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Výrobcem robota je firma DOK-ING. MVF-5 je unikátní multifunk�ní robotický 

protipožární systém vyvinutý k hašení požár� v podmínkách ohrožujících život a 

v nep�ístupných oblastech. Systém je ovládán z bezpe�né vzdálenosti až 1500 m pomocí 

dálkového ovládání. MVF-5 rozši�uje dosah hasi�� p�i ochran� vysoce rizikových 

pr�myslových za�ízení a v jiném nebezpe�ném prost�edí. 

MVF-5 je vybaven nejmodern�jšími požárními technologiemi a dv�ma nádržemi na 

vodu a p�nidlo a proto dokáže uhasit požár s minimálním poškozením sebe a bez ohrožení 

pro své operátory, kte�í z�stávají mimo dosah nebezpe�í. Špi�kové komponenty dávají 

operátorovi možnost použít vodu, p�nu nebo kombinaci vody a p�ny. 

Standardní pracovní nástroj p�ipevn�ný v p�ední �ásti systému je rota�ní chapa�

v kombinaci s buldozerovou radlicí. MVF-5 m�že zvednout až 2 tuny pomocí chapa�e a 

odstranit tím nebezpe�né p�edm�ty. Chapadla mohou také pronikat do budov st�ihat dráty a 

mohou být použity jako vyproš�ovací za�ízení. Buldozerová radlice m�že tla�it b�emena o 

hmotnosti až 10 tun. Nástroj umož�uje hasi��m uvolnit cestu vp�ed tak, aby ostatní mohli 

bezpe�n� projít. 

Sofistikovaný video systém umož�uje obsluze plnou kontrolu pohybu vozidla b�hem 

provozu. Video systém se skládá ze šesti kamer s vysokým rozlišením ve vodot�sném 

provedení, jedna z kamer je termokamera, která umož�uje MVF-5 �innost i za snížené 

viditelnosti [25].  

Robot je vyobrazen na Obr. 1 [25] a známá technicko-taktická data jsou uvedena 

v Tab. 1. 
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Obr. 1 – Robot MVF-5 

Tab. 1 – Technicko-taktická data 

Délka 5327 mm �erpadlo Ziegler 
Výška 2300 mm Ozna�ení �erpadla FPN 10-2000-2H 
Ší�ka 2200 mm Výkon �erpadla 2000 l/min p�i 10 bar 
Váha 14000 kg Lafeta Ziegler ZW 20 
Maximální rychlost 12 km/h Dost�ik 55 m 
Ovládání Dálkové Nádrž na vodu 2200 l 
Maximální dosah 1500 m  Nádrž na p�nu 500 l 
Motor 	adový p�epl�ovaný 

naftový šestiválec 
Nosnost chapa�e 2000 kg 

Výkon 186 kW p�i 2100 
rpm 

Výška radlice 935 mm 

Objem nádrže PHM 120 l Hmotnost radlice 976 kg 
Spot�eba 15 l/h   
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Výrobcem robota je firma DRB Fatec. Tento robot m�že být vyslán do nep�ístupných 

prostor kde je požár, nap�íklad do velkých budov, tunel� nebo sklad� pro ov��ení 

p�ítomnosti výbušnin nebo ho�lavin. M�že hasit požár nebo vytvo�it cestu pro hasi�e. Díky 

použití nezávislého odpružení m�že tento robot jezdit po schodech nahoru �i dol� a m�že 

pracovat v prost�edí s vysokou teplotou, také je vod�odolný a vybavený chladící systémem 

[27].  

Robot je vyobrazen na Obr. 2 [27] a známá technicko-taktická data jsou uvedena 

v Tab. 2. 

Obr. 2 – ArchiBot-M 

Tab. 2 – Technicko-taktická data ArchiBot-M 

Délka 1400 mm 
Výška 650 mm 
Ší�ka 800 mm 
Váha 450 kg 
Maximální rychlost 20 km/h 
Využitelné zatížení 200 kg 
Stoupavost 35
  
Doba nasazení 2 hodiny 
Typ motoru DC motor 
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Jedná se o robota vytvo�eného za podpory projektu: Výzkum a vývoj modulární 

struktury servisních zásahových a záchraná�ských robot�. Na výrob� se podíleli: Strojírny 

T�inec a.s., FITE a.s. (Robotsystem s.r.o., Slezský výzkum s.r.o.), VŠB-TU Ostrava 

(Katedra robototechniky). Tento víceú�elový servisní, zásahový a záchraná�ský robot se 

skládá ze t�í hlavních �ástí: robustního podvozku zajiš�ujícího dokonalou stabilitu, 

manipula�ního ramene s vysokou únosností a víceú�elového efektoru se t�emi stavitelnými 
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chapadly a integrovanou hasicí proudnicí. Pásový podvozek má p�vod v mininaklada�i 

Bobcat, p�evzat byl i p�vodní dieselový motor a hydraulický agregát, který byl rozší�en o 

další hydraulické pohony ramene a efektoru. Manipula�í nadstavba má 5 stup�� volnosti, 

první 2 klouby mají rota�ní hydraulické pohony a další 3 klouby mají stejnosm�rné 

elektromotory TGDrives. Nosnost manipula�ní nadstavby odpovídá hmotnosti nejv�tších 

vyráb�ných tlakových lahví a �iní 300 kg.  Katedra robototechniky se na tomto robotu 

podílela p�edevším kompletním navržením a realizací �ídicího a senzorického systému 

[30]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 3 [30] a známá technicko-taktická data jsou uvedena 

v Tab. 3. 

Tab. 3 – Takticko-technická data 

Podvozek: pásový 
	ízení: diferen�ní �ízení (smykem) 
Pohon: každý pás hnaný prost�ednictvím jednoho kola 
Motory: dieselový motor s hydr. agregátem a el. generátorem 

2 rota�ní hydraulické motory pro pojezd 
rota�ní hydraulické motory pro 2 klouby ramene 
DC motory TGDrives pro 3 klouby ramene 
3 Maxon DC motory pro funkce efektoru 
3 hydraulické válce pro �elisti chapadla 
serva pro polohování kamer 

Senzory: inkrementální sníma�e polohy v pohonech ramene 
stereovizní kamerová hlava na rameni 
2 p�ehledové kamery na podvozku 
couvací kamera na podvozku 

	ídicí systém: dálkové bezdrátové �ízení všech funkcí z po�íta�e 
P�enos signál�: Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) pro pojezd 

Wi-Fi (2,4 GHz) pro obraz z kamer (TCP) 
Wi-Fi (2,4 GHz) pro �ízení všech funkcí a signály senzor�
(UDP) 

Rozm�ry: celkové: 3100 x 2060 x 2910 mm 
délky �lánk� ramene: 1250 mm, 950 mm, 973 mm 
vodorovný dosah ramene (polom�r): 2200 mm 

Hmotnost: 4500 kg 
Nosnost: 300 kg v chapadle 
Hasící médium: voda, pr�tok 400 l/min, tlak 0,6 MPa (max. 1,2 MPa) 
Rychlost jízdy: max. 10,6 km/h 
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Obr. 3 – Robot Hardy 
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Robot se schopností hasit, který je odkázán na vn�jší zdroj vody, p�ivád�ný pomocí 

hadice. Rozm�ry robotu jsou 1100*900*500 mm (v*d*š). Váha robotu je 140 kg, zdrojem 

energie jsou baterie 24/36 V, výdrž baterií je až 3 hodiny, dle druhu provád�né �innosti. 

Dosah ovládání je více než 200 metr� po kabelu a až 500 m p�i prímé viditelnosti 

bezdrátov�. Robot je schopen p�ekonat stoupání 100% (45°), zvládne vystoupat po 

schodišti se stupni 20 cm vysokými a 21 cm dlouhými. Maximální rychlost robotu je 3,5 

km/h. Robot m�že být vybaven termální kamerou s rozsahem teplot -40 až 350 °C [15].  

Robot je vyobrazen na Obr. 4 [15]. 

Obr. 4 – Smarteam Fire Fighting robot 
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Robot se schopností hasit brazilského výrobce ARMTEC. Rozm�ry robotu jsou 

1,4*1,6*1,1 m. Výdrž baterie je 3 hodiny. Robot je schopen hasit pomocí vody nebo p�ny 

a v p�ípad� vody plným nebo mlhovým proudem. Nastavení proudu je ovšem manuální. 

Proudnice se m�že pohybovat v rozmezí -20 až 70° vzhledem k vodorovné poloze. Dost�ik 

je až 60 m. Robota je možno ovládat ze vzdálenosti 120 m [16]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 5 [16]. 

Obr. 5 – SACI 1.0 
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Robot se schopností hasit brazilského výrobce ARMTEC. Rozm�ry robotu jsou 

1,4*1,6*1,3 m. Výdrž baterie je 3 hodiny. Robot je schopen hasit pomocí vody nebo p�ny 

a v p�ípad� vody plným nebo mlhovým proudem. Nastavení proudu je možné pomocí 

dálkového ovládání spolu s �ízením robota. Proudnice se m�že pohybovat v rozmezí -20 až 

70° vzhledem k vodorovné poloze a m�že se otá�et v celém rozsahu 360°. Dost�ik je až 60 

m. Robota je možno ovládat ze vzdálenosti 120 m [16].  

Robot je vyobrazen na Obr. 6 [16]. 

Obr. 6 – SACI 1.5 
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Robot se schopností hasit brazilského výrobce ARMTEC. Rozm�ry robotu jsou 

1,6*1,8*1,5 m. Výdrž baterie je 6 hodiny. Robot je schopen hasit pomocí vody nebo p�ny 

a v p�ípad� vody plným nebo mlhovým proudem. Robot je osazen dv�ma nádržemi 

s p�nidlem o celkovém objemu 50 l. Proudnice se m�že pohybovat v rozmezí 20 až 70° 

vzhledem k vodorovné poloze a m�že se otá�et v celém rozsahu 360°. Robot je osazen 

sv�tly a m�že nést proudnici (monitor) o pr�toku až 8400 l/min [16].  

Robot je vyobrazen na Obr. 7 [16]. 

Obr. 7 – SACI 2.0 
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LUF 60 je dálkov� ovládaný robot, který nese ventilátor, který umož�uje hašení 

pomocí vodní mlhy, kterou je možno dopravit na velké vzdálenosti. Výrobcem je firma 

Rechner‘s Ges.M.B.H. P�edpokládaní nasazení je p�evážn� na požáry tunel�, výrobních 

za�ízení, v chemickém pr�myslu, nebo na ventilaci objekt�. Robot váží p�ibližn� 2 tuny, 

rozm�ry jsou 2,3*1,35*2 m (d*š*v). O pohon se stará dieselový motor o výkonu 105 koní. 

Maximální rychlost je 6 km/h. Výkon ventilátoru je 90000 m3/hod (150000 v p�ípad�

použití p�ídavného ventilátoru). Dodávka vody je maximáln� 400 l/min. Podvozek zdolá 

stoupání 30°, a to i po schodech [17]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 8 [17]. 
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Obr. 8 – LUF 60 
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Robot výrobce RYLAND RESEARCH LIMITED. Robot je osazen monitorem o 

výkonu 4800 litr� za minutu. Podvozek je osazen ochrannými tryskami, 4 barevnými 

kamerami, termokamerou. Rozm�ry jsou 1,4*0,86*1,14 m (d*š*v). Váha robotu je 

p�ibližn� 800 kg. Výdrž baterie je p�ibližn� 1-2 hodiny jízdy a p�ibližn� 12 hodin p�i 

stacionárním použití. Maximální rychlost je 4,5 km/h. Robot utáhne minimáln� 200 metr�

prázdné hadice, kterou je mu dodávána voda, proto je nutné nejd�íve umístit robota a poté 

pustit vodu. Dosah dálkového ovládání je minimáln� 300 m. Robota je možno ovládat také 

po kabelu [24]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 9 [24]. 

Obr. 9 – FIREMOTE 4800 
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Robot výrobce RYLAND RESEARCH LIMITED. Robot je osazen proudnicí na 

hašení a zvedacím za�ízením, které slouží p�evážn� pro manipulaci se zást�nami pro 

ochranu okolí p�ed výbuchem nástražného systému, nebo na odstín�ní tlakových lahví. 

Rozm�ry robotu jsou 1,3*0,685*1,1 m, respektive 1,6*0,685*1,205 m (d*š*v) v p�ípad�

nasazeného zvedacího systému. Váha je 150 kg, respektive 200 kg. Výdrž baterií je 2-4 

hodiny v závislosti na provád�né �innosti. Robot se m�že pohybovat maximální rychlostí 9 

km/h. Robota je možno na dálku ovládat p�i p�ímé viditelnosti na nejmén� 300 m [23]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 10 [23]. 

Obr. 10 - FIREMOTE 
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Robot vyvinul výrobcem požární techniky IVECO-MAGIRUS. Robot ur�ený na 

hašení tunelových požár�. Je schopný hasit pomocí proudnice, ke které je p�ivád�na 

pomocí hadice namotané na navijáku, který si robot veze za sebou. Robot je testován na 

teplotní odolnost. Robot vydrží p�sobení požáru. Ochranný pláš� vydrží trvalé p�sobení 

1350 °C [18].  

Robot je vyobrazen na Obr. 11 [18]. 
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Obrázek 11 - Firerob 
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OLE – terénní hasící systém, studie robota, který si nese vlastní zásobu vody a m�l by 

být ur�en na hašení lesních požár� [19].  

Robot je vyobrazen na Obr. 12 [19]. 

Obr. 12 – The Firefighting Robot - OLE 
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Robot Brou�ek je robot vyrobený v �eské republice, který byl v minulosti ve výbav�

HZS Hlavního m�sta Prahy. Výrobcem je 1. Robotická s.r.o.  

Brou�ek I je dálkov� ovládaný robot ur�ený pro zásahy v rizikovém prost�edí, p�i 

požáru, v prost�edí s nebezpe�ím výbuchu a p�i chemickém nebo biologickém ohrožení 

[33]. V tomto prost�edí m�že:  
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• manipulovat s p�edm�ty do hmotnosti 150 kg 

• hasit požár proudnicí nesenou na paži 

• pomocí �elistí st�íhat hadice, dráty nebo lana 

• provést pr�zkum nebezpe�né oblasti 

Robot je vyobrazen na Obr. 13 a známá technicko-taktická data jsou uvedena v Tab. 4. 

Obr. 13 - Brou�ek 

Tab. 4 – Technicko-taktická data 

Délka 2000 mm 
Výška se sklopenou paží 1200 mm 
Ší�ka 670 mm 
Váha 640 kg 
Maximální nosnost 150 kg 
Minimální prostor na oto�ení 1900 mm 
Maximální rozev�ení �elistí 400 mm 
Doba provozu 1-3 hodiny 
Stoupavost 35


�
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ArchBot-S je menší bráška ArchiBotu-M od výrobce DRB Fatec. Tento robot m že 

být vyslán do nep ístupných a nebezpe ných míst v etn  podzemních prostor, 

zprost edkovávat hasi m geografické informace a místo kde se nachází uv zn ní lidé, 

nebo místo s výskytem požáru. Tím se zkrátí doba zásahu a sníží ztráty na lidských 

životech. S dvojitými pásy se tento robot m že oto it dokola v úzkém prostoru a 

pohybovat se po schodech nahoru a dol . Také m že pracovat v prostorech s vysokou 

teplotou, je také vod odolný a vybaven chladicím systémem [26]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 1 [26] a známá technicko-taktická data jsou uvedena 

v Tab. 1. 

Obr. 1 – ArchiBot-S 

Tab. 1 - Takticko-technická data 

Délka 900 mm 
Výška 370 mm 
Ší ka 650 mm 
Váha 40 kg 
Maximální rychlost 8 km/h 
Využitelné zatížení 20 kg 
Stoupavost 35   
Doba nasazení 1 hodina 
Typ motoru DC motor 
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Robot ur ený k prohledávání prostor. Ovládací panel je uzp soben pro nasazené dvou 

robot  najednou. Detekuje teplotu a jedovaté plyny pomocí plynového idla. Umož uje 

p enos obrazu a zvuku. Vyhledává lidi a dokáže je dovést k východu [22].  

Robot je vyobrazen na Obr. 2 [22]. 

 

Obr. 2 – HOYA ROBOT 

 

Jedná se o robota vytvo eného za podpory projektu: Výzkum a vývoj speciálního 

víceú elového zásahového vozidla se systémem operativní zm ny parametr , využívaného 

pro záchranu osob i materiálních hodnot, p i katastrofách, požárech, povodních, expedicích 

a protiteroristických akcích. Na realizaci se podíleli: FITE a.s. a VŠB-TU Ostrava. Jako 

podvozek tohoto mobilního robotu byl použit elektrický invalidní vozík InvaCare, 

konstruk n  upravený na kated e pro uložení pot ebné dodate né elektroniky a uchycení 

manipula ní nadstavby. Manipula ní nadstavba je kompletn  navržená a realizovaná 

katedrou. Na p írubu manipulátoru je možno uchytit libovolný efektor v etn  orienta ního 

ústrojí. V sou asné dob  je robot vybaven pevným dvou elis ovým chapadlem. V zá í 

roku 2010 byl robot dopln n o odporový teplom r pro m ení teploty okolí a p edevším o 

detektor plyn  Dräger X-am 5000, který je možno vybavit idly až pro 5 r zných plyn . 

Údaje z tohoto detektoru (a i z teplom ru) jsou samoz ejm  p enášeny do operátorského 

kuf íku a zobrazeny p ehledn  na obrazovce. Robot byl dále dopln n o další krytování a 

byla vylepšena ídicí aplikace. Primární motivací pro tyto úpravy byla ú ast robotu 

Hercules na nejv tší letecko-armádn -bezpe nostní akce ve st ední Evrop  - Dn  NATO v 
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Ostrav , kde byl robot nejv tším lákadlem na stánku Fakulty strojní, resp. Katedry 

robototechniky [28]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 3 [28] a známá technicko-taktická data jsou uvedena 

v Tab. 2. 

Tab. 2 - Technicko-taktická data 

Podvozek: 4kolový, nezávislé odpružení všech kol 
ízení: natá ecí zadní náprava (Ackermann) 

Pohon: hnaná p ední náprava s diferenciálem 
Motory: DC motor pro pojezd 

servo pro zatá ení 
- 3 Maxon EC motory pro rameno 
- DC motor pro chapadlo 

Senzory: laserový sníma  vzdálenosti na rameni 
inkrementální sníma e polohy v pohonech ramene 
odporový teplom r m ící teplotu okolí 
detektor plyn  Dräger X-am 5000 
stereovizní kamerová hlava na rameni 
couvací kamera na podvozku 

ídicí systém: dálkové bezdrátové ízení všech funkcí z po íta e 
P enos signál : Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) pro pojezd 

Wi -Fi (2,4 GHz) pro obraz z kamery (TCP) 
Wi-Fi (2,4 GHz) pro ízení ramene a signály senzor  (UDP) 

Rozm ry: podvozek: 990 x 710 x 675 mm 
 délky lánk  ramene: 450 mm, 860 mm (dosah 1390 mm) 

Hmotnost: 165 kg (140 kg podvozek + 25 kg rameno) 
Nosnost: 115 kg podvozek; 1,1 kg rameno 

 

Obr. 3 – Hercules 
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Rozm ry robotu jsou 1100*900*500 mm (d*v*š). Váha robotu je 140 kg, zdrojem 

energie jsou baterie 24/36 V, výdrž baterií je až 3 hodiny, dle druhu provád né innosti. 

Dosah ovládání je více než 200 metr  po kabelu a až 500 m p i prímé viditelnosti 

bezdrátov . Robot je schopen p ekonat stoupání 100% (45°), zvládne vystoupat po 

schodišti se stupni 20 cm vysokými a 21 cm dlouhými. Maximální rychlost robotu je 3,5 

km/h. Robot m že být vybaven termální kamerou s rozsahem teplot -40 až 350 °C. Robot 

je vybaven za ízením pro detekci nebezpe ných látek, rozpozná více než 200 látek a také 

modulem pro dekontaminaci založením na ultrazvukovém dávkova i ClO2 [20]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 4 [20]. 

 

 

Obr. 4 – Smarteam Chemical detection 

 

Výrobcem tohoto robota je firma QINETIQ. Robot se prodává v n kolika provedeních. 

Robot je 42,7 cm vysoký, 57,2 cm široký a 86,4 cm dlouhý. Základní váha je 52 kg, liší se 

podle provedení. Maximální rychlost je 8,37 km/h. Robot p ekoná stoupání až 45°. 

Rameno uzvedne až 9,07 kg. Výdrž baterií robota je p ibližn  3 hodiny. Nabíjení trvá 4,5 

hodiny. Dosah ovládání je až 800 m [34]. 

Robot je vyobrazen na Obr. 5 [34]. 
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Obr. 5 - Talon 

 

 

Robot p ipomínající hada. Výrobcem je firma SINTEF. Robot je 3 metry dlouhý, váží 

75 kg. O pohon se stará 20 píst  pohán ných vodním hydraulickým systémem. Robot má 

vep edu kameru a trysku, pomocí které je schopen st íkat malé množství vody [21].  

Robot je vyobrazen na Obr. 6. 

 

Obr. 6 – ANNA KONNDA 
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http://robot.vsb.cz/gallery/roboty/kraken/0001.jpg?v=2012-10-01 

http://robot.vsb.cz/mobilni-roboty/kraken/ 

Robot katedry robotiky VŠB-TU. Jde o šestikolového robota o rozm rech: 

552*560*90mm (délka*ší ka*výška). Robot je primárn  ur en k prohlídce podvozk  

zaparkovaných aut – konkrétn  hledání p ipevn ných výbušnin. Robot veze dv  kamery, 

jednu s možností nato ení pro prohlídku podvozk  s LED p isv tlením, druhou pro 

couvání a laserový dálkom r [29].  

Robot je vyobrazen na Obr. 7. 

 

 

Obr. 7 - Kraken 

 

 

Robot výrobce iRobot. Primárn  ur ena používán armádou. Ur ený pro nasazení 

uvnit  i vn . Robot uveze 70 kg a m že se pohybovat rychlostí 12 km/h. Váha robota je 

157,4 kg. Rozm ry jsou: 88,9*76,8*45,7 cm (délka*ší ka*výška). Robota je možno 

ovládat ze vzdálenosti 800 m. Robot p ekoná vertikální p ekážku 47 centimetr , zvládne 

stoupání 45°, má brodivost 76,2 cm a poradí si s mezerou 61 cm. Robot dokáže 



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

P íloha B       Roboti bez schopnosti hasit 

7 

 

manipulovat s bombami, dopravovat zbran , menší roboty, zdravotní materiál, proviant, 

odtáhnout vojáka z nep átelského pásma, nebo odtáhnout osobní auto.  

Robot je vyobrazen na Obr. 8. 

 

Obr. 8 – iRobot Warior 710 

 


