilního robota budou v d t, s ím se budou potýkat a jaké parametry 

mimo ádná událost má. 

Provedl jsem zhodnocení sou asného stavu robotických systém  v R a ve sv t  

s porovnáním technicko-taktických charakteristik. V další ásti jsem ud lal rozbor statistik 

mimo ádných událostí v R a poté se zam ením na Moravskoslezský kraj v návaznosti na 

ur ení vhodnosti, nebo výhodnosti nasazení robotických systému na pr zkum u 

jednotlivých typ  mimo ádných událostí. Další ást je zam ena na kategorizaci 

mimo ádných událostí s ohledem na požadavky na pr zkum a stanovení nebezpe í, se 

kterými se bude muset robotický systém vyrovnat. P edposlední ást se zabývá návrhem 

modelové koncepce pr zkumného robota a stanovením n kterých technicko-taktických 

charakteristik dle podmínek u mimo ádných událostí. Poslední ástí je srovnání koncepcí 

robotických systému z hlediska podvozkové základny a funk ní nástavby. 
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V této ásti jsou uvedeny publikace, které mi posloužily jako hlavní zdroj informací 

pro mou bakalá skou práci. Zbývající zdroje jsou citovány v seznamu použité literatury na 

konci práce. 

 

MV G  HZS R. Bojový ád jednotek požární ochrany. SIA  G  HZS R, ástka 40. 

Praha 2001. 

Bojový ád stanovuje metodické postupy pro innost jednotek požární ochrany. Pro 

svou práci jsme použil metodický list íslo 6 – Pr zkum. Tento metodický list se zabývá 

pr zkumem. Stanovuje úkoly a postup innosti provád né p i pr zkumu, stanovuje, kdo 

pr zkum vykonává, jak a shrnuje o ekávané zvláštnosti a nebezpe í p i pr zkumu. 

 

KVAR ÁK, M. Základy požární ochrany. 1.vyd. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2005. 

134 s. ISBN 80-86634-76-0 

Tato publikace se zabývá základy požární ochrany, hasebními látkami, postupy 

stanovení sil a prost edk  a v neposlední ad  uvádí podmínky panující na míst  

mimo ádné události hlavn  u požáru. 

 

SN EN 1846-2. Požární automobily – ást 2: Obecné požadavky – Bezpe nost a 

provedení. Praha: eský normaliza ní institut, 2010, 56 s. 

Vyhláška . 341/2002 Sb., o schvalování technické zp sobilosti vozidel ve zn ní p. p. 

Norma stanovující obecné požadavky na požární automobily. A vyhláška stanovující 

technické podmínky pro všechny automobily. Z t chto dvou publikací jsem vycházel p i 

stanovení parametr  pro podvozkové ásti robot  a p i stanovení maximálních vn jších 

rozm r  robot . 
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Robotické systémy jsou ve sv t  i u nás velmi rozší ené a to hlavn  jako stacionární 

roboti, provád jící úkony na výrobních linkách. Robotické systémy záchranné a zásahové, 

jsou v porovnání s t mito roboty vzácn jší. Nejvíce využívá tyto robotické systémy 

armáda, roboti jsou nej ast ji nasazováni pro likvidaci nástražných systém , výbušnin, 

min. Dle [12] bylo ve sv t  v roce 2008 používáno armádou, policií a bezpe nostními 

sbory 12 000 robot . V dnešní dob  je toto íslo ur it  n kolikanásobn  vyšší, p esný 

po et nelze ur it, protože armády tyto informace nezve ej ují. 

Nasazení robot  u hasi  je zatím velmi sporadické, podstatn  ast ji jsou využíváni 

roboti u policejních pyrotechnik  na likvidaci nástražných systém , manipulaci 

s výbušninami, nevybuchlou municí. V R je pouze jeden robot ur ený pro hasi e 

v majetku HZS. Jde o robota Brou ka, kterého najdete i v p íloze mezi dalšími roboty. 

Tento robot zasahoval pouze n kolikrát a ne moc úsp šn . V sou asné dob  je již robot 

uložen v muzeu. Další roboti jako robot HARDY jsou ve stádiu prototypu a zkoušení a 

jsou po ád majetkem tv rc . Na rozdíl od hasi  má armáda ve výzbroji n kolik robot  

Theodor a v letošním roce obdržela n kolik robot  Talon od firmy Qinetiq. 

V zahrani í je tato situace podstatn  r žov jší. V p íloze najdeme n kolik robot , kte í 

jsou komer n  vyráb ni, je možno je b žn  zakoupit a jsou tedy i ve výzbroji hasi  po 

celém sv t . P íkladem je MVF-5 od firmy DOK-ING nebo robot Thermite.  

 

Roboty jsem pro ú el porovnání rozd lil do dvou skupin. První skupinu tvo í roboti, 

kte í mají schopnost hasit. Druhou skupinu tvo í roboti, kte í nejsou vybaveni na hašení, a 

jedná se teda o roboty, kte í umí manipulovat s p edm ty a roboty, kte í jsou vybaveni 

m icími p ístroji, audiovizuální technikou apod. 

 

První skupinou robot , které spolu porovnáme, jsou roboti se schopností hasit. 

Neznamená to ovšem, že roboti nezvládají nic jiného. N kte í z t chto robot  umí 

manipulovat s p edm ty jako nap íklad s tlakovými lahvemi, ale i s osobními automobily.  
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V Tab. 3.1 jsou uvedena technicko-taktická data vybraných robot , položky, které 

nejsou v tabulce vypln ny, nebyly zjišt ny. Více informací v etn  vyobrazení je uvedeno 

v P íloze A. 

Tab. 3.1 – Roboti se schopností hasit 

Robot 

Rozm ry 

Váha 

R
yc

hl
os

t 

S
to

up
av

os
t 

Dosah 

Nádrž 

Nosnost 
ramene Délka Ší ka Výška Voda P nidlo 

mm mm mm kg km/h ° m l l kg 
Doking 
MVF-5 

5327 2200 2300 14000 12  - 1500 2200 550 2000 

Archibot - 
M 

1400 800 650 450 20 35   ne ne ne 

Smarteam 
fire 

fighting 
robot 

900 500 1100 150 3,5 45 500 ne ne ne 

Saci 1.0 1600 1400 1100 - - - 120 ne ne ne 
Saci 1.5 1600 1400 1300 - - - 120 ne   ne 
Saci 2.0 1800 1600 1500 - - - - ne 50 ne 
Luf 60 2300 1350 2000 - 6 30 - ne ne ne 

Firemote 
4800 

1400 860 1140 800 4,5 - 300 ne ne ne 

Hardy 3100 2060 3910 4500 10,6 20 - ne ne 300 
Brou ek 2000 670 1200 640 - 35 - 150 ne ne 

Firemote 
1300 

(1600) 
685 

1100 
(1205) 

150 
(200) 

9 - 300 ne ne ne 

 

V Tab. 3.1 jsou uvedeny vybrané technicko-taktické data vybraných robot , v tomto 

p ípad  robot  se schopností hasit. Robot MVF-5 od firmy Doking jako jediný z t chto 

robot  veze vlastní zásobu vody a p nidla a je vybaven erpadlem. Tento robot je ze všech 

nejv tší, nejt žší a také dokáže manipulovat s nejt žšími p edm ty (odveze klidn  

i automobil). Naopak nejmenším robotem je Smart firefighting robot. Robot je vybaven 

pouze proudnicí, není osazen ramenem pro manipulaci s p edm ty. Spole ným parametrem 

pro všechny roboty je pásový podvozek. 
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Druhou skupinu robot  tvo í roboti bez schopnosti hasit. Tito roboti umí manipulovat 

s menšími p edm ty, jsou vybaveni m icími p ístroji, nebo jenom kamerami s p enosem 

signálu k operátorovi. V Tab. 3.2 jsou uvedeny technicko-taktická data vybraných robot , 

položky, které nejsou vypln ny, nebyly zjišt ny. Vice informací v etn  vyobrazení robot  

je uvedeno v P íloze B. 

Tab. 3.2 – Roboti bez schopnosti hasit 

Robot 

Rozm ry 

Váha 

R
yc

hl
os

t 

S
to

up
av

os
t 

Dosah 
Nosnost 
ramene Podvozek Délka Ší ka Výška 

mm mm mm kg km/h ° m kg 

ArchiBot - S 900 650 370 40 8 35 - ne pásový 
Hercules 990 710 675 - - - - 1,1 kolový 

Smarteam 
cemical 

detection 
1100 500 900 140 3,5 45 500 ne pásový 

Talon 864 572 427 52 8,37 45 800 9,07 pásový 
Kraken 552 560 90 - - - - ne kolový 

iRobot Warrior 
710 

889 768 457 157 12 45 800 - kolový 

 

V Tab. 3.2 jsou uvedena vybraná technicko-taktická data vybraných robotu, kte í 

nejsou vybaveni za ízením pro hasební zásah a umí pouze manipulovat s p edm ty nebo 

provád t pr zkum. U t chto vybraných robot  p evažuje kolový podvozek, který má lepší 

vlastnosti na zpevn ném povrchu oproti pásovému. Všichni roboti mají podobné rozm ry, 

jedinou výjimkou je robot Kraken, který je menší a hlavn  podstatn  nižší než ostatní 

roboti. Tento fakt je dán p edur ením robota na prohlídku podvozk  automobil . Pouze 

roboti Hercules, Talon a Warior 710 jsou osazeni manipula ním ramenem, je však ur eno 

pouze pro manipulaci s drobnými p edm ty a tomu odpovídá i malá nosnost. 
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Hasi ský záchranný sbor R má propracovaný systém pro statistické zpracovávání 

událostí. Každý rok tak vydává statistickou ro enku, ve které m žeme, mimo jiné najít 

po ty mimo ádných událostí v etn  srovnání s p edchozími roky [3]. Mimo ádné události 

jsou rozd leny do skupin podle innosti, kterou na míst  mimo ádné události provád ly 

jednotky požární ochrany. V Tab. 4.1 jsou uvedeny po ty mimo ádných událostí v rámci 

eské republiky v letech 2008 až 2012. Jsou uvedeny celkové po ty, ale také po ty pro 

jednotlivé druhy mimo ádných událostí. V grafu na Obr. 4.1 m žeme vid t vývoj po tu 

mimo ádných událostí a to jak celkového po tu, tak i po tu podle jednotlivých druh . 

 

Tab. 4.1 - Po ty událostí za roky 2010-2012 

Druh události 
Po et událostí 

Podíl na 
celkovém 

po tu 
2008 2009 2010 2011 2012 % 

Požáry 20406 19681 17296 20511 19908 19,1 
Dopravní nehody 20063 19004 18053 17061 18910 18,2 
Živelní pohromy 5599 5240 0 0 0 0 
Úniky nebezpe ných 
chemických látek 6242 5916 5300 5285 5106 4,9 
Technické havárie 42104 47412 62961 50035 52084 50,1 
Radia ní nehody a havárie 0 0 0 1 1 0 
Ostatní mimo ádné události 17 10 2 6 67 0,1 
Plané poplachy 8194 8251 8037 8202 7909 7,6 

Celkem 102625 105514 111649 101101 103985 100 
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Obr. 4.1 – Vývoj a skladba po tu mimo ádných událostí v letech 2008-2012 

 

Z Tab. 4.1 a z grafu na Obr. 4.1 m žeme vid t, že celkový po et událostí byl 

v pr b hu minulých p ti let p ibližn  stejný s mírným nár stem v roce 2010. Nej ast jším 

druhem událostí jsou dlouhodob  technické havárie, v lo ském roce tvo ily 50 % všech 

událostí. Druhým nej ast jším druhem jsou požáry, které tvo ily p ibližn  19 % 

mimo ádných událostí, skoro stejn  jako dopravní nehody, kterých bylo p ibližn  18 %. 

Další druhem, co do po tu událostí, jsou plané poplachy, v lo ském roce tvo ily necelých 

8 % mimo ádných událostí. Posledním po etn jším druhem událostí jsou úniky 

nebezpe ných látek, které tvo ily v roce 2012 necelých 5 %. Ostatní druhy mimo ádných 

událostí tvo í zanedbatelnou ást. V tabulce m žeme vid t nulové po ty u živelních 

pohrom v letech 2010 až 2012. Tato skute nost je dána zm nou klasifikací a za azování 

živelních pohrom. Od roku 2010 jsou tyto události za azeny do skupin podle p evahující 

innosti, tedy nap íklad jako technické havárie, požáry atd. 

Jedním z d vod  pro nasazení robot  je ochrana zdraví a život  zasahujících hasi . 

V Tab. 4.2 jsou uvedeny po ty zran ných a usmrcených hasi  u mimo ádných událostí 

op t za roky 2008 - 2012. Z grafu na Obr. 4.2 m žeme vy íst vývoj t chto po t , v grafu 

jsou zobrazeny pouze po ty zran ní, po ty úmrtí jsou v porovnání se zran ním minimální, 

a proto nejsou zobrazeny v grafu. 
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Tab. 4.2 – Po ty zran ných a usmrcených hasi  

Hasi i 
2008 2009 2010 2011 2012 

Úmrtí Zran ní Úmrtí Zran ní Úmrtí Zran ní Úmrtí Zran ní Úmrtí Zran ní 

Profesionální 0 276 0 269 0 287 0 303 0 332 
Dobrovolní 1 130 1 149 0 171 0 102 1 122 

Celkem 1 406 1 418 0 458 0 405 1 454 
 

 

Obr. 4.2 – Vývoj po tu zran ných hasi  

 

V Tab. 4.2 jsou uvedeny po ty úmrtí a zran ní hasi  u mimo ádných událostí. Po et 

zran ní profesionálních hasi  je ve sledovaném období vždy v tší než po et zran ných 

dobrovolných hasi , s nejv tší pravd podobností za to m že podstatn  v tší po et 

výjezd  profesionálních hasi . V p ípad  úmrtí je tato skute nost opa ná, za posledních 5 

let došlo k úmrtí 3 hasi  a ve všech p ípadech šlo o hasi e dobrovolné. Nasazení robot  

by mohlo vést ke snížení po tu zran ných a usmrcených hasi . Nelze ovšem zjistit p esné 

po ty nebo podíl zran ní nebo úmrtí, kterým by nasazení robot  p i pr zkumu zabránilo.  

Po et nasazení ochranných od v  proti sálavému teplu a protichemických ochranných 

oblek  nám m že p iblížit, kolikrát byli hasi i vystaveni expozici nebezpe ných látek a 

kolikrát se museli chránit proti sálavému teplu. V t chto p ípadech by bylo obzvlášt  

vhodné nasazení robotických systém  pro minimalizaci ohrožení hasi  na zdraví nebo na 
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život . V Tab. 4.3 jsou uvedeny po ty nasazení t chto oblek  u mimo ádných událostí za 

roky 2008 až 2012. Z grafu na Obr. 4.3 m žeme vy íst vývoj t chto po t . 

Tab. 4.3 – Po ty nasazení speciálních ochranných oblek  

Nasazení ochranných oblek  
Po ty 

2008 2009 2010 2011 2012 

Proti sálavému teplu 26 2 17 18 16 
Protichemických 302 87 55 68 54 

 

 

Obr. 4.3 – Vývoj po tu nasazení speciálních ochranných oblek  

 

Skute nost, že byly u mimo ádné události nasazeny protichemické obleky nebo obleky 

proti sálavému teplu nasv d uje, že byli hasi i vystaveni vliv m, se kterými se b žn  

nesetkají a které pro n  znamenají zvýšené riziko poškození zdraví. Z údaj  v Tab. 4.3 

vyplývá, že po ty nasazení t chto ochranných oblek  nejsou vysoké, krom  vy nívající 

hodnoty z roku 2008 u po tu použití protichemického obleku, neznamená to ovšem, že by 

robot nemohl provád t pr zkum u t chto mimo ádných událostí. V p ípad  nutnosti 

nasazení lov ka u t chto mimo ádných událostí by nasazení robota p i pr zkumu mohlo 

podstatn  snížit dobu, po kterou by hasi i byli vystaveni p sobení nebezpe né chemické 

látky nebo sálavého tepla. 

Ve statistické ro ence jsou také uvedeny innosti, které JPO provád ly u mimo ádných 

událostí. Jednou z t chto inností je pr zkum, na který se zam uji podrobn ji v celé této 
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bakalá ské práci. V Tab. 4.4 je uvedeno, kolikrát b hem roku 2012 provád ly JPO 

pr zkum u mimo ádných událostí, ve srovnání s celkovým po tem událostí u kterých tyto 

jednotky zasahovaly. JPO jsou v tomto p ípad  rozd leny na JPO HZS R, JSDH obcí, 

HZS podnik  a JSDH podnik . 

Tab. 4.4 – Podíl událostí, u kterých byl provád n pr zkum 

Druh innosti 
Po ty 

HZS R JSDH HZS podnik  JSDH podnik  

Pr zkum 83038 25502 8389 498 
Celkový po et událostí 91375 37977 9633 1378 

Podíl pr zkumu v % 90,9 67,2 87,1 36,1 
 

 

Obr. 4.4 – Po et událostí, u kterých byl provád n pr zkum 

 

V Tab. 4.4 jsou uvedeny po ty událostí, na kterých se podílely jednotlivé druhy JPO a 

po et p ípad , ve kterých byl provád n pr zkum. Vidíme, že pr zkum byl provád n u 

v tšiny mimo ádných událostí. Jednotky HZS provád ly pr zkum u 90 % mimo ádných 

událostí, JSDH obce potom u 67,2 % událostí, jednotky HZS podnik  u 87,1 % a JSDH 

podnik  u 36,1 % událostí. U všech výše zmi ovaných mimo ádných událostí by mohli být 

nasazeni roboti na pr zkum, záleželo by pouze na posouzení, jestli by to vedlo k v tší 

efektivit  a snížení ohrožení hasi , což je pro nasazení robot  prvotní d vod. 
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V této práci se budeme zajímat o jednotlivé druhy událostí ve spojení s možností 

nasazení záchranných a zásahových robotických systém  na pr zkum. Rozhodování o 

nákupu a nasazení robot  by pravd podobn  neprobíhalo na úrovni Generálního editelství 

hasi ského záchranného sboru, ale v prvopo átku by se jednalo pouze o menší správní 

celek, tedy kraj. Proto nebudu podrobn  rozebírat typy událostí pro celou republiku, ale 

zam ím se pouze na kraj. Jako vzorek sem si vybral typy a podtypy mimo ádných událostí 

s po ty za roky 2010 - 2012 v Moravskoslezském kraji. 

Základní d lení mimo ádných událostí vycházející ze statistické ro enky je 

následující: požáry, dopravní nehody, živelní pohromy, úniky nebezpe ných chemických 

látek, technické havárie, radia ní nehody a havárie, ostatní mimo ádné události a plané 

poplachy. Jednotlivé druhy se mohou dále d lit, nap . požáry m žeme rozd lit na požáry 

budov, dopravních prost edk , porostu a trávy atd. A tímto podrobn jším d lením se 

budeme zabývat. 

Nasazení robotických systém  u zásahu by m lo vést ke zvýšení efektivity 

provád ných záchranných a likvida ních prací, zmenšení rozsahu škod a hlavn  ke snížení 

rizik pro zasahující hasi e. Mimo ádné události se d lí do typ  a podtyp  p i vyhlašování 

poplachu pro jednotky požární ochrany, toto zat ízení má za úkol OPIS HZS kraje. A u 

t chto typ  a podtyp  jsem posoudil, jestli by v p ípad  nasazení robotického systému 

mohlo dojít ke zvýšení efektivity záchranných a likvida ních prací, zmenšení rozsahu škod 

a ke snížení rizika pro zasahující hasi e. Velmi asto je problém zat ídit mimo ádnou 

událost pouze do jednoho typu nebo podtypu, pokud se jedná nap íklad o dopravní nehodu 

s únikem nebezpe né látky, proto za len ní událostí probíhá podle innosti, která u zásahu 

p evládá. V t chto p ípadech je t eba p i posuzování, zdali je vhodné nasadit robota u 

zásahu nebo ne, vycházet z konkrétní situace na míst . 

 



12 

 

 

První typ událostí, který jsem podrobn ji rozebral, je požár. Požáry m žeme rozd lit 

na n kolik podtyp , požár: 

• nízké budovy;  

• výškové budovy;  

• pr myslové objekty, sklady;  

• shromaždišt  osob;  

• podzemní prostory;  

• lesní, polní porost, tráva;  

• trafostanice, rozvodny;  

• dopravní prost edky;  

• popelnice, kontejner, odpad, ostatní,  

• kabelové kanály, kolektory;  

• chemický pr mysl;  

• saze v komín ;  

• zem d lské objekty. 

Nejprve bych vybral podtypy, u kterých, dle mého názoru, není velké nebezpe í pro 

zasahující hasi e, a proto by nasazení robotických systém  nebylo efektivní, a to požár 

popelnice, kontejneru, odpadu a ostatní a požár sazí v komín . D vodem pro výb r prvního 

podtypu je jednoduchost, s jakou je obvykle požár uhašen a velmi nízké riziko pro 

zasahující hasi e, u druhého podtypu je to složitý p ístup ke komínu na st eše nebo pod ní 

a také zp sob hašení takovýchto požár .  

Pro zbylé podtypy, je dle mého pohledu, vhodné nasazení robotických systém  

z d vod , jež byly uvedeny na za átku. Nap íklad, v p ípad  požáru kabelových kanálu a 

kolektor , za ízení v chemickém pr myslu, trafostanic a rozvoden, pr myslových objekt  

a sklad  nebo zem d lských objekt , dojde díky nasazení robot  k minimalizaci rizika pro 

zasahující hasi e, kte í nemusí vstoupit do požárem narušených objekt , nebo objekt , ve 

kterých se nachází kabely i p ístroje pracující s velmi vysokým nap tím. V p ípad  

podtypu požár v chemickém pr myslu, obzvlášt  jedná-li se o požár skladovacích nádrží a 

technologií, kde se p i požáru vyskytují vysoké teploty, se mohou roboti, chrán ni proti 
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ú ink m tepla, p iblížit do v tší blízkosti k ohnisku požáru a tím provést pr zkum 

d kladn ji, p ípadn  provád t další záchranné a likvida ní práce. 

 

 

Tento typ události m žeme rozd lit na podtypy:  

• vyprošt ní osob;  

• uvoln ní komunikace, odtažení;  

• úklid vozovky;  

• železni ní nehoda;  

• letecká nehoda; 

• únik provozních kapalin.  

Všechny podtypy typu dopravní nehoda bych ešil bez použití robotických za ízení. 

V p ípad  nehody s vyprošt ním osob je velmi d ležité najít postup vyprošt ní, který bude 

p edstavovat co nejmenší psychickou a také fyzickou zát ž pro vyproš ovanou osobu. 

Dalším d vodem, pro který je dle mého nasazení robot  nevhodné, je obvykle špatný 

p ístup k vozidlu. Úklid vozovky, únik provozních kapalin a uvoln ní komunikace, 

odtažení jsou události, které nep edstavují podstatné riziko pro zasahující hasi e, pokud 

odhlédneme od možnosti zran ní hasi  dalšími projížd jícími automobily. Tomuto riziku 

by byl vystaven i p ípadný operátor robota, pokud by nebyl schovaný uvnit  zásahového 

automobilu. Jako poslední podtypy z staly železni ní a letecké nehody, u kterých 

provád jí hasi i innost podobnou jako u p edchozích podtyp , proto se zde nasazení 

robot  také nep edpokládá. Také pohyb robot  uvnit  havarovaného vlaku i letadla by byl 

velmi obtížný a pomalý. 

 

 

Únik nebezpe ných látek p edstavuje vysoké riziko pro zasahující hasi e, dále se d lí 

na podtypy únik: 

• na pozemní komunikaci;  

• do p dy;  

• na (do) vodní plochu (y);  

• do ovzduší.  
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Tento typ události je dle mého názoru vhodný pro nasazení robotických systém  

hlavn  díky minimalizaci nebezpe í pro zasahující hasi e. Roboti odolní v i p sobení 

chemických látek mohou v rámci pr zkumu provád t m ení koncentrací, odb r vzork  a 

d kladný pr zkum. Touto inností výrazné sníží nebezpe í pro hasi e, kte í mohou p ijít 

do kontaktu s nebezpe nou látkou, až v okamžiku kdy ví, o jakou látku se jedná, nebo 

nemusí do kontaktu p ijít v bec, v p ípad  nasazení robot  i na likvidaci. 

 

 

Typ události technická pomoc je velmi široký a jeho up esn ní je možné díky 

podtyp m. Technické pomoci jsou nej ast jší typ zásah  hasi  již n kolik let a jejich 

podíl dále roste. Tento typ m žeme rozd lit na velké množství podtyp :  

• odstran ní nebezpe ných stav ;  

• spolupráce se složkami IZS;  

• destrukce objektu;  

• náhrada nefunk ního za ízení;  

• otev ení uzav ených prostor;  

• odstra ování p ekážek;  

• erpání vody;  

• m ení koncentrací;  

• monitoring; asistence u sportovních a kulturních akcí;  

• neakutní otev ení uzav ených prostor;  

• likvidace hmyzu;  

• uzav ení tekoucí vody;  

• asistence p i hledání nezv stného. 

 I n které podtypy jsou hodn  obecné, ale obvykle nám název napoví, že nasazení 

robot  by bylo neefektivní. 

Jako vhodné podtypy pro nasazení robot  jsem vybral m ení koncentrací, kde 

nasazení robot  výrazn  sníží riziko poškození zdraví hasi . Dalším podtypem je 

destrukce objektu, kde bychom mohli využít malé roboty nap . podobné had m, kte í 

mohou provád t pr zkum sutin a dostanou se i malými škvírami do prostor s možným 

výskytem zavalených osob. A jako poslední asistence p i hledání nezv stného, p i které by 
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se dala efektivn  využít nap íklad termokamera umíst ná na drobném létajícím robotovi, 

nebo roboti provád jící pr zkum v organizovaných skupinách. 

U ostatních podtyp  by dle mého názoru nebylo výhodné nasadit roboty. Nehrozí zde 

velké riziko pro zasahující hasi e v p ípad  provád ní pr zkum, nebo je pr zkum u t chto 

podtyp  omezen na úplné minimum. 

 

Záchrana osob a zví at se d lí na podtypy:  

• z vody;  

• z výšky, z hloubky;  

• uzav ené prostory, výtah;  

• zasypané, zavalené;  

• podzemní prostory;  

• z vody – velká plocha;  

• sebevražedné úmysly;  

• pátrání po poh ešované osob .  

Podtypy, které jsem vybral jako vhodné pro nasazení robot , jsou pátrání po 

poh ešované osob , kde bychom mohli nasadit stejné roboty jako p i hledání nezv stného, 

dále záchrana osob z podzemních prostor, v tomto p ípad  by bylo vhodné nasadit roboty 

pro pr zkum prostor a m ení koncentrací, dalším podtypem je záchrana osob z vody 

(velká plocha), v tomto p ípad  by bylo možné nasazení robota, který pom že hasi m 

provád t pr zkum pod vodou. Dalším podtypem, kde by mohlo být výhodné nasazení 

robot  na pr zkum je záchrana osob z výšky z hloubky. U událostí tohoto podtypu, by 

nap . létající robot mohl provést pr zkum rychleji než hasi i, kte í se dostanou 

k zachra ované osob  až za delší asový úsek. Jako poslední vhodný podtyp událostí jsem 

vybral záchranu zasypaných a zavalených, kde je pom rn  vysoké riziko pro hasi e 

z d vodu nestability suti, proto by pro zvýšení bezpe nosti mohl provést prvotní pr zkum 

robot.  

U ostatních podtyp  sebevražedné úmysly a uzav ené prostory není tém  žádné riziko 

pro zasahující hasi e a obvykle není provád n pr zkum ve velkém rozsahu. 
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Jako poslední typ událostí jsou ostatní mimo ádné události, které se d lí na 3 podtypy:  

• radia ní nehoda, havárie;  

• evakuace a ochrana obyvatel plošná;  

• jiné.  

Jako jediný podtyp události vhodný pro nasazení robotického systému se jeví radia ní 

nehoda, havárie, u které je velké riziko pro zasahující hasi e.  

 

V p edchozí ásti jsem vybral typy a podtypy mimo ádných událostí, které jsou dle 

mého názoru vhodné pro nasazení robotických systém . Toto nasazení by vedlo ke snížení 

ohrožení zasahujících hasi  a ke zvýšení efektivity zásahu. P ehledné shrnutí vybraných 

typ  a podtyp , v etn  po tu událostí za azených p i vyhlášení do t chto typ  a podtyp  za 

roky 2010 - 2012 v Moravskoslezském kraji je v Tab. 5.1.  

Tab. 5.1 – Shrnutí po t  událostí  

Typy a podtypy 2010 2011 2012 
Nasazení robot  

ANO NE 

Dopravní nehoda 1963 1764 2200 5927 
Dálnice 19 12 4  35 
Letecká 0 0 2  2 
Tunel klimkovice 1 0 0  1 
Úklid vozovky 368 422 578  1368 
Únik provozních kapalin 427 417 458  1302 
Uvoln ní komunikace, odtažení 712 595 849  2156 
Vyprošt ní osob 369 260 244  873 

Železni ní 67 58 65  190 

Jiné, zatím neur eno 52 7 5 64 

Zatím neur eno 52 7 5  64 

Ostatní mimo ádná událost 5 0 4 9 
Jiné 4 0 4  8 

Evakuace a ochrana obyvatel plošná 1 0 0  1 

Planý poplach 842 910 993 2745 

Planý poplach 842 910 993  2745 

Požár 2340 2496 2509 7345 
Dálnice 3 4 1 8  
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Tab. 5.1 (pokra ování) 

Typy a podtypy 2010 2011 2012 
Nasazení robot  

ANO NE 

Dopravní prost edky 234 237 228 699  
Chemický pr mysl 2 0 3 5  
Kabelové kanály, kolektory 13 7 5 25  
Lesní, polní porost, tráva 272 380 508 1160  
Nízké budovy 705 515 492 1712  
Podzemní prostory 8 3 1 12  
Popelnice, kontejner, odpad, ostatní 641 849 793 2283  
Pr myslové objekty, sklady 84 91 118 293  
Saze v komín  3 95 84  182 
Shromaždišt  osob 12 12 25 49  
Signalizace EPS 199 72 3 274  
Trafostanice, rozvodny 27 37 45 109  
Výškové budovy 135 169 176 480  

Tunel Klimkovice 1 0 0 1  

Zem d lské objekty 1 25 27 53  

Technická pomoc 13369 11028 10012 34409 
Asistence p i hledání nezv stného 0 20 5 25  
Asistence u sportovních a kulturních 
akcí 

59 9 8  76 

erpání vody 1454 354 271  2079 
Destrukce objektu 1 2 3 6  
Likvidace hmyzu 886 3289 1975  6150 
M ení koncentrací 155 192 179 526  
Monitoring 263 73 100  436 
Náhrada nefunk ního za ízení 52 103 156  311 
Neakutní otev ení uzav ených prostor 2681 2544 2309  7534 
Odstran ní nebezpe ných stav  4521 1279 1470  7270 
Odstra ování p ekážek 776 599 610  1985 
Otev ení uzav ených prostor 1790 1769 1887  5446 

Spolupráce se složkami izs 731 637 814  2182 

Uzav ení tekoucí vody 0 158 225  383 

Únik nebezpe ných látek 541 587 549 1677 
Do ovzduší 107 73 116 296  
Do p dy 21 12 19 52  
Na (do) vodní plochu(y) 34 24 26 84  
Na pozemní komunikaci 334 433 363 1130  

Signalizace plynového idla 44 45 25 114  
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Tab. 5.1 (pokra ování) 

Typy a podtypy 2010 2011 2012 
Nasazení robot  

ANO NE 

Signalizace metanového idla 1 0 0 1  

Záchrana osob a zví at 1064 1125 1163 3352 
Pátrání po poh ešované osob  0 0 9 9  
Podzemní prostory 7 2 2 11  
Sebevražedné úmysly 0 11 9  20 
Uzav ené prostory, výtah 840 909 929  2678 
Z vody 69 25 36 130  
Z vody - velká plocha 0 8 4 12  

Z výšky, z hloubky 137 156 159 452  

Zasypané, zavalené 11 14 15 40  

Živelní pohroma 153 x x 153 
Povodn , záplavy, dešt  2 x x  2 

Sníh, námraza 151 x x  151 

Celkem 20329 17917 17435 55681 
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Jak je napsáno v p edchozích kapitolách, rozhodování o nákupu a nasazování robot  u 

mimo ádných událostí by se v první ad  odehrálo pouze v p sobnosti menšího správního 

celku. Je tedy vhodné provést rozbor statistik pro menší správní celek, v tomto p ípad  

Moravskoslezský kraj. Pro p esn jší náhled na situaci jsem provedl rozbor statistik 

mimo ádných událostí s využitím výb ru vhodných a nevhodných podtyp  z p edchozí 

ásti. D lení na typy a podtypy využívá KOPIS (IBC) HZS Moravskoslezského kraje pro 

zat íd ní události p i vyhlášení poplachu jednotkám požární ochrany. Výsledné zat íd ní 

události pro statistickou ro enku HZS R se ovšem m že mírn  lišit. Pro ú ely této 

bakalá ské práce jsem použil po ty událostí pro jednotlivé typy a podtypy z roku 2010 - 

2012. Celkový po et událostí byl 55681. V Tab. 5.1 jsou uvedeny po ty pro jednotlivé 

typy a podtypy. V Tab. 6.1 jsou uvedeny po ty událostí, p i kterých by bylo výhodné, 

vhodné a efektivní nasazení robot  a po ty událostí u kterých ne, v etn  procentuálního 

podílu na celkovém po tu událostí za roky 2010 - 2012. 

Tab. 6.1 – Po ty událostí v MSK 

Nasazení robot  Po et událostí 
Podíl na celkovém po tu 

% 
Vhodné pro nasazení robot  9998 17,9 
Nevhodné pro nasazení robot  45683 82,1 

Celkem 55681 100 

 

Z po tu událostí, které se staly v letech 2010-2012 v Moravskoslezském kraji a p i 

vyhlášení byly zat ízeny do typ  a podtyp , které jsem vybral jako vhodné pro nasazení 

robotických systém , vidíme, že nasazení robot  p i pr zkumu by bylo vhodné a efektivní 

pro p ibližn  18 % událostí. V t chto 18 % událostí by byli zasahující hasi i uchrán ni 

vystavení nebezpe í p i pr zkumu, nebo by toto nebezpe í bylo minimalizováno a to díky 

nasazení robotických systém . 

Dále jsem vybral události, u kterých došlo ke zran ní, pop . úmrtí zasahujících hasi , 

a celkový po et zran ných rozd lil na dv  ásti. První ást tvo í zran ní u mimo ádných 

událostí, které byly za azeny do typ  a podtyp , kde by mohli být nasazeni roboti a tím by 

bylo zdraví hasi  uchrán no. Druhou ást tvo í zran ní u událostí, kde by nebylo vhodné 
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nasazení robotických systém . V letech 2008 - 2012 došlo celkem k 114 zran ním hasi  

p i zásahu u mimo ádných událostí. V Tab. 6.2 jsou vypsány typy a podtypy událostí, u 

kterých došlo ke zran ní zasahujících hasi  s po ty zran ných. Tu n  jsou vyzna ené 

podtypy, které jsem vyhodnotil jako vhodné pro nasazení robot . 

Tab. 6.2 – Po et zran ných u jednotlivých podtyp  

Typy a podtypy událostí, u kterých došlo ke zran ní hasi  Po et zran ných 

Dopravní nehoda Uvoln ní komunikace, odtažení 4 

Dopravní nehoda Vyprošt ní osob 6 

Dopravní nehoda Dálnice 1 

Dopravní nehoda Únik provozních kapalin 1 

Požár Nízké budovy 29 

Požár Zem d lské objekty 2 

Požár Lesní porost, tráva 6 

Požár Saze v komín  2 

Požár Pr myslové objekty, sklady 5 

Požár Dopravní prost edky 2 

Požár Výškové budovy 4 

Požár Shromaždišt  osob 1 

Požár Popelnice, kontejner, odpad, ostatní 1 

Technická pomoc Odstran ní nebezpe ných stav  19 

Technická pomoc Odstran ní p ekážek 6 

Technická pomoc Spolupráce s IZS 2 

Technická pomoc Likvidace hmyzu 12 

Technická pomoc Otev ení uzav ených prostor 2 

Technická pomoc Monitoring 1 

Technická pomoc erpání vody 1 

Únik nebezpe ných látek Do p dy 1 

Záchrana osob a zví at Z výšky, hloubky 4 

Záchrana osob a zví at Uzav ené prostory, výtah 1 

Záchrana osob a zví at  Z vody 1 

Celkem 114 
 

Celkový po et zran ných hasi  byl 114. V Tab. 6.3 jsou uvedeny tyto po ty a 

procenta z celkového po tu zran ných. 
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Tab. 6.3 – Po ty zran ných dle vhodnosti nasazení robot  

Podtypy Po et 
Podíl na celkovém po tu 

% 

Vhodné podtypy 54 47,4 

Nevhodné podtypy 60 52,6 

Celkem 114 100 
 

Z Tab. 6.3 vyplývá, že nasazení robot  by mohlo zabránit zran ní 54 hasi , což je 

47,4 %, z celkového po tu 114 zran ných hasi  v letech 2010-2012 v Moravskoslezském 

kraji. 
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V této ásti své bakalá ské práce se budu zabývat kategorizací mimo ádných událostí 

se z etelem k požadavk m na pr zkum. Mimo ádné události jsou od sebe velmi odlišné 

podmínkami, které u nich panují, také prost edím, ve kterém se odehrávají a dalšími 

parametry. Z tohoto d vodu je pot eba stanovit, jaké požadavky budou kladeny na roboty 

nasazené na pr zkum a s jakými podmínkami na míst  se setkají. Je d ležité, aby nasazení 

roboti odolali vliv m prost edí a spolehliv  provedli pr zkum.  

Nejprve by bylo na míst  uvést, co si pod pojmem pr zkum m žeme p edstavit. 

Pr zkum je innost, kterou se zjiš ují poznatky o situaci pot ebné pro rozhodování o 

zp sobu vedení zásahu. V tšinou jde o jednu z nejnebezpe n jších inností a zárove  

velice d ležitou, nebo  podle jeho výsledk  je veden zásah, na kterém závisí záchrana 

osob, zví at a majetku a v neposlední ad  i bezpe nost jednotky. Pr zkum se provádí po 

celou dobu zásahu, nap . i p i doprav  na místo zásahu, na míst  zásahu. Pr zkum na míst  

zásahu se provádí ihned po p íjezdu jednotky na místo zásahu a dále nep etržit  až do 

ukon ení zásahu [4].  

 

Cílem pr zkumu na míst  zásahu je zjistit: 

a) zda jsou ohroženy osoby, zví ata a majetek, 

b) rozsah požáru, zp sob a sm ry ší ení a druh ho ících materiál  nebo rozsah 

ú ink  mimo ádné události, 

c) p ítomnost nebezpe ných látek a p edm t , které mohou nep ízniv  ovlivnit 

pr b h zásahu, 

d) terénní a jiné podmínky významné pro použití mobilní požární techniky a 

v cných prost edk . 

Sou ástí pr zkumu mohou být podle zjišt né situace i práce, které nesnesou odkladu 

z hlediska záchrany osob a ochrany život  hasi  na míst  zásahu. Není vylou en ani 

zp sob provád ní pr zkumu tzv. bojem, tedy za sou asného hašení [4]. 

Výše zmín né skute nosti jsou minimem, které by m li roboti nasazení na pr zkum 

splnit.  
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Zjišt ní, zda jsou ohroženy osoby, zví ata a majetek jsou spole né pro všechny typy 

mimo ádných událostí. Roboti by m li um t p enášet obraz z místa nasazení v etn  obrazu 

snímaného termokamerou pro orientaci v siln  zakou eném prostoru. Standardní kamera 

by m la mít také p isvícení pro nasazení za špatných sv telných podmínek, p ípadn  za 

tmy. Vhodnou pom ckou pro p ípadné operátory robot  by bylo rozpoznání obli eje a také 

rozpoznání lidského t la ve zp ímené poloze, ale taky vleže na zemi, p ípadn  jenom ásti 

t la tr ící nap íklad zpod postele v p ípad  ukrytí lov ka. Stejné rozpoznání by bylo 

výhodné i v p ípad  zví at s p ípadnou identifikací druhu zví ete. Další schopností 

vhodnou p i nalezení osob je možnost jednoduše monitorovat alespo  základní životní 

funkce - tep a dech. 

Robot by m l um t jasn  ozna it oblast, kde již provedl pr zkum, p ípadn  místa kde 

se nachází osoby, pokud nebude schopen manipulovat s osobami a provést tak jejich 

záchranu z místa ohrožení. Ozna ení by m lo být dostate n  viditelné i za zhoršených 

sv telných podmínek nebo v prostorách se silným zakou ením. 

 

Další informace, které je t eba zjistit p i pr zkumu, jsou rozsah požáru, sm ry ší ení a 

druh ho ících materiál , pop ípad  rozsah mimo ádné události, pokud se nebude jednat o 

požár. V tšina t chto informací se dá zjistit pomocí kamer, p ípadn  termokamer. P idal 

bych ovšem k t mto informacím zjišt ní teploty plamene nebo teploty oh átých povrch  

stavebních konstrukcí pomocí bezkontaktního teplom ru, obraz z termokamery, která 

obvykle taky umí ur it tyto teploty. Další informací, kterou hasi i zjiš ují p i požáru, je 

p ibližné složení kou e a produkt  ho ení se zam ením na ur ité plyny. 

V Moravskoslezském kraji se na toto m ení používá p ístroj X-am 5000 od firmy 

Draeger. Tento m icí p ístroj je osazen idly na m ení koncentrace chlóru, amoniaku, 

oxidu uhelnatého a methanu. P ístroj má dv  úrovn  alarm  podle procentuálního dosažení 

dolní hranice výbušnosti, dále nám napoví, je-li t eba zasahovat v dýchací technice. Jako 

poslední informaci d ležitou pro provedení hasebního zásahu považuji kontrolu vypnutí 

p ívodu elektrické energie do objektu. Na kontrolu této skute nosti používají hasi i 

indikátor nap tí. Robot by proto m l být vybaven také tímto za ízením, aby mohli hasi i 

nasadit úto né proudy s vodou nebo p nou bez rizika zasažení elektrickou energií. 
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T etí informací, kterou hasi i zjiš ují na míst  mimo ádné události, je p ítomnost 

nebezpe ných látek a p edm t , které by mohly nep ízniv  ovlivnit pr b h zásahu. 

K zjiš ování p ítomnosti nebezpe ných látek používají hasi i širokou škálu m ících 

p ístroj , identifika ních trubi ek, pH papírky. V Moravskoslezském kraji konkrétn  

v Ostrav  se používají následující m icí p ístroje: OLDHAM MX 2100, DRAEGER 

XAM 5000, termokamera, PAC-EX, anemometr, DC 3E, DC 3H, GI 3H, URAD 115 a 

také PH papírky, lakmusové papírky, pr kazové papírky PP-3 a identifika ní trubi ky. 

Pomocí t chto m ících p ístroj , papírk  a trubi ek se dají detekovat následující látky a 

skute nosti: p ítomnost radiace, bojové chemické látky, jedovaté plyny, CO2, O2, 

koncentrace výbušných plyn , Cl2, CH4, CO, NH3. Robot by mn l um t používat tyto 

p ístroje, v etn  p enosu nam ených hodnot, nebo by mohlo být m ení na stejném 

principu jako ve zmín ných m ících p ístrojích implementováno p ímo v robotu. Další 

inností, kterou mohou hasi i vykonávat v rámci pr zkumu p i zásahu na nebezpe nou 

látku, je odb r vzork . Proto by m l robot um t používat za ízení na odb r vzork  

pevného, kapalného a plynného skupenství. 

P ítomnost nebezpe ných p edm t  m žeme zjistit pomocí vizuální techniky, 

klasických kamer nebo termokamer. M že se jednat o tlakové lahve, nástražné výbušné 

systémy apod. 

 

Poslední informací, kterou zjiš ují hasi i u mimo ádných událostí dle [4] jsou terénní a 

jiné podmínky na míst  mimo ádné události významné pro nasazení mobilní požární 

techniky a v cných prost edk  požární ochrany. Mezi terénní podmínky m žeme za adit 

p evýšení, schody, povrch terénu, p ípadné zpevn ní komunika ních cest, ší ku a výšku 

pr jezdu, ší ku komunikací, výšku kolmých stup , atd. P evýšení, nebo lépe sklon 

komunikací m žeme posoudit pomocí náklonového idla zabudovaného do robota, ze 

kterého získáme p esné hodnoty odklonu od vodorovné roviny. Ší ku a výšku pr jezdu 

bychom mohli m it pomocí laserových dálkom r , p ípadn  orienta n  pomocí aplikací 

využívajících kamery a zmi ované náklonové idlo.  
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P i provád ní pr zkumu je t eba po ítat zvlášt  s nebezpe ím [4]: 

• úrazu elektrickým proudem, 

• ztráty orientace v objektu, 

• z ícení konstrukcí, 

• pád , 

• intoxikace zplodinami ho ení nebo uniklou nebezpe nou látkou nebo udušení, 

• žíhavých plamen , sálavého tepla a popálení, 

• fyzikálního nebo chemického výbuchu, 

• opa ení, 

• poleptání, 

• ohrožení zví aty, 

• zasypání (silo, stohy), 

• nebezpe í infekce, ozá ení. 

Se všemi t mito nebezpe ími p ijdou do kontaktu hasi i provád jící pr zkum. 

Nasazení robota by tomuto vystavení zabránilo, robot ovšem musí p i provád ní pr zkumu 

odolat t mto vn jším vliv m.  

 

S informacemi z p edchozích ástí, m žeme mimo ádné události rozd lit podle 

požadavk , které budou kladeny na roboty p i pr zkumu. Vycházet budeme z požadavk  

na zjišt né informace o míst  mimo ádné události a z nebezpe í, které budou roboty p i 

pr zkumu ohrožovat. Jako první druh mimo ádných událostí, u kterých panují typické 

podmínky a jsou zde p i pr zkumu zjiš ovány typické informace, jsem vybral požár. 

Druhým typem jsou zásahy s p ítomností nebezpe ných látek nebo p edm t . Dalším 

druhem je vyhledávání osob, a  už v p ípad  nezv stných osob, nebo v rámci pr zkumu 
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p ed samotou záchranou. Posledním typem je vyhledávání zavalených v troskách 

z ícených budov. 

 

První skupinou mimo ádných událostí, u kterých se setkáme s vysokým po tem 

r zných nebezpe í, jsou požáry. Z nebezpe í uvedených v p edchozí kapitole jsou to 

p edevším: ztráta orientace, intoxikace zplodinami ho ení, nebezpe í žíhavých plamen , 

sálavého tepla, popálení, dále fyzikální nebo chemický výbuch a také opa ení. Všechny 

tyto skute nosti mohou ohrozit i roboty p i pr zkumu. Informace, které je t eba zjistit 

pr zkumem, jsou uvedeny v p edchozí ásti. Zjišt ní, jsou-li ohroženy zví ata, osoby, nebo 

majetek, je prvo adé u všech druh  mimo ádných událostí. Hlavní ást pr zkumu u požáru 

je zam ena na zjišt ní rozsahu požáru, a další parametry popsané v ásti 6.1.3 typické pro 

požáry. 

 

Mimo ádné události s p ítomností nebezpe ných látek vyžadují v rámci pr zkumu 

hlavn  ur ení druhu nebezpe né látky, nebo p ímo názvu nebezpe né látky a m ení její 

koncentrace. Od t chto údaj  se odvíjí nasazení ochranných oblek , p ípadná 

dekontaminace a další innost. Hlavním nebezpe ím typickým pro tento druh událostí je 

poškození robota p sobením nebezpe né látky. Pro roboty nejsou nebezpe né látky, které 

napadají dýchací cesty lov ka, pop ípad  jinak ochromují lidské t lo. Hlavním nep ítelem 

robot  jsou v tomto p ípad  agresivní látky, které by zp sobily narušení ástí robota a 

vy adily by ho tím z innosti. V i všem t mto vlastnostem by m l být robot odolný. 

Dalším problémem je možná iniciace par kapalin a plyn  a jejich následný požár nebo h e 

výbuch. Robot by proto m l být v provedení pro nasazení ve výbušném prost edí, a to i 

v p ípad  nasazení u požáru, kde se také m že vyskytnout výbušná koncentrace.  

 

Vyhledávání osob je další druh innosti, p i které by bylo výhodné nasazení robot . 

Hlavní a v podstat  jedinou inností robot  u tohoto druhu mimo ádných událostí je 

vyhledávání osob pop . zví at. Do vyhledávání bývá zapojeno obvykle velké množství 

hasi . Tyto hasi e by mohli nahradit roboti spolupracující spolu. Technické prost edky 
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používané na vyhledávání jsou obvykle pouze termokamera, nebo termovize, se kterými 

by m li roboti um t zacházet a používat je na vyhledávání osob. 

 

Vyhledávání osob zavalených, nebo zasypaných, pop ípad  vyhledávání osob ve 

z ícených budovách je innost velmi nebezpe ná pro hasi e. V každém okamžiku se 

mohou trosky pohnout a m že dojít k zavalení, nebo uv zn ní hasi . Robot by m l um t 

p enášet „co vidí“ a m l by mít takové rozm ry a váhu, aby co nejmén  zat žoval trosky 

z ícených budov a tím minimalizoval nebezpe í následných dalších sesuv  a pohybu 

trosek. Dalším specifikem u z ícených konstrukcí jsou malé prostupy, spáry, škvíry atd., 

kterými by se mohli roboti dostat do vzniklých dutin a prohledat je. 

 

 

 

Podmínky požáru m žeme charakterizovat teplotou, nebo pomocí tepelného toku, 

který vyza uje. Pro stanovení orienta ní teploty požáru, pro p edstavu jakým podmínkám 

budou robotické systémy vystaveny, použijeme teplotní k ivky požár . Všechny k ivky 

m žeme vid t na Obr. 7.1 [32]. Vycházet budeme z normové teplotní k ivky, 

uhlovodíkové teplotní k ivky a k ivky vn jšího požáru. 
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Obr. 7.1 – Znázorn ní teplotních k ivek 

 

Z Obr. 7.1 m žeme vy íst p ibližné teploty požáru, kterým budou roboti vystaveni. 

Nejvyšší teplotu dosahuje požár p i ho ení uhlovodík . Teplota se blíží hodnot  1350 °C. 

Pro vn jší požár vy teme hodnotu z teploty vn jšího požáru, tedy 658 °C. 

Hodnoty dle teplotních k ivek m žeme porovnat s hodnotami teploty požáru 

uvád nými v literatu e. Tyto hodnoty m žeme vid t v Tab. 7.1 [2]. Zde jsou uvedeny i 

orienta ní doby požáru, které bývají asto uvád ny spolu s teplotami. 

Tab. 7.1 – Hodnoty teploty požár  v závislosti na dob  trvání požáru 

Druh objektu 
Doba trvání požáru Teplota požáru 

min °C 
Budovy pro bydlení, 
administrativní budovy 

60 700 – 1000 

Hotely, obchody, divadla 90 – 120 1000 – 1100 
Hospodá ské budovy 40 – 120 350 – 750 
Výrobní za ízení 180 – 300 1000 – 1200 
Výrobní objekty 120 – 240 1200 – 1500 
Objekty chemické výroby 360 – 480 1500 - 2000 

 

S rostoucí teplotou roste odstupová vzdálenost, kterou se hasi i brání ú ink m teploty 

požár , nap íklad p i hašení skladovacích nádrží v chemickém pr myslu se m že stát, že je 
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nutná odstupová vzdálenost v tší než efektivní dost ik proudnic a proto hašení pozbývá 

smysl.  

Další faktorem je tepelný tok vyzá ený požárem. Lidské t lo a lidská k že se 

p sobením tepelného toku oh eje na kritickou hodnotu 45 °C, p i dalším zah ívání je 

p ekro en práh bolesti a dochází postupn  ke vzniku popálenin [2]. P ípustná hodnota 

hustoty tepelného toku pro lidi p i krátkodobém p sobení je 1050 W.m-2, p i p sobení 

dlouhodobém je to 540 W.m-2. Pro mobilní požární techniku, u které se nacházejí 

obsluhující hasi i v zásahovém obleku, jsou kritické hodnoty udávány v rozmezí 12600 – 

12800 W.m-2 [2]. Robot by m l odolat minimáln  t mto hustotám tepelného toku. 

Nasazení robotických systém  ochrání zasahující hasi e p ed p sobením t chto vliv  a 

hodn  tím sníží riziko popálenin, vy erpání a jiné újmy na zdraví. 

 

 

U mimo ádných událostí s únikem nebezpe ných látek se vyskytuje široké spektrum 

nebezpe ných látek. Na míst  mimo ádné události se tedy m žou vyskytovat látky [31]:  

• výbušné, 

• oxidující, 

• extrémn  ho lavé, 

• vysoce ho lavé, 

• ho lavé, 

• vysoce toxické, 

• toxické, 

• zdraví škodlivé, 

• žíravé, 

• dráždivé, 

• nebezpe né pro životní prost edí, 

• senzibilující, 

• karcinogenní, 

• mutagenní, 

• toxické pro reprodukci. 
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V tšina t chto nebezpe ných vlastností je vztažena na lov ka, ne na mechanický 

stroj, v našem p ípad  robota. Pro robota, který odolá požáru, plameni a výbuchu jsou 

nebezpe né pouze látky žíravé z d vodu narušení konstrukce robota. V i t mto látkám by 

tedy m l být robot odolný. Je nutno dodat ionizující zá ení, které není v tomto vý tu, ale 

robot by v i n mu m l být odolný. 

 

Klima popisujeme pomocí klimatických prvk , které jsou odvozeny z prvk  

meteorologických. Základními jsou pr m ry teploty vzduchu a pr m rné úhrny srážek[7]. 

Všichni roboti by m li být schopní provád t pr zkum p i všech teplotách okolí od 

nejnižší nam ené teploty až po nejvyšší nam enou teplotu v R. V eské republice je 

pr m rná teplota 7,3°C, extrémem je nejnižší (- 42,2°C) a nejvyšší (40,2°C) nam ená 

teplota[8]. Výjimku tvo í roboti p edur ení pro nasazení u požár , kte í musí zvládat 

teploty daleko vyšší, stanovené v kapitole 7.4.1. 

Konkrétní hodnoty úhrnu srážek, vlhkosti, nebo prašnosti nejsou d ležité, robot musí 

být p ipraven na zasažení vodou a velmi vysokou prašnost. Odolnost v i t mto vliv m 

m žeme vyjád it stupn m krytí. Aby robot vydržel i nejdrsn jší podmínky, bylo by vhodné 

použít vysoký stupe  krytí, tedy IP 67. íslo 6 znamená prachot snost, živé ásti jsou 

chrán ny p ed dotykem drátem, íslo 7 znamená ochranu proti do asnému pono ení[9]. 
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V p edchozí kapitole jsem provedl kategorizaci mimo ádných událostí s ohledem na 

provád ní pr zkumu a také stanovení podmínek u zásahu na míst  mimo ádných událostí, 

což úzce souvisí s požadavky na roboty p i provád ní pr zkumu. V této ásti se zam íme 

na návrh modelové koncepce robotického systému. Stanovím tedy požadavky na rozm ry, 

výdrž, schopnosti a odolnost robot . 

 

Mimo ádné události s ohledem na požadavky na rozm ry robot  m žeme rozd lit na 

události uvnit  budov a vn . U robot  ur ených pro zásah v exteriéru budou požadavky na 

maximální rozm ry podstatn  voln jší na rozdíl od robot  zasahujících uvnit  budov. 

 

Robotické systémy, jejichž primárním prost edím bude zásah v exteriérech, jsem 

rozd lil na roboty ur ené pro nasazení pouze v areálu firmy, podniku, pop . pr myslové 

zón  a na roboty, kte í budou na místo mimo ádné události p eváženi na v tší vzdálenosti.  

Robot umíst ný p ímo v areálu firmy, by byl na rozm rech omezen pouze rozm ry 

komunikací, vrat, pr jezd  a podjezd . Minimální ší ka jízdního pruhu je dle [10] ve 

výjime ných p ípadech 2,25 m. Maximální rozm ry vozidel dle [11] jsou ší ka: 3 m, 

výška: 4,2 m a délka: 12 m. Tyto rozm ry by m ly být maximální pro robota. 

Robot, který bude p evážen na místo mimo ádné události po ve ejných komunikacích, 

musí spl ovat podmínky dané vyhláškou o provozu na ve ejných komunikacích. V p ípad  

p epravy rozm rných náklad  platí podmínky pro rozm ry vozidla dle [11]. Celkové 

rozm ry vozidla s p epravovaným robotem tedy musí být menší, než limity dané v tomto 

p edpisu.  

 

Roboti ur ení pro nasazení v interiéru, hlavn  uvnit  budov, budou ohledn  rozm r  

omezeni podstatn  více, než roboti pro nasazení v exteriéru. Aby roboti mohli provád t 

pr zkum uvnit  budov, musí p ekonat otvory ve stavebních konstrukcích. Maximální ší ka 

robot by tedy m la být užší než nejmenší pr chodná ší ka. Nejmenší používaná ší ka dve í 
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je 600 mm. Tyto dve e se používají do malých místností, jako jsou spíže. Dle [5] je 

nejmenší ší ka dve í pro vstup do bytu a pobytových místností je 800 mm. Nejmenší 

pr chodná ší ka schodiš  a chodeb dle [5] je 900 mm, s výjimkou pomocných schodiš  

(nap . do sklepa, na p du) je 750 mm. Dále u staveb pro obchod musí být u minimáln  

jedné pokladny pr chod o ší ce 900 mm. Pro ov ení pln ní t chto podmínek a zjišt ní 

skute ného stavu jsem provedl orienta ní m ení celkov  v 5 objektech: domech, bytových 

domech a ubytovnách. P i m ení jsem nebral v potaz mén  asto se vyskytující dve e o 

ší ce 600 mm a m il jsem tedy nejužší širší než 600 mm. Výsledky m ení jsou uvedeny 

v Tab. 8.1. 

Tab. 8.1 – Nam ené ší ky dve í a schodiš  

Adresa 
Ší ka dve í Ší ka schodišt  

mm mm 

Výškovická 98 800 1300 

Hotel VISTA 800 1600 

Vítonice 166 800 900 

Fakulta FBI 800 1100 

Stanice HS 2 Fifejdy 800 1400 

Pr m r 800 1260 
 

Ve stavebnictví se používají i dve e užší než 800 mm a to nap . dve e o ší ce 600 mm, 

ale tyto dve e se obvykle používají jako vstup do nepr chozích místností, které m že robot 

prozkoumat i bez nutnosti vstoupit dovnit . Roboti by tedy m li být do ší ky omezení 

rozm rem 800 mm. Tento rozm r odpovídá nejužším b žn  používaným dve ím a také 

pr chodné ší ce schodiš ových ramen. V porovnání se skute ným stavem je toto omezení 

dostate né. 

Výška robota u eného pro nasazení v interiéru by m la být omezena obvyklou výškou 

dve í 1970 mm.  

 

Podvozek je d ležitá ást robota. Základní požadavky na tuto ást robotického systému 

m žeme použít z vyhlášky 53/2010 a z normy SN EN 1846-2. V této norm  a vyhlášce 

jsou stanoveny požadavky pro mobilní požární techniku, ze kterých vyjdeme i pro roboty. 

V norm  jsou mimo jiné stanoveny p ední a zadní nájezdový úhel, p echodový úhel, 

stoupavost a úhel bo ního náklonu. Tyto vlastnosti podvozku tedy stanovíme i pro roboty. 
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Budeme vycházet z lehké hmotnostní t ídy a podvozku ur eného do terénu. Hodnoty výše 

uvedených vlastností jsou uvedeny v Tab. 8.2 [15]. 

 

Tab. 8.2 – Vlastnosti podvozk  

Vlastnost podvozku Hodnoty dle SN EN 1846-2 
 ° 

P ední nájezdový úhel 30 
Zadní nájezdový úhel 30 
P ejezdový úhel 25 
Stoupavost 27 
Úhel bo ního náklonu 27 

 

U mimo ádných událostí se ale vyskytuje ješt  ada okolností, se kterými se mobilní 

technika nedostane do styku, nebo které jsou pro mobilní techniku banalitou, ale v p ípad  

robot  m žou znamenat nep ekonatelnou p ekážku. První z t chto podmínek je p ekonání 

kolmých stup . P íkladem mohou být obrubníky lemující chodníky. P ekonání této 

„p ekážky“ m že být pro n které nyní vyráb né roboty nep edstavitelný problém.  

Provedl jsem orienta ní m ení výšky takovýchto p ekážek na r zných místech 

v Ostrav  a dalších m stech a provedl výpo et pr m rné výšky kolmých stup . Jednotlivé 

nam ené údaje a pr m rnou hodnotu m žeme vid t v Tab. 8.3 

Tab. 8.3 – Nam ené výšky kolmých stup  

Lokalita 
Výška stupn  

cm 

Parkovišt  Hotel VISTA 15 
Výškovická 8 
Zastávka Hotel B lský les 15 
Vítonice hlavní tah 20 
Hulín nám stí 14 

Pr m r 14,4 
 

Schopnost robot  p ekonat svislé p ekážky o dané výšce m žeme porovnat 

s pr m rnou hodnotou nam ených hodnot. Znamená to sice, že n které p ekážky nebude 

schopen takovýto robot p ekonat, ale ve v tšin  p ípad  je možnost se p ekážce vyhnout, 

nebo alespo  p ekonat ji v míst , kde je schodek nižší. Pr m rná hodnota je 14,4 cm, 

Robot by tedy m l p ekonat kolmý stupe  o výšce p ibližn  15 cm. 
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Další p ekážkou, se kterou se mohou roboti setkat, p evážn  tedy roboti ur ení pro 

nasazení v interiérech, je schodišt . Robot by m l zvládnout schodišt  vyjet sm rem 

nahoru i sjet sm rem dol . Obvyklé stoupání schodiš  najdeme v [5]. Obvyklý sklon 

schodiš  je 25° až 35°. Ve výjime ných p ípadech m že být sklon až 41°. Pro ov ení 

t chto údaj  a porovnání se skute ností jsem provedl orienta ní m ení ve stejných 

prostorách jako v p ípad  m ení ší ky dve í a schodiš ových ramen. Výsledky m ení a 

pr m rná hodnota sklonu schodiš  jsou uvedeny v Tab. 8.4. Ur ení sklonu jsem provedl 

výpo tem s nam ené délky a výšky schodiš ového stupn . 

Tab. 8.4 – Nam ené sklony schodiš  

Adresa 
Sklon schodišt  

° 

Výškovická 98 29,3 
Hotel VISTA 31,1 
Vítonice 166 29,7 
Fakulta FBI 28,0 
Stanice HS 2 Fifejdy 28,1 

Pr m r 29,0 
 

Pro robota je d ležité, aby zdolal každé schody, se kterými se setká. Proto by m l 

zvládnout ne jenom schody s pr m rným sklonem, ale i schody s maximálním sklonem. 

V tomto p ípad  leží všechny nam ené hodnoty v intervalu obvyklých sklon  schodiš . 

Robot by m l tedy zdolat schodišt  o sklonu 35°, v nejlepším p ípad  schodišt  o sklonu 

výjime n  používaných 41°.  

Neposledním požadavkem na podvozek robotického systému je rychlost. Robot se 

nemusí vyrovnat rychlostí jedoucímu automobilu. Minimální rychlost, kterou by m l robot 

zvládat, by m la být stejná jako maximální rychlost lov k, aby robot lidi v p ípad  

sou innosti nebrzdil a aby pohyb p i pr zkumu byl minimáln  stejn  rychlý jako lidská 

ch ze. Rychlost rychlé ch ze je p ibližn  6,5 km/h [14]. Rychlost robotického systému by 

tedy m la být nejmén  6,5 km/h. 

 

Funk ní nástavba robot  se bude ur it  lišit podle innosti, kterou budou roboti 

vykonávat a i v p ípad  pr zkumu bude odlišná podle druhu události, u které bude 

pr zkum provád n. V kapitole 6, kde je podrobn ji rozebrán pr zkum u mimo ádných 
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událostí, jsou rozebrány i požadavky na roboty provád jící pr zkum v pohledu informací, 

které je t eba zjistit. Nástavba robota by tedy m la být uzp sobena pro nesení výše 

zmi ovaných p ístroj , kamer a nástroj . Další možností je implementování t chto 

p ístroj  p ímo do nástavby, odpadl by tím p enos nam ených hodnot pomocí kamery a 

operátor by mohl mít p ímo na ovládacím panelu zobrazeny nam ené hodnoty. Nástavba 

nemusí být neodd litelnou sou ástí robota, naopak výhodn jší pro r zné situace a v tší 

univerzálnost robota je více nástaveb pro jeden podvozek, podobn  jako u kontejnerového 

systému. Nástavba robota samoz ejm  nemusí obsahovat pouze za ízení pro pr zkum, ale 

m že umož ovat nap íklad také hašení pomocí proudnice, nebo manipulaci s p edm ty 

pomocí robotické paže. I robot ur ený primárn  pro pr zkum by mohl být osazen 

robotickou paží pro manipulaci s drobnými p edm ty, otevírání dve í, odb r vzork  apod. 

 

Provozní doba robota je d ležitým parametrem hlavn  u déle trvajících mimo ádných 

událostí. Pro stanovení požadavku na minimální provozní dobu m žeme vyjít s pr m rné 

doby zásahu u mimo ádných událostí a to je p ibližn  90 min [3]. Pr zkum u mimo ádné 

události se provádí obvykle po celou dobu zásahu u mimo ádné události, proto bych 

hodnotu 90 minut stanovil jako požadavek na minimální provozní dobu robotického 

systému. Tato doba provozu nemusí být nutn  nap . na jednu nádrž pohonných hmot, nebo 

na jedno nabití baterií, ale jako vhodné bych posoudil nap . jednu vým nu baterií, p ípadn  

2 dolití pohonných hmot. 

 

Dosah ovládání robotického systému nám ur uje maximální vzdálenost robota od 

operátora, který jej ovládá. Je t žké ur it minimální bezpe nou vzdálenost pro jednotlivé 

mimo ádné události. Jistým vodítkem pro ur ení dostate né vzdálenosti operátora od místa 

s výskytem nebezpe ných jev  mohou být vzdálenosti, které se uvádí pro vymezení 

nebezpe né zóny. V Tab. . 8.5 [12] jsou uvedeny minimální vzdálenosti od místa 

s výskytem nebezpe né látky nebo jevu.  
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Tab. 8.5 – Odstupové vzdálenosti 

Druh p ítomné látky, charakter nebezpe í 
Vzdálenost 

m 
Ho lavé kapaliny, louhy, kyseliny 5 
Jedovaté žíravé plyny, páry, prachy 15 
Látky schopné výbuchu (páry, plyny, prachy) 30 
Radioaktivní látky 50 
T askaviny, rozsáhlé oblaky par 100 až 1000 

 

Tyto hodnoty jsou minimální a s ohledem na další faktory na míst  mimo ádné 

události se zv tšují a jsou využívány hasi i pro vytý ení nebezpe né zóny. Z uvedených 

hodnot nám vyplývá, že pokud má být operátor ovládající robota vn  nebezpe né zóny, 

m lo by mít ovládání robota minimální dosah 1000 m. Tato vzdálenost je pom rn  dlouhá, 

ve skute nosti by ve v tšin  p ípad  sta il dosah ovládání v ádu stovek metr . 
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Srovnání koncepcí robotických systém  rozd líme na dv  ásti, porovnání z hlediska 

podvozkové základny a z hlediska funk ní nástavby. 

 

Podvozkové základny jsou p evážn  dvojího druhu. Prvním druhem jsou kolové 

podvozky, druhým druhem jsou pásové podvozky. Ob  tyto koncepce mají výhody a 

nevýhody.  

 

Kolový mechanismus pat í u robot  k nejoblíben jším a nej ast ji používaným. A to 

díky jednoduché konstrukci a z toho plynoucí nižší ceny. Také není nutno ešit problémy 

stability jako u mechanism  s nohami. Mezi nejv tší problém kol pat í špatné vlastnosti p i 

jízd  v obtížném terénu a až na výjimky neschopnost p ekonat p ekážky, které jsou v tší 

než polom r kola. Pro správnou funkci kol musíme zajistit neustálý kontakt kola s 

podložkou. Toho se dá docílit nap . odpružením[6]. Kolové podvozky také obvykle 

dosahují v tší rychlosti na zpevn ném povrchu. 

 

Pásové podvozky vynikají výbornými manévrovacími schopnostmi v náro ném terénu 

(v etn  jízdy do schod ), ovšem za cenu ztrát t ením mezi pásy a podložkou, což zvyšuje 

energetickou náro nost robotu. Obvykle se používá jedna dvojice pás . Rozvor mezi pásy 

a jejich délka mají p ímý vliv na manévrovatelnost. Pásy se ídí smykem, což je ízení 

zna n  nep esné pro autonomní roboty. Proto tento typ podvozk  ídí v tšinou operátor. 

Roboty s pásy mají obvykle také vyšší nosnosti než roboty s koly [6]. 

 

Funk ní nástavby m žeme rozd lit podle n kolika kritérií. Prvním kritériem je innost, 

pro kterou je nástavba ur ena. Dle tohoto kritéria m žeme nástavby rozd lit na nástavby 

ur ené pro: 

• hasební práce, 

• manipulaci s p edm ty, 
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• pr zkum a m ení koncentrací. 

Dalším kritériem m že být možnost vym nit koncové prvky robotického systému za 

jiné, dle tohoto kritéria rozlišujeme roboty: 

• s možností vym nit koncové prvky, 

• bez možnosti vym nit koncové prvky. 

Možnost vym nit koncové prvky je z hlediska možnosti nasazení robota a jeho 

univerzálnosti výhodné. Robot nemusí nést všechny možné koncové prvky, m icí 

p ístroje, uchopovací prvky, hasicí za ízení najednou, ale je možné robota p izp sobit 

podmínkám, se kterými se setká a p izp sobit ho na innost, která se po n m požaduje. 

Takovýto robot nemusí nést vše najednou, a proto m že být menší a leh í a tím pádem i 

obratn jší. 
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Cílem mé bakalá ské práce byla rešerše robotických systém  v R a ve sv t  a shrnutí 

jejich technicko-taktických parametr  se zam ením na pr zkumné roboty. Prvním krokem 

bylo zhodnocení sou asného stavu záchranných a zásahových robotických systém  a 

porovnání jejich technicko-taktických charakteristik. Roboty jsem rozd lil do dvou skupin: 

se schopností hasit a bez schopnosti hasit a porovnal jsem jejich technicko-taktické 

parametry. 

Ve druhé ásti byl proveden rozbor statistiky mimo ádných událostí v R. Vycházel 

jsem p itom ze Statistické ro enky HZS R [3]. Zpracoval jsem po ty mimo ádných 

událostí, po ty zran ní a úmrtí u mimo ádných událostí, po ty nasazení speciálních 

ochranných od v  a po ty mimo ádných událostí, u kterých byl proveden pr zkum. 

Ve t etí ásti jsou posouzeny typy a podtypy mimo ádných událostí, které jsou 

využívány pro zat ízení událostí p i vyhlášení poplachu pro jednotky požární ochrany 

z hlediska výhodnosti nebo vhodnosti nasazení robotických systém  p i pr zkumu. Vybral 

jsem podtypy, p ípadn  celé typy mimo ádných událostí a se etl jsem po ty mimo ádných 

událostí za azených do všech t chto typ  a podtyp , které se odehrály v letech 2010 – 2012 

v Moravskoslezském kraji. Tyto hodnoty jsem použil pro u ení podílu mimo ádných 

událostí u kterých by bylo vhodné nasazení robot , dále p ibližný po et zran ní, která by 

se nemusela p i nasazení robot  stát. Tento podrobn jší rozbor je cílen  zvolen pouze pro 

menší samosprávní celek, kraj, a to hlavn  proto, protože rozhodování o p ípadném nákupu 

a nasazování robot  by v první fázi prob hlo pouze na úrovni t chto menších správních 

celk  a ne centráln  pro celou R.  

Ve tvrté ásti byly rozd leny mimo ádné události podle specifických požadavk  

na pr zkum a shrnuty podmínky, které se na míst  t chto mimo ádných událostí vyskytují. 

Mezi typy mimo ádných událostí se specifickými požadavky a podmínkami jsem vybral 

požár, únik nebezpe né látky a vyhledávání osob.  

V p edposlední ásti jsou stanoveny požadavky na robotické systémy. Jsou stanoveny 

požadavky na odolnost a schopnosti robota, které vychází z p edchozí ásti, dále omezení 

vn jších rozm r  s ohledem na nasazení robota uvnit  nebo vn  budov. Dalšími 
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stanovenými požadavky jsou doba provozu robota, dosah ovládání a požadavky na 

vlastnosti podvozku (rychlost, stoupavost, bo ní náklon, atd.). 

Poslední kapitola se zabývá srovnáním koncepcí robotických systém  z hlediska 

podvozkové základny a funk ní nástavby. Nejprve jsou porovnány kolové a pásové 

podvozky a poté nástavby z hlediska ú elu a možnosti vým ny koncových prvk . 

Výsledky této práce mohou být použity p i vývoji robotických systém . Je možno 

použití specifikované požadavky na roboty. A také p i rozhodování pro které typy a 

podtypy mimo ádných událostí je vhodné i výhodné nasazené robotického systému na 

pr zkum. 
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