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Anotace 

 Předloţená bakalářská práce řeší návrh centrálního osvětlovacího systému pro 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. Počátek práce se věnuje analýze 

současného stavu s osvětlovací technikou v České republice i zahraničí, popisuje koncepce 

u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a legislativního řešení v oblasti 

technických kontejnerů a nosičů. V dalších částech je proveden návrh a uvedení parametrů 

osvětlovacího systému – kontejneru včetně návrhu osvětlovací techniky, technického 

řešení kontejneru, volby vhodného nosiče, návrhu rozmístění techniky a finančního 

rozboru navrhovaného systému. 

Klíčová slova: Hasičský záchranný sbor, integrovaný záchranný systém, osvětlovací 

kontejner, osvětlovací technika, mimořádná událost, unifikační koncepce 

 

Summary: 

This bachelor´s study proposes a concept of integrated illuminative equipment for 

Fire Rescue of Moravian-Silesian region. The study commences with a thorough analysis 

of up-to-date situation in lightning equipment both in the Czech Republic and abroad; 

follows with an account of both actual status and legislation basis in illuminative outfiting 

equipment for Fire Rescue of Moravian-Silesian region. Following chapters comprise 

proposed concept of illuminative outfit and its parameters as well as details of its designs, 

carrier suitability analysis, coverage proposal, and finally, a system expenditure study. 

Keywords: Fire Rescue, Intergrated Rescue System of the Czech Republic, illuminative 

container, illuminative equipment, emergencies, unifying conception 
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1 Úvod 

Hasičský záchranný sbor České republiky je jednou ze základních sloţek 

integrovaného záchranného systému České republiky. Jeho hlavním posláním je ochrana 

ţivotů, zdraví obyvatel a majetku před poţáry a účinná pomoc při jiných mimořádných 

událostech.  HZS plní v současné době stěţejní roli v přípravách státu na mimořádné 

události a zajišťuje síly a prostředky pro zásahy při mimořádných událostech. [1] 

Pro účinný zásah jednotek IZS je zapotřebí koordinace více okolností, ať uţ se jedná  

o velení na místě zásahu, spolupráci mezi jednotlivými sloţkami IZS, odborné znalosti, 

správné rozhodování zasahujících sloţek a nasazení sil a prostředků. Nejčastěji vyuţívanou 

techniku dle hlediska charakteru mimořádných událostí a vyhlášky č.53/2010 [3] jsou 

vybavené prvovýjezdové cisternové automobilové stříkačky.  Zejména u mimořádných 

událostí většího charakteru je nutné zajistit potřebné mnoţství speciálních technických 

prostředků nejen pro zasahující hasiče, ale i pro všechny sloţky IZS. 

Ve vztahu k mnoţství a vybavenosti techniky u HZS MSK bylo nutné hledat novou 

koncepci uloţení a přepravy techniky na místo zásahu. Z tohoto důvodu se před více neţ 

deseti lety přistoupilo ke koncepci uloţení výbavy na kontejnerové technice, která je na 

místo zásahu přepravována pomocí nosičů na nákladních podvozcích. U této koncepce je 

stěţejní moţnost na jednom podvozku převézt postupně více nástaveb na místo zásahu a 

tím ušetřit prostředky u techniky, která se vyuţívá zřídka. Tato koncepce umoţňuje dle 

podmínek zadavatele vyrobit nástavbu pro kontejnerový nosič, který přesně odpovídá 

poţadavkům jednotky poţární ochrany. Nemusí se jednat pouze o kontejnery s technickým 

vybavením, ale rozdíly mezi charaktery kontejnerů jsou dány především technickým 

určením a vybavením, kterým disponují. Provedení nástavby a vybavení kontejneru je ve 

výsledku omezeno pouze hmotnostním a objemovým omezením [6,7] a technologickými 

moţnostmi dodavatele. 

Velká část zásahů je prováděna za zhoršených světelných podmínek. Nemusí se jednat 

pouze o zásahy v noci, ale také jde o zásahy v rozsáhlých průmyslových areálech, tunelech 

a podzemních prostorech, kde často při zásahu je nutné zajistit odpojení objektu od zdrojů 

energie a tím potřeba vyuţít osvětlovací techniku. V případě hromadné mimořádné 

události je potřeba také zajistit osvětlení prostoru pro evakuaci osob, pro štáb velitele 

zásahu, nástupní plochy, ošetřovatelská stanoviště a mnohá další. Jednotky poţární 
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ochrany jsou vybaveny osvětlovací technikou, ale ta je ve většině případů tvořena pouze 

světelnými stativy, osobními světly a případně osvětlovacím stoţárem na zásahovém 

automobilu. [3] Vybavenost cisternových automobilových stříkaček je dána vyhláškami 

č.35/2007 a č.53/2010  a zároveň je omezena prostorovým charakterem nástavby. 

V případě Policie České republiky a Zdravotnické záchranné sluţby můţeme počítat pouze 

s osobními svítidly. Je tedy zřejmé, ţe můţe nastat problém s osvětlením v počátcích 

zásahu nebo například při likvidačních pracích, kdy jednotky odjíţdí zpět do místa své 

dislokace, ale na místě pořád probíhají práce. 

Ideální moţností se tedy jeví pouţití takové techniky, kterou je moţné dopravit na 

místo zásahu jiţ v počátcích likvidace mimořádné události a zanechat ji na místě události 

aţ do konce likvidačních prací bez ohledu na příjezd a odjezd jednotek IZS. Tato technika 

by měla být komplexně vybavena pro pouţití jednotkami poţární ochrany a současně i pro 

ostatní sloţky integrovaného záchranného systému včetně potřebného příslušenství.  

Vyuţití kontejneru s vhodně vybraným nosičem se v tomto případě jeví jako ideální 

moţnost z hlediska vynaloţených nákladů a efektivity uţití a rovněţ zapadá do konceptu u 

HZS MSK. 

Téma práce zní: Centrální osvětlovací systém pro hasiče. Charakteristikou této práce 

je mimo jiné navázat spolupráci s HZS MSK a zjistit poţadavky jednotky poţární ochrany. 

Dále navrhnout vhodný osvětlovací systém, který by poslouţil při mimořádných 

událostech pro jednotky poţární ochrany a v případě zásahu IZS i pro ostatní sloţky. Je 

nutné zvolit technické řešení tohoto systému, vybrat technické prostředky pouţité pro tento 

systém včetně veškerého příslušenství. Toto navrhované řešení je nutné konzultovat 

s výrobci techniky. Cílem práce je navrhnout centrální osvětlovací systém pro hasiče tak, 

aby zapadal do koncepce HZS MSK, respektoval legislativu a slouţil pro efektivní řešení 

mimořádných událostí.  

Návrh kontejneru bude vycházet z potřeb a poţadavků HZS MSK, bude splňovat 

poţadované přepisy, normy a bude současně vycházet z jiţ dané koncepce kontejnerového 

systému u HZS MSK. 
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2 Rešerše 

Nejdůleţitější poznatky a podklady pro vypracování bakalářské práce jsem získal 

odbornou konzultací s příslušníky HZS MSK a vlastními zkušenostmi nasbíranými v rámci 

praxe u HZS MSK. Dále jsem úzce spolupracoval s výrobci jednotlivých svítidel a také 

samotným výrobcem kontejneru, který by byl schopen navrhované technické řešení 

kontejneru realizovat. Technické parametry jsem čerpal z katalogových listů a návodů 

výrobců jednotlivých svítidel. Při tvorbě práce jsem se také inspiroval technickým řešením 

jednotlivých kontejnerů dislokovanými na stanici Ostrava Zábřeh. Z těchto poznatků jsem 

navrhoval rozmístění jednotlivých zařízení tak, aby splňovali jiţ ověřenou koncepci u HZS 

MSK. 

Vyhláška č.53/2010 ze dne 11. února 2010, kterou se mění vyhláška č.35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách požární techniky 

 Tato vyhláška stanovuje technické podmínky zásahového poţárního automobilu  

a jeho poţárního příslušenství. Vztahuje se i na poţární kontejnery pokud jsou vyuţity ke 

stejnému účelu jako zásahový poţární automobil. 

DIN 30 722 Kontejnerová sklápěcí vozidla – nakládací zařízení, kontejnery 

 V této normě jsou stanoveny poţadavky na kontejnerové sklápěčové nákladní 

automobily, všeobecné poţadavky na komunální vozidla. Dále poţadavky na nakládací 

zařízení a poţadavky na kontejnery. 

DIN 14 505 Požární vozidla – Přepravníky kontejnerů – Všeobecné požadavky 

 Tato norma navazuje na normu DIN 30 722. Tato norma stanovuje poţadavky na 

poţární namontované technické zařízení a přístroje nutné pro transport kontejnerů. 

Definuje mimo jiné maximální konstrukční rozměry a hmotnostní dělení nosiče 

kontejneru. 
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Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 21/2006. Pokyn 

generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 21. 12. 2006, kterým 

se vydává Řád technické služby Hasičského záchranného sboru České republiky 

Řád technické sluţby HZS ČR upravuje jednotný výkon technické sluţby a stanoví 

základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, pouţívání, zkoušení a kontrolách, 

údrţbě a skladování věcných prostředků technické sluţby a vymezuje jednotné pouţívání 

prostředků technické sluţby. 

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra 

– částka 9/2006. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  

a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 3. 2006, kterým se vydává Řád strojní služby 

Hasičského záchranného sboru České republiky 

Řád strojní sluţby HZS ČR stanoví základní úkoly HZS kraje při zabezpečení 

provozuschopnosti, provozování, údrţbě a skladování prostředků strojní sluţby, zejména 

poţární techniky a vybraných věcných prostředků poţární ochrany. 

3 Zhodnocení současného stavu a koncepce u HZS MSK 

HZS MSK je v rámci vývoje mobilní poţární techniky, kontejnerových systémů  

a technických prostředků významným nositelem technologických pokroků a inovačních 

řešení. Kontejnerové systémy jsou nedílnou a rozšířenou platformou v koncepčním rámci 

mobilní techniky u HZS MSK. Význam kontejnerových systémů se neustále zvyšuje 

v návaznosti na poţadavky moderní zásahové činnosti, zejména s rostoucí potřebou 

speciální techniky a její maximální mobility za současného předpokladu zamezení 

zvyšování počtu poţárních automobilů a s tím souvisejících nákladů na provoz a údrţbu. 

Jedním z důvodů vyuţití kontejnerových systémů u HZS MSK byla potřeba reagovat na 

vývoj a rozdílný charakter mimořádných událostí, kdy významným způsobem začaly 

narůstat počty technických zásahů vyţadujících si pro jejich likvidaci speciální, mnohdy 

diametrálně odlišné technické prostředky. Z kapacitních důvodů nebylo moţné tyto 

prostředky nadále umisťovat v prvovýjezdové technice [11].  

Maximální snaha o unifikaci a koncepčnost provedení je jednou z důleţitých 

podmínek pro řešení kaţdého nového kontejnerového systému.  Nejedná se pouze  

o jednotnou konstrukci, ale také o jednotnost při uchycení a ukládání výbavy. Tento 
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současný stav je často vyuţíván jako koncept řešení pro ostatní subjekty v oblasti 

záchranných sloţek IZS. 

3.1 Situace s osvětlovacími kontejnery v České republice a zahraničí 

V současné době se na ţádné stanici v rámci HZS ČR nevyskytuje kontejner, který 

by svým zaměřením splňoval poţadavky pro nasazení velkého počtu prostředků.  Aktuální 

koncepce s osvětlovací technikou v rámci HZS ČR je postavena na umísťování 

osvětlovacích zařízení do prvovýjezdových vozidel, případně vybavení dalšími 

specifickými zdroji světla na technických kontejnerech či automobilech dle volby 

jednotlivých krajů.   

Situace ve vybraných státech Evropské unie je obdobná jako v České republice. 

V rámci průzkumu a zjišťování informací jsme oslovili vybrané státy, konkrétně 

Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko, Francii, Itálii, Španělsko a Velkou Británii 

s dotazem zda se v některé z uvedených zemí nachází technika, které by disponovala 

světelnou technikou obdobného charakteru a zaměření jako návrh osvětlovacího 

kontejneru pro zásah při mimořádných událostech.  Ze ţádného z oslovených států nepřišla 

na dotaz kladná odpověď. Avšak ze zkušeností při mezinárodní spolupráci na zahraničních 

misích se v rámci vyslání odřadu na Slovinsko setkali příslušníci HZS MSK s technikou, 

která disponovala osvětlovací technikou na kontejnerovém nosiči. Nicméně tato technika 

svým zaměřím, není shodná s koncepcí HZS MSK, ale je zde kladen důraz na větší 

univerzálnost techniky. Kontejner hasičů z Německa a Rakouska je primárně zřízen jako 

diesel agregát pro nouzovou výrobu elektrické energie a součástí kontejneru je také 

omezené mnoţství osvětlovací techniky. 

3.2 Právní předpisy a normy týkající se kontejnerů a jejich nosičů 

V současném legislativním stavu nebyla vydána ţádná norma ani závazný předpis 

týkající se návrhu, provedení a uţívání poţárních kontejnerů. Proto se při navrhování 

 a realizaci musí vycházet ze současných německých norem DIN 30 722 [6] a DIN 14 505 

[7]. Prvky kontejneru, které jsou společné se zásahovými automobily či jinou technikou 

řeší česká vyhláška č.35/2007 o technických podmínkách poţární ochrany [2] a č.53/2010  

o technických podmínkách poţární ochrany, kterou se mění vyhláška č.35/2007 [3] a proto 

musí být i tyto vyhlášky při návrhu a realizaci brány v potaz. 
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Vyhláška č.53/2010 ze dne 11. února 2010, kterou se mění vyhláška č.35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách požární techniky 

Vyhláška stanovuje technické podmínky poţárního automobilu a poţárního 

příslušenství. Pokud se poţární kontejner vyuţívá ke stejnému účelu jako zásahový poţární 

automobil, vztahují se na něj technické podmínky stanovené pro zásahový poţární 

automobil [3].  

Vybrané technické podmínky [3]:  

 V zásahovém poţárním automobilu lze pouţít poţární příslušenství, které splňuje 

poţadavky českých technických norem a harmonizovaných technických norem. 

 Zásahový poţární automobil je uzpůsoben k průběţnému dobíjeni 

akumulátorových baterii pomocí prvků umístěných v prostoru pro řidiče nebo 

v blízkosti místa nástupu řidiče do zásahového poţárního automobilu. Připojovací 

místa jsou konstruována tak, aby byla přístupná osobám stojícím na zemi, a jsou 

viditelně označena. 

 Pokud konstrukce zásahového poţárního automobilu vyţaduje průběţné 

doplňování energií, je přípojný prvek umístěn tak, aby byl dobře přístupný, rychle a 

snadno ovladatelný z prostoru pro řidiče nebo z místa blízkého nástupu řidiče do 

automobilu. 

 Uzamykatelné prvky dveří a uzávěru úloţného prostoru účelové nástavby jsou 

vybaveny zámky se shodným klíčem. 

 Karoserie účelové nástavby zásahového poţárního automobilu je konstruována tak, 

aby umoţnila snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Umístění 

poţárního příslušenství je provedeno tak, aby kaţdou poloţku bylo moţné vyjmout 

samostatně, bez vyjmutí jiné. 

 Stupně a plošiny pro snazší přístup k poţárnímu příslušenství jsou konstruovány 

tak, aby umoţňovaly bezpečné vyjmutí poţárního příslušenství z účelové nástavby. 

Za tímto účelem jsou doplněny o madla. 
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DIN 30 722 

Německá národní norma vydána v červenci roku 1994, je rozdělena celkem na čtyři 

části. Tato norma platí pro kontejnerové sklápěčové nákladní automobily, nakládací 

zařízení a kontejnery. Norma rozděluje kontejnerové sklápěčové nákladní automobily 

podle maximální celkové hmotnosti [6].  

 Do 12 tun na soupravu. Výška upevňovacího třmenu je přitom 900 mm (systém 

900) 

 Do 26 tun na soupravu. Výška upevňovacího třmenu je přitom 1570 mm (systém 

1570) 

 Do 32 tun na soupravu. Výška upevňovacího třmenu je přitom 1570 mm (systém 

1570) 

V této normě jsou stanoveny [6]: 

 Poţadavky na kontejnerové sklápěčové nákladní automobily 

 Poţadavky na nakládací zařízení 

 Poţadavky na kontejnery 

Vybrané technické podmínky [6]:  

 Vzadu na kontejneru musí být umístěny vně dva válečky nevyţadující údrţbu, 

které zabrání tomu, aby kontejner nebo jeho díly při manipulaci dřely o podlahu. 

Moţnost zatíţení kaţdého válečku je nejméně deset tun. 
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DIN 14 505 

Německá národní norma vydána v říjnu 2004 stanovuje poţadavky na konstrukční 

rozměry, hmotnost, označení přepravníku kontejnerů, poţadavky na podvozek, nakládací 

zařízení a kontejner. Tyto poţadavky jsou určeny pro kontejnerový systém 1570 mm. 

Norma udává poţadavky na nejvyšší celkové rozměry kontejnerového nosiče takto [7]:  

 Délka 10 000 mm 

 Šířka 2 550 mm 

 Výška 4 000 mm 

Dle počtu náprav kontejnerového nosiče je určena maximální délka kontejneru [7].  

 

l1-Maximální vnitřní délka, l2-Maximální vnější délka 

Obrázek 1- Mezní rozměry kontejneru dle DIN 14 505[7] 

Norma udává charakteristickou hmotnost kontejnerového nosiče.  Hmotnost nosiče 

je určena počtem náprav nosiče. Třínápravový kontejnerový nosič můţe mít maximální 

charakteristikou hmotnost 26 000 kg, dvounápravový kontejnerový nosič má maximální 

charakteristikou hmotnost 18 000 kg [7].  

 Pro výrobce kontejnerové nástavby jsou dále závazné i následující vybrané normy 

 ČSN EN ISO 6346:1997 - Kontejnery - Kódování, identifikace a značení 

 ČSN ISO 668:1995 - Kontejnery řady 1 - Třídění, rozměry a brutto hmotnosti 

 ČSN ISO 1496:1988 - Kontejnery řady 1. Technické poţadavky a zkoušení 

 ČSN ISO 8323:1994 - Kontejnery. Letecko-pozemní (intermodální) 

kontejnery pro všeobecné pouţití. Technické poţadavky a zkoušení 

 ČSN ISO 3874:1999 - Kontejnery řady 1 - Manipulace a fixace 

 ČSN ISO 1161:1984 - Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky 
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3.3 Statistika zásahů s využitím osvětlovací techniky 

V uplynulém roce 2013 bylo jednotkám poţární ochrany vyhlášeno celkem 112 281 

poplachů. S přihlédnutím na statistiku od roku 2009 sledujeme rostoucí charakter počtu 

poplachů se zásahem jednotek poţární ochrany.  Celkový počet mimořádných událostí na 

území Moravskoslezského kraje byl 16 472, to je přibliţně 15% všech zásahů na území 

republiky. V porovnání s ostatními kraji včetně hlavního města Prahy se jedná o nejvyšší 

číslo, v porovnání například se Zlínským nebo Karlovarským krajem se jedná o více neţ 

čtyřnásobné mnoţství zásahů [10].  

 

Obrázek 2-Statistika počtu zásahů v letech 2009-2013[10] 

 Charakteristické mnoţství zásahů na území Moravskoslezského kraje je dáno 

dvěma aspekty. Prvním je fakt, ţe Moravskoslezský kraj má v rámci krajů nejvyšší 

zalidnění v České republice, vyšší lidnatost má pouze hlavní město Praha. Současně je na 

území kraje velmi rozvinutý těţký, chemický a automobilový průmysl, který současně 

znamená zvýšenou nákladní dopravu, velké mnoţství technologických zařízení na území 

kraje a další rizikové faktory. Vzhledem k charakteru průmyslu na území kraje je moţné 

v případě zásahu předpokládat sloţité podmínky pro zásah v kombinaci s dlouhou dobou 

likvidace mimořádné události.  

Charakteristická potřeba při zásazích se zhoršenými světelnými podmínkami je 

potřeba nasvícení celého místa zásahu. V roce 2013 došlo celkem k 3 801 situacím, kdy 

bylo potřeba zajistit osvětlení místa zásahu. Do tohoto čísla se nezapočítávají zásahy, kdy 

byly pouţity osobní nebo malé přenosné svítilny. Při přihlédnutí k počtu zásahů 
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v jednotlivých měsících a současně počtem zásahů jednotek poţární ochrany podle denní 

doby se dostáváme řádově aţ k číslu 40 000 zásahů za rok se zhoršenými světelnými 

podmínkami. To je přibliţně třetina všech zásahů, které byly v roce 2013 evidovány [10].  

 

Obrázek 3-Statistika počtu zásahu s ohledem na denní dobu[10] 

3.4  Zhodnocení využití osvětlovací techniky u HZS MSK 

 Současně nastavená koncepce u HZS MSK s osvětlovací technikou je zaloţena na 

potřebě zajistit dostatečné mnoţství osvětlovací techniky nejen pro zasahující hasiče, ale 

současně v prvovýjezdovém automobilu umístit takové mnoţství světelné techniky, které 

umoţní rychlý a efektivní zásah, ale zároveň splňuje veškeré poţadavky zákonných 

vyhlášek č.35/2007 a č.53/2010 o technických podmínkách poţární ochrany [12]. HZS 

MSK zároveň disponuje i jinými osvětlovacími prostředky, které splňují specifické 

poţadavky při řešení mimořádných událostí. V současném stavu, není tato technika 

dislokována na jednom konkrétním prostředku. Z tohoto faktu plyne komplikace při 

nutnosti vyuţití velkého mnoţství osvětlovací techniky, kdy například při potřebě vyuţití 

osvětlovacího balónu na místě zásahu opouští místo své dislokace jiná technika (např. 

technický kontejner) která v případě dvou paralelních mimořádných událostí nemůţe být 

rychle a efektivně vyuţita. 
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Podle způsobu umístění osvětlovací techniky můţeme rozdělit techniku do dvou 

následujících kategorií: 

 Osvětlovací technika umístěna na prvovýjezdových vozech a osobní osvětlovací 

technika 

 Osvětlovací technika umístěna na speciálních kontejnerech a vozidlech 

Osvětlovací technika umístěna na prvovýjezdových vozech je částečně řešena 

v zákonné vyhlášce č.35/2007 a č.53/2010 o technických podmínkách poţární ochrany 

v příloze č. 3, tabulka 1. Zde je kladen poţadavek na dva kusy poţárního světlometu 

s kloubovým drţákem, není-li pouţit osvětlovací stoţár a jeden kus přenosného 

výstraţného světla oranţové barvy [3]. Poţadavky vyhlášky jsou zavazující, ale rozhodně 

nesplňují veškeré poţadavky HZS MSK. Proto se zároveň k technice poţadované 

vyhláškou aplikuje v prvovýjezdových vozidlech taková technika, která splňuje poţadavky 

pro účinné osvětlení místa zásahu. Jedná se zejména o: 

 Otočný osvětlovací stoţár o výkonu 1000W a vyšší 

 Statická svítidla s trojnoţkou o výkonu 500W a vyšší 

 Výstraţné oranţové osvětlení s magnetickým uchycením 

 Osobní ruční svítilny umístěné v nabíjecích docích na prvovýjezdových vozech 

 Osobní svítilny s drţákem na zásahovou přilbu 

 Umisťování speciální osvětlovací techniky na kontejnerech případně na poţárním 

automobilu se speciálním zásahovým provedením je pouze okrajově řešena ve vyhláškách 

č.35/2007 a č.53/2010. Proto při návrhu a realizaci kontejneru nebo poţárního automobilu 

ve speciálním zásahovém provedení záleţí zejména na poţadavcích zadavatele. Vzhledem 

k velké variabilitě a prostornosti nástavby je moţné osadit kontejner nebo poţární 

automobil ve speciálním zásahovém provedení veškerou potřebnou technikou.  Jediným 

omezením v případě této realizace jsou hmotnostní a rozměrové omezení [7] dané normou 

DIN 14 505 a technickými parametry zvoleného nosiče. V současném stavu je u HZS 

MSK několik desítek speciálních kontejnerů a poţárních automobilů ve speciálním 

zásahovém provedení různého zaměření. Osvětlovací technika nacházející se na těchto 

prostředcích splňuje poţadavky pro nasazení na činnosti, ke kterým je určené celé 

vybavení kontejneru nebo poţárního automobilu ve speciálním zásahovém provedení.  
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Jedná se zejména o: 

 Osvětlovací balóny pro rovnoměrné nasvícení celého místa zásahu 

 Stativová halogenová svítidla 

 Přenosné akumulátorové osvětlovací stativy v těţkém a lehkém provedení 

 Čelové svítilny 

Realizace nového osvětlovacího systému, který by vycházel ze zkušeností s jiţ 

nasazenou technikou a potřebami HZS MSK vzhledem k specifickému prostředí, kde 

dochází k mimořádným událostem, by umoţňovala nasazení na jakémkoliv typu 

mimořádné události. Zároveň je nutné při návrhu začít s předáním poţadavků jiţ u výrobců 

osvětlení, aby nový osvětlovací systém přinesl další technologické pokroky a inovační 

řešení, které přispějí k zefektivnění zásahů, kde je nutné nasadit osvětlovací techniku. 

4 Vybraná mimořádná událost s využitím osvětlovací techniky  

Jedním ze základních podkladů, z kterých jsme vycházeli při návrhu osvětlovacího 

kontejneru, byly poţadavky HZS MSK. Poţadavky na charakter a mnoţství techniky jsou 

určené především zkušenostmi s likvidací mimořádných událostí velkého charakteru, kdy 

dochází k zapojení velkého mnoţství jednotek poţární ochrany a tím současně i velkého 

mnoţství techniky na místě zásahu. Z těchto zkušeností je moţné čerpat při návrhu nové 

techniky a vyuţít jich k návrhu techniky takové koncepce, která by splňovala poţadavky 

nastavené jednotkami poţární ochrany. 

4.1 Výbuch plynu v bytovém domě 

17. 2. 2013 byl na integrovaném bezpečnostním centrum krátce před čtvrtou hodinou 

ranní ohlášen výbuch plynu s následným poţárem v bytovém domě nízké zástavby. Po 

příjezdu na místo a následném průzkumu bylo zjištěno, ţe se jedná o výbuch plynu 

v čtyřpatrovém bytovém domě. Výbuch plynu byl natolik silný, ţe poškodil veškeré nosné 

prvky domu a obvodové zdivo. Konstrukce domu byla natolik poškozená, ţe hrozilo 

zřícení poškozených částí domu a zasaţení zasahujících sloţek IZS [14].  

Celý objekt bylo nejdříve nutné stabilizovat a odstranit nebezpečné konstrukce,  

u kterých hrozil sesuv a moţné vyvolání domino efektu. Tyto likvidační práce si vyţádaly 

nasazení velkého mnoţství techniky, počtu hasičů a také vyuţití speciální zásahové 

techniky. Práce na stabilizaci objektu a následné vyhledávání osob v sutinách a dohašování 
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případných ohnisek poţáru probíhaly i za zhoršených světelných podmínek. Vzhledem 

k ročnímu období, kdy k této mimořádné události došlo, byla velká část prací na místě 

mimořádné události prováděna pod umělým osvětlením [14].  

Na místě zasahovalo celkem 15 jednotek poţární ochrany včetně jednotek vybavených 

speciálními kontejnery ze stanic HZS podniku Letiště Ostrava a HZS MSK Ostrava-

Zábřeh. Technický kontejner ze stanice HZS MSK Ostrava-Zábřeh je vybaven 

osvětlovacím sférickým balónem, který se při tomto zásahu velmi osvědčil jako zdroj 

světla pro široké okolí místa zásahu.  Pro nasvícení lokálního charakteru bylo vyuţíváno 

osvětlovacích halogenových stativů na výsuvné trojnoţce a osobních svítilen jednotlivých 

jednotek poţární ochrany [14].  

Při mimořádných událostech obdobného charakteru, jako byl výbuch plynu 

ve Frenštátě pod Radhoštěm, má prostor pro uplatnění osvětlovací technika umoţňující 

osvětlení celého prostoru zásahu, dále statická svítidla pro nasvícení lokálních míst 

umoţňující napájení z vlastního zdroje. Současně pro zásah s takto dlouhou dobou trvání je 

potřebné zajistit i na samotném místě zásahu servis veškeré osvětlovací techniky.  

Zkušenosti a potřeby HZS MSK z této i ostatních mimořádných událostí obdobného 

charakteru byly brány v úvahu při návrhu nového osvětlovacího systému pro HZS MSK 

tak, aby splňoval veškeré poţadavky, jak na technické parametry tohoto systému  

a jednotlivých prostředků, ale současně, aby plnil i poţadavky na manipulaci se svítidly  

a základní servis při samotném zásahu. 

 

Obrázek 4- Nasazení osvětlovacího balónu při výbuchu plynu v bytovém domě[13] 
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5 Návrh osvětlovacího kontejneru 

Při navrhování osvětlovacího kontejneru bylo zapotřebí navrhnout nejen vhodné 

osvětlovací prostředky, které zapadají do koncepce osvětlovacích systémů u HZS MSK, 

ale zároveň splňující poţadavky, které byly při návrhu osvětlovacího kontejneru kladeny. 

Veškerá technika byla vybrána s ohledem na její charakteristické parametry, zkušenosti 

s vyuţitím, případně bylo provedeno testování a vyhodnocení daných parametrů 

jednotlivých prostředků. Při rozhodování o nasazení počtu techniky se vycházelo ze 

zkušeností s pouţíváním vybrané techniky při mimořádných událostech. 

Návrh technických zařízení nebyl jediný úkol při návrhu osvětlovacího kontejneru. 

Bylo zejména nutné spolupracovat s výrobci z hlediska získávání technických parametrů  

a ověření vhodnosti techniky pro poţadované pouţití. Dále byla potřebná konzultace 

s moţnými výrobci nástavby ohledně rozdělení kontejneru do jednotlivých sektorů, 

rozmístění prostředků a řešení manipulace s prostředky uvnitř kontejneru. S výrobcem bylo 

také nutné navrhnout rozmístění prostředků tak, aby nebylo narušené vyváţení nosiče 

kontejneru a nebyly překročeny hraniční meze únosnosti na jednotlivé nápravy. 

Kontejner bude dle poţadavků HZS MSK proveden barvě RAL 3024 svítivě oranţová 

[15]. Po stranách bude zvýrazněn reflexními pruhy, tak jak ukládá vyhláška č.35/2007 s 

č.53/2010 [2,3]. Kontejner bude opatřen na obou stranách v horní části nápisem 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR a piktogramy v bílé barvě RAL 9003 reflexní [3].  

Prostor bude rozdělen na tři části. První část bude slouţit jako administrativní prostor 

včetně příruční dílny. Druhý hlavní prostor bude slouţit pro uskladnění většiny 

osvětlovacích prostředků a třetí část bude zaplněna elektrocentrálami a jejich 

příslušenstvím. Veškeré prostředky s vestavěným akumulátorem musí být připojeny 

k trvalému zdroji elektrické energie. Kontejner bude pro stání v garáţi vybaven vnější 

zásuvkou, ta bude poskytovat elektrickou energii přes elektrický rozvod v kontejneru pro 

všechny potřebné dobíječe. V případě vyuţití kontejneru při zásahu se bude o dodávku 

elektrické energie starat jedna z přiloţených elektrocentrál. Vnitřní prostor kontejneru bude 

nasvětlen pomocí LED pásků bílé barvy. Veškerá konzervace a dobíjení prostředků musí 

být provedeno tak, aby nebránily manipulaci s jednotlivými prostředky.  
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Kontejner bude označen symbolem osvětlovacího zařízení dle vyhlášky č.35/2007  

a č.53/2010 o technických podmínkách poţárních techniky [3].  

 

Obrázek 5-Symbol označení osvětlovacího zařízení[3] 

5.1 Výběr technických prostředků kontejneru 

Osvětlovací kontejner bude vybaven osvětlovací technikou rozdílného charakteru. 

Nejedná se pouze o osvětlovací techniku, ale je také nutné vhodně navrhnout zdroje 

elektrické energie, které pokryjí celý výkonový potenciál osvětlovací techniky včetně 

dobíjecích stanic. Zvolená technická zařízení budou respektovat unifikační koncepci  

u HZS MSK a splňovat veškeré poţadavky. Z hlediska vyuţití rozdělujeme osvětlovací 

techniku na osvětlení centrální, plošné, osobní a výstraţné.  

5.1.1 Centrální osvětlovací stožár 

 Pro zajištění osvětlení blízkého okolí kontejneru je vhodné osadit kontejner 

osvětlovacím stoţárem. V případě kdy se jedná o události menšího charakteru, můţe tento 

stoţár zajistit také osvětlení samotného místa zásahu. Osvětlovací stoţáry se osvědčily jiţ 

na prvovýjezdových vozidlech a kontejnerech, kde splňují funkci centrálního 

osvětlovacího systému pro nasvícení místa zásahu [12]. Při mimořádných událostech 

většího charakteru centrální osvětlovací stoţár splňuje funkci nasvětlení prostoru 

mimořádné události. Pouţití osvětlovacího stoţáru na kontejneru je výhodné z více 

důvodu. Kontejner se můţe na místě zásahu ponechat po celou dobu trvání zásahu, při 

vyuţití zásahového automobilu k nasvětlení prostoru zásahu ztrácíme moţnost vyuţití této 

techniky pro jiný účel, například dálkové dopravě vody. Osvětlovací stoţár můţe slouţit 

také pro integraci záznamového zařízení s datovým přenosem, výstraţným osvětlením [3] a 

výstraţným akustickým zařízením. 
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Osvětlovací stožár Teklite The Focus System 

 Při výběru osvětlovacího stoţáru byly kladeny tyto hlavní poţadavky, které 

vycházely ze zkušeností s vyuţitím osvětlovacích stoţáru při mimořádných událostech. 

Stoţár navrhnutý na osvětlovacím kontejneru by měl respektovat technologický vývoj a 

inovace v oblasti osvětlovací techniky. Hlavními poţadavky jsou: 

 Moţnost nasvícení celého prostoru pod stoţárem 

 Moţnost osadit osvětlovací stoţár kamerovým systémem 

 Moţnost natáčení stoţáru v ose o 360° a funkce naklápění reflektorů 

Stoţár, který by splňoval tyto poţadavky, není běţně dostupný na tuzemském trhu. 

Z tohoto důvodu jsme se obrátili na výrobce osvětlovacích stoţárů, které jsou vyuţívány u 

HZS MSK. Společnost Teklite navrhla některé své dočasné osvětlovací stoţáry, ale ţádný 

z nich nesplnil výše vypsané poţadavky. Po konzultaci se společností a upřesnění 

veškerých poţadavků a technických parametrů, jsme získali informace o připravovaném 

osvětlovacím stoţáru s názvem Focus System který by plně vyhovoval veškerým 

poţadavkům a potřebám HZS MSK. 

Osvětlovací stoţár Teklite se skládá z pneumaticky výsuvného stoţáru, na kterém je 

umístěna celá světelná hlavice včetně servo-mechanismů pro natáčení a naklápění. 

Světelná hlavice se skládá ze dvou ramen, které jsou na sobě nezávisle otočné a sklopné. 

Kaţdé z ramen umoţňuje osazení aţ čtyř reflektorů se světelným zdrojem dle poţadavků 

zadavatele. Otočná hlavice je otáčena elektrickými servomotory stejně jako otáčení  

a naklápění jednotlivých ramen. Veškeré natáčení je moţné ovládat pomocí dálkového 

ovládání. [16] 

 

Obrázek 6-Centrální osvětlovací stožár Focus system 
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Tento typ stoţáru zatím je ve fázi testování a zjišťování parametrů. Z tohoto 

důvodu v současném stavu není moţná realizace nového systému. 

Po konzultaci s výrobcem nástavby, stoţáru a HZS MSK jsme navrhli novou 

kombinaci osvětlovacího stoţáru, který bude svou podstatou naplňovat poţadavky, které 

byli popsané výše. Navrhnutý systém je sloţen dvěma osvětlovacími stoţáry s robotickou 

otočnou hlavicí a dvěma nezávisle na sobě sklopnými rameny. Ramena budou osazeny 

reflektory s technologií LED o výkonu 200W, kaţdý ze stoţáru bude osazen čtyřmi těmito 

reflektory. 

Tabulka 1- Technické parametry reflektorů[9] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Maximální výkon 

Světelný výkon 

Úhel rozptylu 

Chromatičnost 

Krytí 

Rozměry 

Hmotnost 

312 x LED dioda 

50 000 hodin 

200 W 

20 000 lumen 

120° 

6000 K 

IP65 

335 x 235 x 160 mm 

6 kg 

 Osvětlovací stoţár má kabelovou přípravu pro audio-video aplikaci. V našem 

případě bude vyuţit pro pouţití situační záznam dat. Kabel se skládá z [16]: 

 1x Stíněná kroucená dvojlinka S/STP CAT5 

 1x Koaxiální kabel 50 Ω 

 1x Koaxiální kabel 75 Ω 

 5x 1.5 mm2 Cu 

 12x 0.4 mm2 Cu 

5.1.2 Plošná osvětlení 

 Při mimořádných událostech většího charakteru se setkáváme s potřebou pouţití 

více typů různých plošných osvětlení. Z hlediska rozdělení plošného osvětlení musíme vzít 

v potaz různé parametry pouţitých svítidel. Jde zejména o světelný výkon, osvětlenou 

plochu, výdrţ (v případě, ţe se jedná o svítilnu s vlastním zdrojem) a způsob vyuţití. 

Základní potřebou při mimořádné události většího charakteru je nasvícení samotného místa 

zásahu. V některých případech je moţné vyuţit osvětlovací stoţár na některé z dostupné 
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techniky, ale u určitých typů mimořádných událostí je toto řešení nemoţné. Jedná se 

zejména o mimořádné události, kde je zhoršený přístup techniky, ať jiţ kvůli terénu, 

případně uzavřeným prostorám. Současně můţe jít o mimořádnou událost velkého 

charakteru, kde plocha osvětlená osvětlovacím stoţárem není dostatečná. Také je nutné 

brát ohled na dobu trvání zásahu a případné přemisťování svítidel.  Při častém 

přemisťování svítidel je efektivní vyuţití svítidla s vlastním zdrojem energie, naopak při 

potřebě na dlouhou dobu svitu na jednom místě postačuje vyuţít plošná osvětlení s vnějším 

zdrojem energie. 

 Dle potřeb různých typů plošných osvětlení jsou rozděleny do následujících kategorií: 

 Osvětlení sférické,  

 Osvětlení statické 

o S vnějším zdrojem elektrické energie 

o S vlastním zdrojem elektrické energie 

Osvětlovací balón Airstar Sirocco HMI 1200W 

 Tento typ plošného osvětlení spadá do kategorie sférických svítidel. Oproti jiným 

svítidlům nabízí moţnost osvětlení celého prostoru (360°) ve svém okolí. Osvětlení téměř 

neprodukuje stíny a oslňující odrazy od lesklých ploch. Jeho typická aplikace je v místech, 

kde je členitý terén, není moţné pouţít osvětlovací stoţár a zároveň by pouţití 

osvětlovacích stativů tvořilo na místě zásahu četné stíny, které by znesnadňovali práci 

záchranných sloţek [8,17].  

 Jedná se o osvětlovací balón umístěný na výškově nastavitelném podstavci. Tohle 

řešení umoţňuje vyuţití jak ve venkovních, tak vnitřních prostorách. Světlo je schopno 

pracovat bez přídavné fixace do rychlosti větru aţ 100 km/hod. Souprava se skládá z 

osvětlovacího nafukovacího balónu s výbojkou, usměrňovacího zařízení-zdroje, trojnoţky, 

teleskopického stativu a kotvící sady. Stupeň krytí je IP 53, svítidlo tedy není nebezpečné 

dotykem jakoukoliv pomůckou, je částečně prachotěsné a chráněno proti vodní tříšti 

[8,17].  
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Jako zdroj světla je vyuţita halogenidová výbojka o výkonu 1200W.  Tento typ 

výbojky byl zvolen s ohledem na její vlastnosti. Halogenidové výbojky jsou principem 

obdobné rtuťovým výbojkám, ale mají vysokou světelnou účinnost kolem 75-100 Lumenů 

na Watt. Zároveň mají dobu náběhu do plného výkonu v rozmezí 3-7 minut a při výpadku 

zdroje elektrické energie jsou schopny ihned naběhnout do plného výkonu během krátkého 

časového intervalu, netrpí stroboskopickým efektem, coţ zvyšuje bezpečnost při práci 

s točivými stroji. Teplota chromatičnosti této výbojky se blíţí 5000 K, tedy teplotě denního 

světla. Součásti svítidla je i zdroj, který pokrývá výkonovou špičku při ţhavení výbojky  

a zároveň je vybaven integrovaným kompresorem pro nafukování samotného balónu 

[8,17].  

 Svítidla Airstar Sirocco HMI 1200W jsou zařazeny u HZS MSK a osvědčila se při 

mimořádných událostech velkého rozsahu, jako plošná svítidla pro aplikaci v sloţitém 

terénu či zástavbě [14].  

 V případě nasazení osvětlovacího balónu se očekává vyuţití s příruční 

elektrocentrálou s dostatečným charakteristickým výkonem [17].  

Tabulka 2-Technické parametry Airstar Sirocco HMI [17] 

Zdroj světla 

Průměrná ţivotnost výbojky  

Maximální výkon 

Světelný výkon 

Pracovní napětí  

Nejvyšší přípustná okolní 

teplota 

Osvětlená plocha 

Výška stativu 

Stupeň krytí 

Hmotnost vč. příslušenství 

1x 1200 W 

HMI 

750 hodin 

1200 Watt 

110 000 lumen 

230 V/ 50Hz 

60°C 

2.500 m2 

2.5 - 5 m 

IP 53 

48 kg  
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Obrázek 7-Osvětlovací balón Airstar v transportním a rozloženém stavu 

Osvětlovací balón Airstar Sirocco S TBT 48V LED 60W 

 Tento typ plošného osvětlení spadá do kategorie sférických svítidel. 

Charakteristickým znakem tohoto balónu v porovnání s Airstar Sirocco 1200 HMI W je 

jeho mobilita. Celá sestava osvětlovacího balónu se dodává v přepravním kufru s kolečky. 

Hmotnost sestavy je cca 20kg, svítidlo je tedy běţně přenositelné jednou osobou. Další 

výhodou, je moţnost ovládání pomocí bezdrátového dálkového ovládání, které je součástí 

sestavy [18]. 

 Balón osvětluje rovnoměrně blízký prostor 360° kolem sebe. Jeho typická aplikace 

je v uzavřených objektech, tunelech, podzemních prostorech a venkovních prostranstvích, 

kde není poţadavek na osvícení plochy v řádech tisících metrů, které nabízí svítidlo Airstar 

Sirocco HMI 1200 W. Zdrojem elektrické energie pro LED diodu je přiloţený akumulátor, 

dioda barevnou chromatičností se blíţí dennímu světlu. Čas náběhu plného výkonu LED 

ţárovky je okamţitý, zároveň netrpí stroboskopickým efektem a tedy je moţné vyuţití 

tohoto svítidla i při práci s točivými stroji. Stupeň krytí je IP 53, svítidlo tedy není 

nebezpečné dotykem jakoukoliv pomůckou (nebezpečné části jsou kryty), je částečně 

prachotěsné a chráněno proti vodní tříšti [18]. 
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 V současné době není toto svítidlo zařazeno na ţádné technice u HZS MSK. Avšak 

během testování, které jsme provedli, se ukázaly velké výhody tohoto svítidla dané jeho 

charakteristickými vlastnostmi, zejména mobilitou a díky vestavnému akumulátoru velmi 

krátkou dobou potřebnou pro uvedení do provozu. 

Tabulka 3-Technické parametry Airstar Sirroco LED[18] 

Zdroj světla 

Průměrná ţivotnost 

výbojky  

Maximální výkon 

Světelný výkon 

Pracovní napětí  

Osvětlená plocha 

Výdrţ 

Doba nabíjení 

Výška stativu 

Stupeň krytí 

Rozměry 

Hmotnost vč. příslušenství 

1x 60 W LED 

30 000 hodin 

60 Watt 

5 500 lumen 

48V DC/ Dobíječ 230 V 

AC 

400 m
2
 

6 hodin 

5 hodin 

267 cm 

IP 53 

680 x 530 x 260 mm 

18.5 kg  

 

 

Obrázek 8-Osvětlovací LED balón Airstar v transportním a rozloženém stavu 
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Obrázek 9-Osvětlovací LED balón Airstar - příklad použití 

Porovnání světelného výkonu LED a HMI balónu 

 

Obrázek 10-Porovnání světelných výkonu balónu Airstar, LED (nahoře), HMI (dole) 
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Osvětlovací stativ 500W s trojnožkou 

 Jedním z často vyuţívaných svítidel u HZS MSK je osvětlovací stativ, který je 

osazen halogenovým reflektorem. Osvětlovací stativ vyniká svou jednoduchostí a rychlostí 

uvedení do činnosti. Při činnostech u zásahu se osvědčil při osvětlování menších vnějších 

ploch a vnitřních prostorů.  

 Osvětlovací stativ se skládá z tělesa samotného světelného reflektoru a z výsuvného 

stativu, který je moţné vysunout aţ do výšky 3.35m. Reflektor je vybaven zástrčkou 230V 

a halogenovou ţárovkou o výkonu 500 W. Halogenová ţárovka je vhodná zejména 

z důvodu okamţitého náběhu plného výkonu po zapnutí, přirozeného teplého bílého světla 

a eliminaci stroboskopického efektu. Negativním projevem je tepelné záření [9]. 

K napájení stativů se počítá s vyuţitím elektrocentrály, která pokryje celkový počet 

svítidel, v případě nasazení na vzdálenějším místě je moţné vyuţít přenosné 

elektrocentrály, které výkonově pokryjí aţ čtyři svítidla. 

Tabulka 4-Technické parametry osvětlovacího stativu[9] 

Zdroj světla 

Průměrná ţivotnost 

ţárovky 

Maximální výkon 

Pracovní napětí 

Osvětlená plocha 

Výška stativu 

Hmotnost 

1 x 500 W Halogen 

1000 hodin 

500 Watt 

230 V/50 Hz 

200 m2 

1.12 – 3.35m  

8 kg stativ, 1,2 kg 

reflektor 

 

Obrázek 11-Osvětlovací reflektor 500W na stativu THT 
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Přenosné osvětlovací stativy s vlastním zdrojem 

 Hlavním kritériem pro zařazení přenosných osvětlovacích stativů s vlastním 

zdrojem je jejich všestrannost a velká mobilita. Zejména u zásahů, kde nejsou kladeny 

velké poţadavky na dlouhodobou výdrţ, ale naopak je důleţitá mobilita, případně není 

moţné vyuţít konvekčních svítidel, je vyuţití těchto svítidel vhodné. Typickým příkladem 

je vyuţití při ţivelných pohromách- povodních, kde při čerpání vody ze sklepů není moţné 

roztahovat přívody elektrického energie ve vodě a zajistit tak zdroj elektrické energie pro 

osvětlovací stativ. Současně se osvědčilo i při vyuţití v městské zástavbě, kde není moţné 

vyuţít konvekčních svítidel například z důvodu kolejové trati nebo jiných překáţek [19]. 

 Ze zkušeností s vyuţitím přenosných osvětlovacích stativů s vlastním zdrojem  

a dodrţení unifikační koncepce u HZS MSK jsou vybrány dva typy svítidel. 

Peli Rals 9430C 

 Jedná se o přenosný osvětlovací stativ s vlastním zdrojem těţké kategorie. Vyniká 

velkým světelným výkonem aţ 2000 lumenů a současně dlouhou dobou svitu aţ 15 hodin. 

Jeho aplikace je vhodná zejména tam, kde jsou dány poţadavky na velký světelný výkon  

a současně je potřeba dlouhé výdrţe.  Svítidlo je osazené technologií LED, má rychlou, 

jednoduchou manipulaci a je odolné proti nárazům [20].  

 Samotná svítilna se skládá ze čtyř částí: baterie, stoţáru, propojovacího kabelu  

a osvětlovací hlavy. O zdroj energie se stará olověná baterie s garantovanou ţivotností aţ 

2000 cyklů nabití, doba potřebná k jejímu plnému nabití je šest hodin. Teleskopický stoţár 

je tvořen dvěma částmi, které do sebe vzájemně zapadají, umoţňuje výsun aţ 82 cm.  

Osvětlovací hlava je osazena celkem šesti kusy LED diod s garantovanou ţivotností 

50 000 hodin. K samotnému systému je moţné dodat i přídavný dva metry vysoký stativ 

[20].  
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Tabulka 5-Technické parametry Peli Rals 9430C[20] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Světelný výkon 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Doba nabíjení 

Úhel rozptylu 

Výška stativu 

Rozměry přepravního 

kufru 

Hmotnost 

6 x Vysoce svítivých LED 

50 000 hodin 

3000/1500 lumen 

8/15 hodin 

12V DC, 230V AC Dobíječ 

6 hodin 

125° 

0.4-0.82 m (2m přídavný 

stativ) 

520 x 320 x 330 

10.27 kg 

 

 

 

Obrázek 12- Transportní balení a variabilita Peli Rals 9430C 

Rosenbauer RLS1000 

 Jako moţnou alternativu ke svítidlu Peli Rals 9430C se jeví přenosný osvětlovací 

systém německé firmy Rosenbauer. Toto svítidlo v současné době není vyuţíváno u HZS 

MSK, ale z hlediska neustálého zdokonalování pouţívaných technologií se přistoupilo 

k vyhodnocení a porovnání parametrů. V nejbliţší době dojde k jeho testování a moţnému 

nasazení paralelně se svítidly Peli Rals 9430C. 
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 Osvětlovací stativ Rosenbauer vyniká především svým maximálním světelným 

výkonem 6000 lumenů. Maximálního světelného toku je dosáhnuto v power boost reţimu, 

který je moţno vyuţít aţ po dobu 10 minut. V porovnání s hodnotou svítidla Peli Rals 

9420 se jedná o třikrát vyšší hodnotu světelného toku. Světelná hlavice je osazena celkem 

třiceti vysoce svítivými LED diodami a šestnácti pomocnými vícebarevnými LED 

diodami. Pomocné led diody nabízí moţnost vyuţití stativu jako výstraţného osvětlení. 

Speciální difuzor umoţňuje plynulé zaostřování světelného kuţelu, a tím usměrnění parsku 

na velkou vzdálenost nebo rovnoměrné osvětlení velké plochy [21]. 

Svítidlo je v provedení z odolného termoplastu, umoţňuje vysunutí podpůrných 

noţek pro větší stabilitu základny. V základně jsou uloţené čtyři prodluţovací dílce, 

z kterých je moţné sestavit dle potřeby stativ vysoký aţ 1.82m [21]. 

Tabulka 6-Technické parametry Rosenbauer RLS1000[21] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Maximální výkon 

Světelný výkon 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Úhel rozptylu 

Výška stativu 

Rozměry přepravního 

kufru 

Hmotnost 

30 x 1 Watt LED diod, 16 vícebarevných 

led 

50 000 hodin 

30 Watt 

6000 (power boost reţim)/4500 lumen 

8 hodin při 4500 lm, aţ 33 hodin  

12/24 V DC, 230 V AC Dobíječ 

Nastavitelný 

Aţ 1.82m 

390 x 195 x 255 mm 

11.8 kg 

 

Obrázek 13-Rosenbauer RLS v složeném stavu [21] 
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Tabulka 7-Porovnání parametrů Peli Rals 9430C a Rosenbauer RLS1000 [20, 21] 

Technický parametr Peli Rals 9430C Rosenbauer RLS1000 

Zdroj světla 

Světelný výkon 

Počet reţimu svícení 

Barevné reţimy 

Úhel rozptylu 

Ţivotnost diod 

Vydrţ baterie  

Doba nabíjení 

Krytí 

Výška stativu 

Rozměry svítidla 

Rozměry kufru 

Hmotnost svítidla 

Hmotnost kufru 

6 x Vys. svítivé LED 

3000/1500 lumen 

2 

1 (bílá) 

125° 

50 000 hodin 

8/15 hodin 

6 hodin 

Kufr IP 66 

40 – 82 cm 

40 x 20 x 23 cm 

52 x 32 x 33 cm 

10.27 kg 

8.26 kg 

30 x 1 W LED + 12 multi-color LED 

4500 lumen, 6000 lumen power boost 

6 

5 (bílá, červená, modrá, zelená, zel. -ţlutá) 

Nastavitelná optika 

50 000 hodin 

8 – 33 hodin dle zvoleného reţimu 

Neudává se 

Svítidlo IP 54  

40 – 182 cm 

39 x 20 x 26 cm 

Není součástí 

11,8 

Neudává se 

Peli Rals 9420  

Jedná se o přenosný osvětlovací stativ s vlastním zdrojem, který spadá do lehké 

kategorie. Jeho celkový světelný výkon v obou reţimech je v porovnání s Peli Rals 9430 

poloviční, ale celková hmotnost zařízení je třetinová. Světelná hlavice je osazena dvěma 

LED světelnými zdroji s maximálním výkonem 1000 Lumen. Teleskopická výsuvná tyč 

dosahuje výšky aţ 157 cm, hlavice je otočná o 360° a vybavena aretací. Je dodávána 

v praktickém kufru pro přenášení, ve sloţeném stavu je ji moţno snadno přenést pomocí 

ramenního popruhu. Při vybití akumulátoru umoţňuje rychlou výměnu akumulátoru 

z nabíječe [20]. 

Její vyuţití je vhodné k osvětlení menšího prostoru, kde nedochází k oslňování od 

lesklých předmětů díky menšímu světelnému výkonu, také najde vyuţití při častém 

přenášení v těţkém terénu, kdy její malá hmotnost a variabilita neomezují uţivatele 

v pohybu a při vyuţití ramenního popruhu umoţňují mít volné ruce [20].. 
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Tabulka 8- Technické parametry Peli Rals 9420 [20]. 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Maximální výkon 

Světelný výkon 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Doba nabíjení 

Úhel rozptylu 

Výška stativu 

Rozměry přepravního 

kufru 

Hmotnost 

2 x 1 Watt LED diod 

50 000 hodin 

2 Watt 

1000/500 lumen 

2/4 hodin 

12 V DC/230 V AC 

Dobíječ 

2 hodiny 

58° 

0.73-1.57 m 

805 x 320 x 170 mm 

3.81 kg 

 

 

Obrázek 14-Peli Rals 9420 v přepravním kufru a rozloženém stavu 
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Porovnání světelného výkonu Peli Rals 9430C a Peli Rals 9420 

 

Obrázek 15- Porovnání světelného výkonu Rals 9430C (nahoře) a Rals 9420 (dole) 

5.1.3 Výstražné osvětlení 

 Výstraţné osvětlení slouţí ke zvýšení bezpečnosti při zásazích, jak na pozemních 

komunikacích, tak je ho moţno vyuţít při zásazích např. v průmyslových areálech pro 

označení nebezpečných zásobníků a vytyčení nebezpečných prostor. Pro optimální 

viditelnost ve zhoršených světelných podmínkách pouţijeme výstraţná světla oranţové 

barvy, na které lidské oko reaguje velmi citlivě a zároveň u populace má význam 

upozornění na nebezpečí. Současně se tato barva světla vyuţívá i při vytyčování v dopravě, 

kde se především výstraţné osvětlení tohoto typu vyuţívá. Výstraţné osvětlení bude 

osazeno LED technologií, která garantuje velmi dobrou viditelnost na dlouhou vzdálenost 

především za zhoršené viditelnosti (mlha, déšť, sněţení). Bude provedeno v mechanicky 

odolné úpravě, odolné vůči vodě a prachu a vzhledem k stálému připojení k nabíječi musí 

být vybaveno bateriemi bez paměťového efektu. 
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Rabuk protector Professional 

 Výstraţné vytyčovací osvětlení tvaru puku je vybaveno silným integrovaným 

magnetem, který umoţňuje vytyčování prostor a dá se umístit na jedoucí vozidlo. Je 

vybaveno LED technologií s velmi vysokým světelným tokem a nabízí celkem 9 

výstraţných reţimů svícení. Je odolné vůči korozi, tlaku, poškrábání a vniknutí vody aţ do 

hloubky 10 metrů. Svítidlo je osazeno akumulátorem Li-ion, který netrpí paměťovým 

efektem a můţe být tedy trvale připojen k dobíječi. Svítidlo se dodává v sadě šesti kusů, 

včetně přenosného kufru, který je vybaven systémem pro dobíjení všech šesti světel [22]. 

Tabulka 9-Technické parametry Rabuk protector Professional [22] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Doba nabíjení 

Úhel rozptylu 

Rozměry 

Voděodolnost 

Hmotnost 

16 x LED  

100 000 hodin 

Aţ 42 hodin dle zvoleného reţimu 

12 V DC / 230 V AC 

4 hodiny 

360° 

Ø11 cm, síla 3.5 cm 

Do 10 metrů vodního sloupce 

190 g/kus 

 

Obrázek 16- Výstažné osvětlení a způsob použití, dole dobíjecí přepravní kufr 
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Obrázek 17- Využití v kombinaci s výstražnými kužely 

5.1.4 Osobní osvětlení 

Osobní svítilny jsou základním prvkem v současné osvětlovací koncepci. Jejich 

nasazení je předpokládáno při vyuţití u všech typů mimořádných událostí se zhoršenými 

světelnými podmínkami. Z celkového historického hlediska byly právě osobní svítilny jako 

první vyuţívány u veřejnosti a také u záchranných sloţek. Vzhledem k předpokládanému 

nasazení osvětlovacího kontejneru a vyuţití při organizovaném zásahu všech sloţek IZS 

byly kladeny poţadavky na pokrytí celé typové řady osobního osvětlení [8]. 

Dle typů pouţití můţeme rozdělit následující svítilny do tří kategorií [8]: 

 Ruční svítilny s moţností uchycení na oděv 

 Ruční svítilny s patentovaným systémem uchycení na zásahovou přilbu 

 Čelové svítilny 

 U všech třech typů svítilen byly kladeny poţadavky na odolnost svítilny, dlouhou 

výdrţ a signalizaci vybití baterií. Současně tyto svítilny musí být vybaveny dobíjecími 

stanicemi a bateriemi netrpící paměťovým efektem kvůli neustálému připojení k zdroji 

elektrické energie. Všechny typy ručních svítidel musí být v provedení do prostředí 

s nebezpečím výbuchu. 
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Ruční svítilna Adalit Adaro L2000L ATEX 

 Ruční svítilna Adalit je vybavena dvěma zdroji světla, které umoţňuji volbu mezi 

velkým světelným výkonem nebo dlouhou dobu svitu. Je vyrobena z antistatického 

termoplastu s vysokou odolností proti mechanickému namáhání, extrémním teplotám, 

chemikáliím a je chráněna proti tryskající vodě. Svítilna má sklopnou hlavu, která 

umoţňuje náklon hlavy aţ o 90° a je vybavena drţákem pro uchycení za oděv. Provozní 

doba svítilny je indikována na digitálním displeji na těle svítilny v reálném čase. 15 minut 

před vybitím svítilny je uţivatel upozorněn blikajícím signálem. Dva reţimy svícení [23]: 

 Osvětlení blízkého okolí, široký kompaktní kuţel 

 Svícení pro pohyb po pracovišti, smíšené světlo, široký kuţel a zaostřený kuţel 

Tabulka 10-Technické parametry Adalit Adaro L2000L [23] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Doba nabíjení 

Úhel rozptylu 

Rozměry 

Krytí 

Hmotnost 

1x LED 3 W, 1x LED 1 W 

100 000 hodin 

8/4 hodin 

3.7V Dobíječ 12/24 V DC / 230 V AC 

2 hodiny signalizována na displeji 

120° 

210 x 80 mm 

IP 67 

500 g 

 

Obrázek 18- Svítilna Adalit Adaro L2000L 
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Obrázek 19- Příklad využití svítilny k statickému nasvícení 

Ruční svítilna s uchycením na zásahovou přilbu Adalit L10 ATEX 

 Ruční svítilna Adalit je vybavena jedním LED zdrojem světla, který slouţí 

k nasvícení prostoru a umoţňuje volbu mezi velkým světelným výkonem nebo dlouhou 

dobou svitu. Je vyrobena z antistatického termoplastu s vysokou odolností proti 

mechanickému namáhání, extrémním teplotám, chemikáliím a je chráněna proti tryskající 

vodě. Svítilna je osazena výstraţnou červenou LED diodou, která umoţňuje otáčení 180° 

kolem podélné osy, zároveň slouţí jako indikace stavu baterií a upozornění na vybití 

baterie. Je vybavena drţákem pro montáţ na zásahové přilby [23]. Tato ruční svítilna bude 

slouţit především pro servis jednotkám HZS MSK, kde při vybití osobních svítilen hasičů 

bude nasazení dalších svítidel řešeno výměnným způsobem. 

Tabulka 11-Technické parametry Adalit L10[23] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Doba nabíjení 

Úhel rozptylu 

Rozměry 

Krytí 

Hmotnost 

1x LED 1 W 

100 000 hodin 

6/3 hodin 

3.7V Dobíječ 12/24 V DC / 230 V AC 

1 hodina 

60° 

156 x 56 x 48 mm 

IP 65 

180 g 
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Obrázek 20- Adalit L10 s červeným výstražným osvětlením 

 

Obrázek 21- Způsob připevnění Adalit L10 na přilbu 
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Čelová svítilna PETZL Pixa 3R ATEX 

 Kompaktní čelová svítilna byla navrhnuta pro pracovní účely. Je vybavena dvěma 

světelnými LED zdroji a třemi světelnými reţimy pro volbu mezi maximálním světelným 

výkonem nebo dlouhou výdrţí baterií. Svítilna je osazena baterií, která netrpí paměťovým 

efektem, a proto můţe být po celou dobu v nabíjecí stanici. Je odolná vůči pádu, tlaku  

a chemikáliím. V případě úplného stavu vybití baterií, které je indikováno červenou LED 

diodou se přepne do reţimu nouzové rezervy, v kterém garantuje dosvit 5 metrů po dobu 

minimálně 2 hodin [24]. Tři reţimy svícení: 

 Osvětlení blízkého okolí, široký kompaktní kuţel 

 Svícení pro pohyb po pracovišti, smíšené světlo, široký kuţel a zaostřený kuţel 

 Daleký dosvit, úzký zaostřený kuţel silného světla pro svícení do dálky 

Tabulka 12-Technické parametry Petzl Pixa 3R[24] 

Zdroj světla 

Ţivotnost diod 

Výdrţ 

Pracovní napětí 

Doba nabíjení 

Úhel rozptylu 

Rozměry 

Krytí 

Hmotnost 

1x LED 3 W, 1x LED 1 W 

100 000 hodin 

14/6/3 hodin 

3.7V Dobíječ USB 5V DC/12V DC/230 V AC 

3 hodiny 

120° 

60 x 40x 50 mm 

IP 67 

145 g 

 

Obrázek 22- Čelová svítilna Petzl včetně dobíječe s indikací stavu nabití 
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5.1.5 Zdroje elektrické energie 

Pro zajištění dostatečného mnoţství elektrické energie pro osvětlovací kontejner 

bude nutné zajistit dostatečné mnoţství zdrojů elektrické energie – elektrocentrál, které 

výkonově pokryjí odběr všech elektrických zařízení, které se budou v kontejneru 

vyskytovat. Je zřejmé, ţe se nejedná pouze o samotná svítidla s nemalým odběrem, ale 

současně je nutné zajistit rozvod elektrické energie po kontejneru z důvodu napájení 

dobíjecích stanic svítidel, které jsou vybaveny integrovaným akumulátorem. Také je nutné 

počítat s dostatečnou výkonovou rezervou pro navrhované administrativní zázemí 

kontejneru, kde můţe docházet k práci s elektrickými zařízeními, které se běţně 

v kontejneru nevyskytují. 

Z hlediska vyuţitelnosti charakteru jednotlivých svítidel není moţné pouţít pro 

dodávku elektrické energie pouze jeden typ zdroje elektrické energie. Nutnost vyuţití více 

typů zdrojů elektrické energie je dána samotnou rozdílností a mobilitou jednotlivých 

svítidel. Je potřeba navrhnout takové zdroje elektrické energie, které budou k vybranému 

typu svítidel vhodné jak dosaţitelným výkonem, tak i svou mobilitou. Naopak u zdrojů 

energie, které budou slouţit pro napájení elektrické soustavy kontejneru, jsou kladeny 

poţadavky na velký charakteristický výkon, spolehlivost a uţivatelskou ekonomičnost 

včetně co nejmenší hlučnosti zdroje elektrické energie. 

Z parametrů jednotlivých svítidel a jejich celkového počtu je potřeba navrhnout 

vhodné typy elektrocentrál a jejich celkový počet, současně brát v úvahu prostor, který 

bude elektrocentrálám v kontejneru vyčleněn. Zdroje elektrické energie pro výbavu v 

kontejneru budou slouţit především pro dodávku elektrické energie pro tyto spotřebiče: 

 Centrální osvětlovací stativ [16] 

 Vnitřní osvětlení prostoru kontejneru, včetně osvětlení administrativního prostoru 

 Dobíječe pro svítilny 

o Airstar Sirocco S TBT 48V LED 60W  

o Peli RALS 9430 5x  

o Peli RALS 9420 5x  

o Rabuk protector professional  

o Adalit Adaro L2000 

o Adalit L10 

o Petzl Pixa 3R 
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Zdroje elektrické energie dodávající elektřinu pro výbavu, která v případě nasazení 

bude pouţita mimo oblast kontejneru, budou slouţit především pro dodávku elektrické 

energie pro tyto spotřebiče: 

 Airstar Sirocco 1200W HMI 

 Osvětlovací stativ THT 500 W 

Při návrhu typu elektrocentrál se vycházelo z jejich předpokládaného charakteru, 

poţadovaných technických parametrů a dlouhodobým zkušenostem s vyuţíváním těchto 

prostředků u HZS MSK .  

Rosenbauer RS 14 Super Silent 

 Elektrocentrála Rosenbauer je generátor elektrické energie, který je vybaven 

uţivatelským panelem, jenţ umoţňuje rychlé a jednoduché ovládání. Uspořádání 

ovládacích prvků na čelní straně zajišťuje přehled o veškerých hodnotách, které jsou 

důleţité pro chod centrály.  Zároveň je vybavena optickým a akustickým varovným 

hlášením v případě poruchy, aby došlo k co nejrychlejšímu vyřešení případného problému. 

Elektrocentrála je vybavena elektrickým startováním a tím je její uvedení do provozu 

velmi rychlé a jednoduché, v případě vybití startovací baterie je moţné nastartovat centrálu 

i pomocí ručního startovací zařízení [25].  

Elektrocentrála je vybavena elektronickou regulací otáček podle zátěţe, která na ní 

zrovna působí. Toto řešení přináší sníţení spotřeby paliva, emisí a také menší hlučnost 

v situacích, kdy centrála běţí na prázdno nebo pouze pod velmi malým zatíţením. 

V případě, kdy napájení elektrických zařízení je vyuţito přes zabudované akumulátory 

v kontejneru, technologie Greenstar kontroluje provozní napětí akumulátorů a pokud dojde 

ke kritickému poklesu, automaticky dojde ke startu centrály a dobití akumulátorů na jejich 

standardní provozní kapacitu. Při aplikaci centrály pro zařízení s tří-fázovými motory 

umoţňuje řídící elektronika přepínání fází bez vnějšího zásahu do elektroinstalace [25].  
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Generátor je vybaven rozvaděčem, který je osazen následujícím [25]: 

 2x vodotěsné průmyslové zásuvky 400 V 

 3x vodotěsné průmyslové zásuvky 230 V 

 1x 16A tří pólový jistič s proudovým chráničem 

 3x 16A jedni pólový jistič s proudovým chráničem 

 1x 12 V zásuvka šestnácti pólová určena pro nabíjení a monitorování stavu baterií 

 1x CAN BUS zásuvka FIRE-CAN 7pólová, určena pro vzdálené monitorování 

Elektrocentrála Rosenbauer bude slouţit k napájení prostředků umístěných na kontejneru, 

tedy osvětlovacího stoţáru, nabíjecích stanic a vnitřního osvětlení kontejneru.  

Tabulka 13-Technické parametry Rosenbauer RS 14 Super Silent [25] 

Pohonná jednotka 

Výkon jednotky 

Palivo 

Spotřeba paliva 

Objem nádrţe 

Generátor 

Výkon jedno fázové soustavy 

Výkon tří fázové soustavy 

Hlučnost 

Krytí 

Rozměry 

Hmotnost 

Dvouválcový spalovací motor OHV 4takt 

16.2kW/22 koní 

Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 91 a vyšší 

6litrů/hodina při plném výkonu 

12.5 litrů 

Synchronní generátor+/-5%  230/400 V 50Hz  

3 x 4.5kVA, účiník 0.8=3.6kW 

13.6 KVA, účiník 0.8=10.88kW 

88dB(A) 

IP54 

820 x 440 x 580 mm 

156 kg 

 

Obrázek 23- Rosenbauer RS14, ovládací panel, jištění jednotlivých okruhů 
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Mobilní elektrocentrála Honda EU20i 

 Ručně přenosná elektrocentrála se řadí mezi nejlehčí a nejmenší generátory 

elektrické energie ve své třídě na trhu. Unikátní konstrukce a nízká hmotnost přináší 

velkou mobilitu a snadné přenášení [26]. 

 Tato elektrocentrála je svými vlastnostmi a mobilitou ideálním zdrojem elektrické 

energie pro napájení osvětlovacích balónů Airstar. V případě vyuţití více centrál současně 

je moţné sfázování dvou identických centrál a tím vyuţít maximálně jejich výkonový 

potenciál [26]. 

 V současném stavu jsou u HZS MSK tyto příruční centrály vyuţívány kvůli jejich 

mobilitě, spolehlivosti a dostatečnému charakteristickému výkonu.  

Tabulka 14-Technické parametry Honda Eu 20i [26] 

Pohonná jednotka 

Výkon jednotky 

Palivo 

Spotřeba paliva 

Objem nádrţe 

Generátor 

Výkon jedno fázové soustavy 

Hlučnost 

Krytí 

Rozměry 

Hmotnost 

Jednoválcový spalovací motor OHC 4takt 

2.1kW/2.8 koní při 3600ot./min. 

Bezolovnatý benzín, oktanové číslo 91 a vyšší 

0.88litrů/hodina při plném výkonu 

4.1 litrů 

Synchronní generátor+/-5%  230 50Hz  

1x 2.0kVA, účiník 0.8=1.6kW 

89dB(A) 

IP23 

510 x 290 x 425 mm 

21 kg 

 

Obrázek 24- Příruční elektrocentrála Honda EU 20i 
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5.1.6 Příslušenství a náhradní díly k technickým prostředkům 

 Vzhledem k vybraným technickým prostředkům a jejich předpokládanému nasazení 

je potřeba zajistit dostatečné mnoţství příslušenství a náhradních dílů pro elektrocentrály  

i osvětlovací zařízení. Z hlediska nasazení veškeré techniky a případným drobným 

servisním zásahům se jedná o tyto prostředky: 

 Prodluţovací kabely na navijáku 230 V/400 V s průmyslovými zásuvkami 

 Kanystry s pohonnými hmotami 

 Motorové oleje pro elektrocentrály 

 Sada ručního nářadí 

 Náhradní světelné zdroje pro svítidla 

 Drobné příslušenství pro svítidla 

 Hliníkové skládací schůdky 

 Zemnící tyče se ţluto-zeleným měděným lankem s pěti kilogramovým kladivem 
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5.2 Celkový počet prostředků v kontejneru 

Vzhledem k dílčí charakteristice osvětlovací techniky a zkušenostem s nasazením 

vybrané techniky při mimořádných událostech, byl navrţen počet odpovídající pokrytí 

poţadavkům efektivního nasazení osvětlovacího kontejneru při likvidaci mimořádných 

událostí v rámci působnosti HZS MSK. Celkový počet techniky byl také zvolen s ohledem 

na objemové omezení kontejneru a případné vyuţití svítidel sloţkami IZS. 

Celkový počet technických prostředků a příslušenství byl navrţen takto: 

Tabulka 15- Rozvržení počtu svítidel a příslušenství 

Prostředek Počet kusů 

Osvětlovací balón Airstar Sirocco HMI 1200W 10 kusů 

Osvětlovací balón Airstar Sirocco S TBT 48V LED 60W 

Osvětlovací stativ Philips 500W s trojnoţkou 

Osvětlovací stativ s baterií Peli Rals 9430C 

Osvětlovací stativ s baterií Peli Rals 9420 XL 

Výstraţné osvětlení Rabuk protector Professional sada 

Ruční svítilna Adalit Adaro L2000L 

Ruční svítilna s uchycením na přilbu Adalit L10 

Čelová svítilna Petzl Pixa 3R 

Elektrocentrála Rosenbauer RS14 

Elektrocentrála Honda EU 20i 

Prodluţovací kabel na navijáku 230 V 

Prodluţovací kabel na navijáku 400 V 

Kanystry PHM 5l 

Kanystry PHM 20l kov 

Zemnící kolík s lankem 15 metrů a kladivem 5 kg 

10 

10 

10 

5 

5 

10 

20 

20 

20 

2 

10 

20 

5 

10 

2 

12 

Jednotlivé svítilny budou vţdy dodány v kompletní sadě, a u dobíjecích svítilen 

budou vţdy dodány včetně dobíječů na 230V AC. U osvětlovacího balónů Airstar Sirocco 

HMI 1200 W včetně kotvící sady, osvětlovací stativ Peli Rals 9430 bude dodán 

v transportním kufru přímo od výrobce. K celkem 12 elektrocentrálám bude společně 

dodáno 12 sad zemnících tyčí, s patnáctimetrovým zemnícím lankem Cu 16mm
2  

a kladivem o hmotnosti 5kg. Drobné příslušenství pro svítilny bude dodáno po převzetí 

kontejneru. 
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5.3 Volba nosiče kontejneru 

Při navrhování volby nosiče kontejneru jsme museli vycházet ze základních 

parametrů jednotlivých technických zařízení, samotného kontejneru i příslušenství  

a náhradních dílů. Dvěma základními parametry při volbě vhodného nosiče kontejneru 

byly celková hmotnost kontejneru a prostorové omezení dané zvoleným typem kontejneru 

dle navrhnutého nosiče. 

V počátcích návrhu kontejneru byl zvolen kontejnerový nosič na podvozku 

Mercedes-Benz Atego. Na tomto typu kontejnerového nosiče je moţné převézt kontejner 

do celkové hmotnosti 5940 kg a rozměrů dle normy [7, 27]. Při optimalizaci výbavy a 

efektivního vyuţití prostoru v kontejneru by realizace kontejneru pro nosič Atego přineslo 

finanční úsporu při realizaci samotného kontejneru a také niţší celkové náklady při 

převozu kontejneru na místo zásahu. Současně také kontejnerový nosič Atego má lepší 

manévrovací schopnosti v městské zástavbě zejména díky jeho menším rozměrům a niţší 

hmotnosti [27] v porovnání s nosiči Mercedes-Benz Actros .  

Při návrhu kontejneru pro nosič Mercedes Benz Atego byl kladen poţadavek na 

rozdělení kontejnerů na tři části. Špinavou část pro elektrocentrály, skladování PHM  

a olejů. Druhá část kontejneru měla být osazena veškerou osvětlovací technikou, vyjma 

osobních osvětlovacích prostředků, které bylo navrhováno umístit do třetí administrativní 

části. Z důvodu počtu prostředků včetně příslušenství bylo nutné přistoupit ke zmenšení 

administrativního prostoru. Z hlediska prostorového omezení by bylo moţné kontejner 

realizovat pouze za předpokladu vyuţití veškerého prostoru v kontejneru pro uloţení 

osvětlovací a pomocné techniky. 

Dalším omezením byla hmotnostní hranice pro hydraulické rameno nosiče Atego. 

Maximální hmotnost zvedaného břemene je omezena maximální hmotností vozidla,  

u nosičů Atego činí 5940 kg [27]. Tato hranice se zdála v počátcích návrhu jako 

dostatečná, avšak v průběhu konzultací s výrobci kontejnerů nastal problém s přetíţením 

přední nápravy u nosiče Atego. Z těchto důvodu nebylo moţné při osazení zvolenou 

technikou ve zvoleném počtu přistoupit k realizaci kontejneru s nosičem Mercedes Benz 

Atego. 
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Obrázek 25- Původní návrh kontejneru na nosič MB Atego 

Vzhledem ke zvolenému rozsahu výbavy a tím plynoucím hmotnostním charakterem 

kontejneru nebylo moţné dále pokračovat v návrhu na realizaci kontejneru na nosiči 

Mercedes Benz Atego. Přistoupilo se k návrhu řešení na kontejnerový nosič Mercedes 

Benz Actros, který svými parametry z hlediska normy patří do skupiny hmotnosti do 26 

tun s výškou upevňovacího třmenu 1570mm[28, 29, 30]. V současném stavu je HZS MSK 

vybaven více variantami kontejnerového nosiče na podvozku Mercedes Benz Actros. 

Vzhledem k navrhovaným rozměrům kontejneru mohou být všechny tyto nosiče vyuţity 

při přepravě osvětlovacího kontejneru. 

Tabulka 16-Srovnání parametrů nosičů Mercedes Benz Actros[28, 29, 30] 

Parametr Actros 2031 4x2 Actros 2644 6x4 Actros 3344 A 6x6 

Hmotnostní třída 

Podvozek 

Šířka 

Výška 

Délka 

Provozní hmotnost 

Max. hmot. vozidla 

Max. hmot. soupravy 

Max. rychlost 

Výkon motoru 

Počet náprav/hnaných 

Kabina provedení 

Typ nosiče 

Typ ramena 

Typ navijáku 

S-těţké od 14t. 

Silniční 

2500 mm 

3300 mm 

8700 mm 

10 700 kg 

18 000 kg 

Neuvádí se 

140 km/hod. 

230 kW 

2/1 

2+1 

Multilift LHT150.51 

HIAB 071 AW 

Není vybaven 

S-těţké od 14t. 

Smíšený 

2500 mm 

3200 mm 

9250 mm 

13 600 kg 

26 000 kg 

44 000 kg 

110 km/hod. 

320 kW 

3/2 

2+1 

Multilift XR21 

Hiab 088 B-2  

Není vybaven 

 S-těţké od 14t. 

Terénní 

2500 mm 

3550 mm 

8800 mm 

12 800 kg 

25 000 kg 

43 000 kg 

90 km/hod. 

320 kW 

3/3 

1+1 

Multilift XR14S 

Není vybaven 

Dragon 4,5t/28m 
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Všechny výše uvedené nosiče s rezervou splňují poţadavek na předpokládaný 

hmotnostní charakter osvětlovacího kontejneru. Z hlediska objemového omezení nám 

kontejner navrhnutý na nosič Mercedes Benz Actros umoţní nasazení většího počtu 

techniky, moţnosti vybavení kontejnerů manipulační technikou (vozíky) na těţká svítidla  

a zároveň přizpůsobení administrativního prostorů poţadavkům spojové sluţby. Současné 

větší prostorové řešení umoţňuje rozdělení kontejneru do tří částí dle poţadavků HZS 

MSK. 

 

Obrázek 26- Nosič HIAB XR21S na podvozku Mercedes Benz Actros 2644 6x4 

Přeprava kontejneru vzduchem 

Vzhledem k častým změnám klimatických podmínek lze v posledních letech sledovat 

nárůst mimořádných událostí ţivelného charakteru, které mají přímý dopad zejména na 

obyvatelstvo. V naší oblasti se jedná především o povodně, poţáry lesních porostů, sesuvy 

půdy, případně náhlé vydatné sněţení a silné mrazy. Tyto typy událostí zcela fatálně 

zasahují do komunikační infrastruktury. Momentální koncepce přemístění speciálních 

druhů věcných prostředků poţární ochrany je postavena na převozu techniky pomocí 

techniky postavené na nákladních podvozcích. V případě nasazení techniky při 

mimořádných událostech tohoto charakteru nastává problém s přemístěním přímo do 

ohniska zasaţené oblasti, tyto situace je moţno řešit buď přenosem části techniky 

 a posádky letecky nebo přesunem jednotky s velmi omezenou technikou pomocí jejich 

vlastních sil. 
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 Ideální moţností pro přepravu techniky i posádky do ohniska mimořádné události 

je vyuţití leteckých prostředků s kolmým vzletem a přistáním, především vrtulníků těţké 

hmotnostní kategorie. 

V současné situaci je pro moţnost vyuţití tohoto systému potřeba vyřešit několik 

oblastí, aby systém přenosu kontejneru pomocí helikoptéry byl schopen nasazení a bylo jej 

moţné unifikovat. Při návrhu řešení je potřeba vyřešit zejména tyto cíle: 

 Provést analýzu speciálních vrtulníků těţké kategorie s podvěsy 

 Provést analýzu současně vyuţívaných speciálních kontejnerů a moţnost jejich 

přizpůsobení transportu v podvěsu vrtulníku nebo na jeho palubě 

 Návrh a konstrukční řešení upevňovacích prvků včetně rychlé a snadného 

odpojení/připojení 

 Návrh standardizovaného materiálového a konstrukčního řešení nové modulové 

řady kontejnerů pro přepravu kontejnerů v podvěsu a na palubě vrtulníku 

 Návrh bezpečného uloţení technických prostředků u nových i stávajících 

kontejnerů 

Návrh a realizace takového řešení v současném stavu vzhledem k velmi nákladnému  

a časově náročnému výzkumu není moţný. Lze však konstatovat, ţe výrobci 

kontejnerových systémů se jiţ touto koncepcí začali zabývat a probíhají výzkumy, které 

v případě úspěchu v budoucnosti umoţní návrh a realizaci tohoto řešení pro potřeby HZS. 

 

Obrázek 27- Kontejner s návrhem kotvících prvků umožňující přepravu pod závěsem 
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5.4 Rozdělení kontejnerů a rozmístění prostředků v kontejneru 

Kontejner bude rozdělen celkem na tři části. Přední část kontejneru bude slouţit jako 

administrativní prostor kontejneru, část uprostřed kontejneru bude slouţit pro umístění 

většiny svítidel a zadní prostor bude vyhrazen pro agregáty a jejich příslušenství. Toto 

rozdělení kontejneru plní funkci rozdělení kontejneru na čistou, špinavou a obsluţnou část. 

Zároveň bylo při rozdělení nutné brát v potaz rozloţení hmotnosti, kterou je potřeba 

situovat na zadní část kontejneru tak, aby větší část hmotnosti byla na zadní nápravě  

a nedocházelo tím k přetíţení přední nápravy nosiče. Veškeré těţké prostředky jsou 

situovány ve spodní části kontejneru. Tato skutečnost umoţňuje snadnou manipulaci 

s prostředky, ale zároveň přispívá k sníţení těţiště při naloţení kontejneru na nosič a tím  

i lepším jízdním vlastnostem zatíţeného nosiče. 

5.4.1 Přední administrativní část 

Administrativní část je situována v přední části kontejneru, toto řešení je navrţeno 

z důvodu směřování těţkých zařízení do zadní části kontejneru, aby nedošlo k přetíţení 

přední nápravy nosiče. 

Administrativní část bude slouţit pro výdej a příjem techniky, základní servis a údrţbu 

svítidel a agregátu. Z tohoto důvodu je vybavena velkou pracovní plochou z odolného 

materiálu přizpůsobenou pro vykonávání drobných servisních zásahů. V prostoru bude 

také umístěn příruční kufr s ručním a měřícím nářadím dle poţadavků spojové sluţby. Dále 

zde budou situována všechna dobíjecí svítidla s výjimkou LED osvětlovacích balónů. 

Z této techniky budou pouze vyjmuty akumulátory, které budou v této části kontejneru 

dobíjeny.  
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V této části bude situována následující technika: 

Tabulka 17- Počet prostředků uložených v administrativní části 

Uloţené prostředky Počet kusů 

Výstraţné osvětlení Rabuk protektor professional 

Čelová svítilna Petzl Pixa 3R 

Ruční svítilna Adalit L10 

Ruční svítilna Adalit Adaro L2000L 

Stativ Peli Rals 9430C 

Stativ Peli Rals 9420 

Akumulátory z LED balónu Airstar Sirocco 

Kufr s nářadím 

10  

20 

20 

20 

5 

5 

10 

1 

 

 

Obrázek 28- Pohled a rozdělení prostředků v administrativní části 

Administrativní prostor má rozměry 1630 x 2380 mm a vstup do něj je řešen přes 

vchodové dveře šířky 750 mm na pravé straně kontejneru. Pro zajištění vhodného termo-

klimatického prostředí pro obsluhu i techniku je prostor vybaven elektrickým topením, 

střešním oknem s ventilátorem a tepelnou izolací. Na zadní straně prostoru je umístěna 

magnetická tabule pro zapisování poznámek, prostor bude osvětlen pomocí denního světla 

přes okno na levé straně kontejneru a uměle pomocí instalovaných LED světel. 

5.4.2 Hlavní úložný prostor ve středové části 

Hlavní úloţný prostor ve středové části bude slouţit pro uskladnění veškeré těţké 

osvětlovací techniky, která s výjimkou LED osvětlovacího balónu nepotřebuje být 
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připojena na zdroj elektrické energie z důvodu nabíjení. V tomto prostoru je situována 

zejména těţká osvětlovací technika, z tohoto důvodu je k manipulaci s technikou vyuţito 

manipulačních vozíků, které umoţňují i jedné osobě manipulaci s těţkou technikou. 

Prostor má rozměry 2710 x 2380 mm. V prostoru je rozmístěno celkem šest kusů 

manipulačních vozíků, nad vozíky je hliníková nástavba, ve které jsou uloţeny LED 

osvětlovací balóny a osvětlovací halogenové stativy.  

V této části bude situována následující technika: 

Tabulka 18- Počet prostředků uložených v hlavní části 

Uloţené prostředky Počet kusů 

Osvětlovací balón Airstar Sirocco HMI 1200W  

Osvětlovací balón Airstar Sirocco S TBT 48V LED 60W 

Osvětlovací halogenový stativ s trojnoţkou THT reflektor 500W 

Elektrocentrála Honda Eu 20i včetně zemnící sady a PHM 

Prodluţovací kabel na navijáku 230 V 25m 

10 

10 

10 

10 

20 

Celkem na pěti vozících budou uloţeny osvětlovací balóny Airstar Sirocco HMI 1200 

W. Na jednom vozíku budou v přepravní bedně uloţeny dvě kompletní sady osvětlovacího 

balónu skládající se z trojnoţky, výsuvného stativu, kotvící sady, balastu a samotného 

tělíska osvětlovacího balónu. Současně bude ve vozíku uloţena ke kaţdému svítidlu  

i elektrocentrála Honda s pětilitrovým kanystrem na PHM. Zemnící tyč s lankem  

a kladivem bude uloţena společně v transportní bedně s osvětlovacím balónem. Na 

posledním vozíku budou uloţeny prodluţovací kabely na bubnu. Všechny manipulační 

vozíky budou vybaveny kolečky s aretací a dostatečnou nosností s ohledem na převáţenou 

techniku. 

 

Obrázek 29- Manipulační vozíky a bedny pro manipulace s prostředky 
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Zbytek výbavy bude umístěn v hliníkovém regálu nad manipulačními vozíky. 

Prostředky umístěné nad vozíky v regálu dosahují hmotnosti do dvaceti kilogramů a tak je 

manipulace s nimi reálná i jednou osobou. Hlavní prostorová část kontejneru bude 

vybavena vnitřním osvětlením s LED zdroji. 

 

Obrázek 30- Rozmístění prostředků v středové části kontejneru 

 

Obrázek 31- Pohled na rozmístění prostředků ve středové části kontejneru 
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5.4.3 Zadní část pro agregáty 

Zadní část kontejneru slouţí pro uloţení agregátů a prostředků, které s nimi souvisí. 

V tomto prostrou budou uloţeny dvě elektrocentrály Rosenbauer RS14. Pro lepší 

manipulaci s centrálami je vyuţito obdobných manipulačních vozíků jako v hlavní části. 

Vzhledem k vyváţenosti kontejneru jsou centrály uloţeny na okrajích kontejneru, mezi 

nimi je konstruován hliníkový úloţný prostor s plastovými bednami pro uloţení 

příslušenství, náplní a základního nářadí pro údrţbu centrál. Kaţdý vozík je také vybaven 

plechovým kanystrem na PHM o objemu dvacet litrů, zemnící tyčí s měděným lankem  

a pěti kilogramovým kladivem. 

V této části bude situována následující technika: 

Tabulka 19- Počet prostředků uložených v části pro agregáty 

Uloţené prostředky Počet kusů 

Elektrocentrála Rosenbauer RS 14 včetně zemnící sady a PHM 

Prodluţovací kabel na navijáku 400 V 25m 

Plastová bedna na příslušenství 

2 

5 

10 

 

Obrázek 32- Půdorysný pohled na rozmístění prostředků v zadní části kontejneru 

 

Obrázek 33- Pohled na zadní část kontejneru a manipulční vozík s centrálou RS14 
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5.5 Situační kamerový záznam dat 

U HZS MSK se v posledních letech přistoupilo k záznamovému zařízení pomocí 

kamer na prvovýjezdových automobilech. Tento koncept se velmi rychle ujal a převzal se  

i na ostatní nové cisternové automobilové stříkačky na podvozku Mercedes Benz Econic 

[12]. V případě prvovýjezdového automobilu se jedná celkem o čtyři kamery, které jsou 

online přístupné pro řídící členy, a zároveň tento systém disponuje záznamem dat. Tento 

systém je velice přínosný zejména pro zpětnou vazbu on-line obrazu z místa zásahu, který 

můţe být v okamţitém sledu pouţit pro efektivní rozhodování v řídícím procesu, případně 

můţe slouţit k následnému vyhodnocení jiţ ukončené události [12]. 

Nově navrhovaná koncepce s kamerovým systémem na technice počítá u techniky, 

která je osazena centrálním osvětlovacím stoţárem také vybavením kamery na osvětlovací 

stoţár a tím vyuţití potenciálu širokého obrazového pokrytí místa události. Takto řešený 

osvětlovací stoţár ještě nebyl v rámci HZS MSK realizován, v případě osvědčení této 

koncepce se můţe tento systém vyuţít i pro realizaci na stávající i nové technice 

vybavenou centrálním osvětlovacím stoţárem. 

Při realizaci kamerového systému jsou kladeny poţadavky zejména na samotné 

tělísko stoţáru a kamery. Výrobce osvětlovacího stoţáru musí umoţňovat zabudování 

kamery na stoţár zejména z mechanického hlediska (připevnění kamery), ale také je nutné, 

aby zajistil dostatečnou přípravu pro přenos dat. U námi navrhovaného stoţáru oba tyto 

aspekty výrobce stoţáru splňuje.  

Na kameru byly kladeny následující poţadavky: 

 Otočný mechanismus 360° 

 Moţnost naklápění hlavice v co největším rozsahu 

 Dostatečné krytí 

 Optický zoom 

 Přisvíceni tzv. noční reţim  

 Automatické čistění optiky 
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Po konzultaci s dodavatelem kamerového systému pro vozy Mercedes Benz Econic 

bylo navrhnuto řešení, které by splňovalo poţadavky a zároveň by bylo moţné umístění na 

osvětlovací stoţár firmy Teklite. Byla navrţena kamerová hlavice s přísvitem Qihan QH-

QH456NIR, jedná se o průmyslovou kameru s anti-vibračním úpravou. Kamera disponuje 

otočnou hlavicí s přísvitem, o čistění optiky se stará čistící lišta, kameru je moţné ovládat 

dálkově [31]. 

Tabulka 20-Technické parametry kamery Qihan [31] 

Rozsah otočné hlavice 

Rozsah náklonu hlavice 

Infračervený přísvit 

Komunikační protokol 

Krytí 

Odolnost proti vlhkosti 

Teplotní rozsah 

Odolnost vůči rázům 

Hmotnost 

Velikost senzoru  

Počet pixelů 

Vyváţení bílé 

Zoom 

Nastavení ohniskové vzdálenosti 

360° nepřetrţitě 

+90° - -90° 

60 metrů, automaticky  

RS485 

IP66 

Aţ 90% 

-35°C - +55° 

Aţ 4G 

6 kg 

1/4“ HAD CCD 

752 x 582 

Automat/Manuál 

Optický 36x, Digitální 12x 

Automat/Manuál 

 

 

                  Obrázek 34-Otočná kamera Qihan [31] 

 

 Obrázek 35-Možnost integrace kamery na 

stožáru [16] 
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5.6 Údržba a obsluha kontejneru 

Údrţba kontejneru vybaveného specifickou osvětlovací technikou je pouze částečně 

řešena Řádem strojní sluţby [5]. Ten stanovuje kontrolu agregátu dle přílohy č. 5, bodu 5 

týdenní kontrolu věcných prostředků poţární ochrany: 

 Vizuální kontrolu neporušenosti zařízení 

 Kontrolu stanovených provozních náplní včetně záloţních, funkční zkoušku včetně 

veškerého příslušenství 

 U spalovacích motorů ponechat tyto v chodu minimálně 3 minuty, aby nedocházelo 

ke kondenzaci vodních par 

 U elektrocentrál i kontrolu neporušenosti svítidel, kabelů, navijáků apod., včetně 

kontroly měřiče izolačního stavu 

Součástí této týdenní kontroly je i očista techniky, vybavení kontejneru a kontejneru 

samotného [5]. 

 Údrţba osvětlovací techniky není v současném stavu řešena ţádným z řádu 

jednotlivých sluţeb. Po konzultaci s příslušníky HZS MSK byly domluveny následující 

body kontroly, která bude prováděna jednou za tři měsíce 

 Kontrola funkčnosti svítidel po dobu minimálně tří minut (v případě osvětlovacího 

balónu po dobu dvaceti minut)  

 Kontrola stavu akumulátorů, včetně akumulátoru záloţních je jím li vybaveno 

 Kontrola kompletnosti svítidla a přepravních boxů pokud jim je svítidlo vybaveno 

 Kontrola spojovacích prvků, řemínků, kloubů pokud jim je svítidlo vybaveno 

 Kontrola funkčnosti a všech funkcí osvětlovacího stoţáru včetně kamery 

Ze všech zkoušek a kontrol musí být proveden zápis o veškerém stavu techniky dle 

Řádu strojní a technické sluţby. V případě poškození či nekompletnosti jednotlivých 

věcných prostředků je tuto skutečnost ihned nahlásit příslušnému technikovi denní směny. 
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5.7 Finanční rozbor návrhu kontejneru 

Finanční rozbor návrhu osvětlovacího kontejneru byl v případě osvětlovací techniky  

a příslušenství řešen analýzou trhu s vybranou technikou. Všechny uvedené ceny jsou 

maloobchodní doporučené ceny s daní z přidané hodnoty získané od výrobců nebo 

dovozců prostředků. Tyto ceny nejsou pevné a mohou se měnit v závislosti na změnách 

situace na světových trzích a pohybu měn. U drobného příslušenství byla stanovená suma 

určena dle očekávaného rozsahu příslušenství, kterým bude potřeba kontejner vybavit. 

Sloţitá situace je ohledně cenového návrhu kontejnerové nástavby. I přes skutečnost, 

ţe jsou dány rozměry, vzhled a vybavení kontejneru nejsou firmy vyrábějící tento typ 

nástavby ochotny udělat přesné necenění především z důvodu ochrany svých zájmů s 

ohledem konkurenčního boje na trhu s poţární technikou. Při přesném návrhu cenového 

řešení by se dotyčná firma v případném výběrovém řízení značně znevýhodnila, protoţe by 

konkurenci umoţnila nasadit niţší neţ její navrhovanou cenu. Uveďme, ţe při výběrovém 

řízení hraje nabízená cena ve většině případů největší váhové kritérium pro přidělení 

zakázky na realizaci. 

Vzhledem k počtu poptávané techniky a dlouhodobé spolupráce HZS MSK 

s dodavateli a výrobci je moţné předpokládat při vypsání výběrového řízení úspory na 

osvětlovací technice, agregátech a příslušenství. Finální cena můţe být určena aţ na 

základě nabídek v daných výběrových řízeních. 
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Tabulka 21- Cenová nabídka navrhovaného kontejneru [31, 32, 33, 34, 35] 

Položka Počet kusů Cena s DPH Cena celkem

Kontejner s regály a bednami 1 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč

Osvětlovací stoţáry Teklite 2 150 000 Kč 300 000 Kč

Manipulační vozíky 6 20 000 Kč 120 000 Kč

1 520 000 Kč

Rosenbauer RS14 Super Silent 2 341 462 Kč 682 924 Kč

Honda Eu 20i 10 41 990 Kč 419 900 Kč

1 102 824 Kč

Airstar Sirocco HMI 1200 W 10 125 248 Kč 1 252 480 Kč

Airstar Sirocco S TBT 48V LED 60 W 10 66 320 Kč 663 200 Kč

Stativ Philips 500W s trojnoţkou 10 4 187 Kč 41 870 Kč

Peli Rals 9430C 5 32 685 Kč 163 425 Kč

Peli Rals 9420 XL 5 10 546 Kč 52 730 Kč

Rabuk protector professional 10 5 808 Kč 58 080 Kč

Adalit Adaro L2000L 20 7 928 Kč 158 560 Kč

Adalit L10 20 4 145 Kč 82 900 Kč

Petzl Pixa 3R 20 3 151 Kč 63 020 Kč

2 536 265 Kč

Prodluţovací kabel 400V 5 6 033 Kč 30 165 Kč

Prodluţovací kabel 230V 20 4 633 Kč 92 660 Kč

Zemnící kolík s lankem 15m 12 803 Kč 9 636 Kč

Kladivo 5 kg 12 510 Kč 6 120 Kč

Kanystr na PHM 20 litrů 2 764 Kč 1 528 Kč

Kanystr na PHM 5 litrů 10 176 Kč 1 760 Kč

Drobné příslušenství, nářadí 1 50 000 Kč 50 000 Kč

191 869 Kč

5 350 958 Kč

Příslušenství

Cena za příslušenství celkem

Cena za osvětlovací kontejner celkem

Kompletní kontejner včetně zástavby

Cena za kontejner celkem

Agregáty na výrobu elektrické energie

Cena za agregáty celkem

Osvětlovací technika

Cena za svítidla celkem
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6 Závěr 

Návrhu samotného osvětlovacího kontejneru předcházela analýza legislativního 

řešení, předpisů a norem. V současném stavu není v České republice řešena 

legislativně problematika kontejnerů, proto jsem čerpal z německých norem DIN. Při 

návrhu byly také závazné vyhlášky č.35/2007 a č.53/2010 o technických podmínkách 

poţární ochrany. Dalším krokem při návrhu kontejneru bylo zjištění poţadavků HZS 

MSK na osvětlovací systém, pomocí analýzy trhu svítidel a konzultaci s výrobci jsme 

navrhli osvětlovací systém, který svou charakteristikou a vybavením plní poţadavky 

HZS MSK a zapadá do koncepce kontejnerové systému. 

Cílem práce bylo navrhnout centrální mobilní osvětlovací jednotku – kontejner, 

disponující rozsáhlým osvětlovacím zařízením pro podporu jednotek IZS, při řešení 

mimořádných událostí. Výsledný návrh řeší i vyuţití vhodného kontejnerového nosiče, 

charakteristiku svítidel, pomocných prostředků, obsluhu, údrţbu kontejneru a finanční 

řešení daného návrhu. 

Tato speciální technika by měla přispět k rychlejší a efektivnější likvidaci 

mimořádné události a tím přispět k zlepšení akceschopnosti IZS.  
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