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Seznam použitých zkratek 

České zkratky  

  

CAS cisternová automobilová stříkačka 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO jednotka poţární ochrany 

JSDH jednotka sboru dobrovolných hasičů 

MSK Moravskoslezský kraj 

NPŠ Národní park Šumava 

VŠB - TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

 

Cizojazyčné zkratky 

ATV z anglických slov all terrain vehicle. Jedná se o terénní 

čtyřkolové vozidlo pro maximálně dvě osoby sedících za sebou,  

 uţitná hmotnost bývá menší neţ u vozidel typu UTV  

ODG Ontario disk & Gear Limited 

USAR  Urban Search and Rescue – prohledávání a záchrana osob v 

městském prostředí  

UTV z anglických slov utility terrain vehicle – uţitkové terénní 

vozidlo pro minimálně 2 osoby sedících vedle sebe  

 s moţným nákladovým místem – korbou. Vozidla jsou také 

známá pod názvem Side by Side 
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Úvod 

Za posledních 5 let zasahovaly jednotky poţární ochrany u skoro 1600 zásahů, 

kde byla obtíţná cesta k místu události. Cílem JPO je vţdy zvládnout danou 

mimořádnou událost v co nejkratším čase i za velmi špatných klimatických podmínek a 

v těţko přístupném terénu, kdy se obvykle uţívaná technika není schopna dostat na 

poţadované místo. Tyto okolnosti mohou být důvodem pro pořízení lehkého 

dopravního prostředku do terénu. Takovéto vozidlo je schopno dopravit síly a 

prostředky na potřebná místa a ulehčit práci zasahujícím jednotkám.  

Příkladem vyuţití těchto vozidel je přeprava osob, technických prostředků a 

vybavení u zásahů v nepřístupném terénu, zjednodušení evakuace ohroţených osob 

z nepřístupných míst, zásahy v oblastech postiţených sněhovou kalamitou a oblastech 

zasaţených povodněmi. Z těchto důvodů dochází v dnešní době ke stále 

většímu rozšiřování lehkých speciálních vozidel do terénu i u jednotek poţární ochrany. 

Kvůli výše zmíněným okolnostem jsem se rozhodl zaměřit svou práci na tato vozidla, 

seznámit veřejnost s moţnostmi vyuţití a důvodem pořízení těchto vozidel. 

V této práci jsou popsána vozidla typu ATV, UTV, obojţivelná vozidla, sněţné 

skútry a vznášedla, která se nacházejí ve vybavení jednotek poţární ochrany na území 

České republiky.  

Další část práce je věnována průzkumu trhu se speciálními obojţivelnými vozidly 

dostupnými v České republice a ve světě. Uvedeni jsou výrobci obojţivelných vozidel, 

kteří mají s vývojem dlouholeté zkušenosti (10 a více let). Cílem práce bylo také 

provést výběr vozidel. Pro tento úkol jsem se rozhodl vyuţít metodu rozhodovací 

matice z multikriteriální analýzy. S touto metodou jsem provedl analýzu vozidel typu 

ATV, UTV a obojţivelných vozidel.  

V dnešní době je kladen důraz na univerzálnost a samostatnost prostředků, proto 

nebyly zařazeny do analýzy sněţné skútry a vznášedla. U sněţných skútrů chybí 

moţnost celoročního vyuţití, čímţ ztrácejí univerzálnost a vznášedla nejsou 

homologována pro provoz na pozemních komunikacích. 

Cílem této práce je seznámit odbornou veřejnost s lehkými speciálními vozidly do 

terénu, která jsou uţívána u JPO v ČR. Dále seznámit s technickými informacemi, 
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vybavením vozidel, schopnostmi této techniky, aktuální nabídkou trhu, provést výběr 

vozidel podle zvolených kritérií, navrhnout vyuţití lehkých speciálních vozidel do 

terénu u JPO a speciálních záchranných týmů. 
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1. Využití dopravních prostředků do terénu 

Nasazení speciálních dopravních prostředků do terénu je moţné u všech 

mimořádných událostí způsobených jak člověkem a přírodou, tak i v kombinaci obou 

případů. Hlavním kritériem pro nasazení těchto vozidel při mimořádných událostech je, 

zda budou mít pozitivní přínos pro průběh zásahu. Tato kapitola má za úkol seznámit 

s moţností pouţití dopravních prostředků do terénu při záchranných a zásahových 

činnostech. 

V Tabulce 1 jsou uvedeny statistiky jednotlivých událostí v České republice, kde 

zasahovaly jednotky poţární ochrany. Statistika je z let 2010 aţ 2014. 

Tabulka 1Počet jednotlivých událostí, kde zasahovaly JPO [35] 

Druhy událostí 
Počet událostí 

2010 2011 2012 2013 2014 

poţáry 17 296 20 511 19 908 16 563 16 851 

dopravní nehody 18 053 17 061 18 910 19 023 19 219 

úniky nebezpečných 

chemických látek 
5 300 5 285 5 106 5 253 6 161 

technické havárie 62 961 50 035 52 084 63 596 50 965 

radiační nehody a havárie 0 1 1 1 1 

ostatní mimořádné události 2 6 67 8 52 

plané poplachy 8 037 8 202 7 909 7 837 7 527 

Celkem 111 649 101 101 103 985 112 281 100 776 

 

Speciální dopravní prostředky do terénu mohou najít vyuţití při poţárech, v době 

povodní, záchraně a evakuaci osob, pokud zásah probíhá například: 

 v obtíţně přístupném terénu, kde je značné výškové převýšení a 

nezpevněné promáčené cesty 

 v období záplav pro evakuaci a záchranu osob 

 vyuţití jako průzkumná vozidla ve špatně přehledném a komplikovaném 

terénu 

 k dopravě sil a prostředků, pokud je obtíţná cesta k místu události 
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V následující Tabulce 2 jsou uvedeny počty mimořádných událostí, kde byla 

obtíţná cesta k místu zásahu. Údaje pocházejí z rozmezí let 2010 aţ 2014. 

Tabulka 2 Počet událostí s obtížnou cestou k místu zásahu [35] 

 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

Počet 

událostí 
441 248 415 300 195 1599 

1.1. Nasazení u požárů 

Jednou z moţností vyuţití dopravních prostředků do terénu mohou být lesní 

poţáry, kde se nejčastější technika typu (CAS, DA) není schopna dostat na potřebná 

místa z důvodu náročného terénu. V takovýchto případech se hasební látka dodává 

dálkovou dopravou hadicemi, jejichţ vedení můţe mít aţ stovky metrů. Takovéto 

podmínky jsou pro zasahující jednotky fyzicky velmi náročné a komplikují dopravu sil 

a prostředků. K usnadnění zásahu mohou poslouţit speciální dopravní prostředky do 

terénu, které mají větší průjezdnost oproti klasické technice typu CAS a DA. Tato 

vozidla jsou schopna přepravit potřebný materiál a osoby do poţadovaného místa. 

Některá vozidla jsou schopna i samotných hasebních prací, pokud jsou k této činnosti 

dostatečně vybavena. 

V Tabulce 3 jsou vypsány počty lesních poţárů a způsobené škody za rok 2010 aţ 2014.  

Tabulka 3 Počet lesních požárů a způsobená škoda za roky 2010 až 2014 [35] 

 2010 2011 2012 2013 2014 Celkem 

Počet 

událostí 
732 1337 1549 666 886 5170 

Škoda 

v mil. Kč 
4,663 7,088 46,210 4,869 6,027 68,857 
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1.2. Záchrana a evakuace osob 

Vyuţití lehkých dopravních automobilů do terénu pro tyto činnosti můţe být 

v případech, kdy se zachraňované nebo evakuované osoby vyskytují v těţce přístupném 

terénu. Taková místa nemusejí být dostupná obvyklou technikou. Příkladem můţe být 

příliš velké převýšení terénu, špatný stav povrchu terénu nebo nedostatek místa pro 

průjezd. V těchto podmínkách mají lehké dopravní prostředky značné výhody. Pokud se 

jedná o vozidla typu ATV a UTV, zde najdeme hlavní výhodu ve velikosti. Vozidla 

tohoto typu jsou poměrně malá a jsou schopna projet i po úzkých cestách (vozidla ATV 

max. šířka do 1,3m a vozidla typu UTV do 1,6m). Obojţivelná vozidla mají velkou 

výhodu v moţnosti překonávání vodních ploch (moţné vyuţití v době povodní) a 

značném prostupu terénu díky pásovým systémům. Vznášedla jsou vyuţitelná hlavně 

pro záchranu na vodní hladině nebo evakuaci ze zatopených míst v době povodní, kdy 

jsou schopna překonat naplaveniny i silný protiproud. 

Na Obrázku 1 jsou uvedeny počty evakuovaných a zachráněných osob v České 

republice. Hodnoty jsou uvedeny pro kaţdý okres z let 2005 aţ 2014.  

 

Obrázek 1 Počet evakuovaných a zachráněných osob při mimořádných událostech [35] 
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2. Lehká vozidla do terénu užívaná jednotkami PO v České 

republice 

V této kapitole jsou popsána lehká vozidla do terénu, která uţívají jednotky 

poţární ochrany na území České republiky. Do kapitoly jsou zařazena i obojţivelná 

vozidla, která vlastní HZS ČR. Od kaţdého typu vozidla (ATV, UTV, obojţivelná 

vozidla) byl vybrán nejčetněji se vyskytující zásahový prostředek u JPO v ČR a detailně 

popsán. U ostatních vozidel jsou uvedeny základní technické parametry a dislokace 

vozidla. 

2.1. Pásové vozidlo OTA-L3 GAZ 3409 Bobr 

Jedná se o obojţivelné pásové vozidlo, které je určeno pro uţití ve špatně 

přístupném terénu, kam je potřeba přepravit osoby a náklad. Výrobcem vozidla je ruská 

společnost GAZ Group, která byla zaloţena v roce 1932 a sídlící ve městě Niţnij 

Novgorod. Firma vyrábí lehká, střední, těţká vozidla a náhradní díly automobilů [1] 

V České republice se zabývá dovozem a distribucí tohoto vozu firma Land Rover 

Majznar sídlící ve Vrchlabí. 

 

Obrázek 2 Pásové vozidlo OTA-L3 GAZ 3409 Bobr [2] 

GAZ 3409 Bobr má gumové pásy, které nepoškozují povrch vozovky, a 

homologaci k provozu na pozemních komunikacích. Vozidlo splňuje poţadavky 

Vyhlášky [39]. Jízdní dynamické vlastnosti jsou zachovány do nadmořské výšky 4000 

m nad mořem, proto je vyuţíváno horskými sluţbami. Je vyráběno ve dvou verzích, a to 

z plátěné tkaniny nebo s pevnou střechou. Poţární jednotky mohou toto vozidlo 
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vyuţívat jako dopravní prostředek nebo je moţné další vyuţití, podle typu pořízené 

nástavby.  

V České republice se u JPO nacházejí dvě vozidla GAZ 3409 Bobr. Jedno 

z vozidel bylo dislokováno u HZS kraje Vysočina na stanici HZS Ţďár nad Sázavou. 

Z této stanice bylo vozidlo přesunuto v roce 2013 do expozice poţární ochrany HZS ČR 

ve Zbirohu. Druhé vozidlo se nachází u HZS Královehradeckého kraje na stanici HZS 

Vrchlabí. 

2.1.1. Základní a technické informace o OTA-L3 GAZ 3409 Bobr 

Maximální rychlost vozidla po souši je 65 km/h. Dosahovaná rychlost ve vodě je 

4-5 km/h. Vozidlo má 2 + 4 místa k sezení, kde místo řidiče a spolujezdce má vlastní 

bezpečnostní pás. Vozidlo je řízeno pomocí pák s manuálním řazením. Dojezdová 

vzdálenost na jednu nádrţ, která má objem 160 l, je 600 km. Pořizovací cena včetně 

přepravního podvalníku byla 2 400 000 Kč [29].  

 

Obrázek 3 Vozidla HZS OTA-L3 GAZ 3409 Bobr [29] 

Rozměry a hmotnost vozidla:  

délka ....................................................................... 4500 mm 

šířka ........................................................................ 2000 mm 

výška ...................................................................... 2500 mm 

pohotovostní hmotnost ........................................... 3600 kg 

uţitečná hmotnost pro plavání ............................... 600 kg 
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maximální hmotnost přívěsu nebrţděného ............. 700 kg 

maximální hmotnost přívěsu brţděného ................ 1300 kg 

 

Motor a převodovka: 

typ motoru .............................................................. čtyřtaktní turbodiesel 

objem motoru ......................................................... 3000     

maximální výkon .................................................... 81 kW (125 PS) 

maximální točivý moment ...................................... 260 Nm 

převodovka ............................................................. 5 rychlostí vpřed + 

 1 rychlost vzad 

Podvozek: 

Kaţdá strana má šest pojezdových kol, která jsou samostatně odpruţená 

[27]. 

2.1.2. Vybavení vozidel GAZ 3409 Bobr 

Vybavení vozidla dislokovaného na stanici HZS Vrchlabí je elektrický naviják na 

4 tuny, 2 ks proudnice C52, 2ks beden s hadicemi, 2ks práškového hasicího přístroje, 

ţenijní nářadí [27].  

 

2.1.3. Zhodnocení vozidla 

Výhody vozidla: 

 Manévrovatelnost, vozidlo se dokáţe otočit na místě  

 Nízký tlak na povrch terénu 

 Gumové pásy 

 Schopnost plavat  

 Moţnost přepravy 6 osob 

Nevýhody vozidla: 

 Komplikovaný způsob řízení vozidla a řazení rychlostí (pákový 

systém řízení) 

 K řízení musí být vyškolená obsluha  
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 Častá poruchovost vozidla 

  Niţší účinnost gumových pásů v mokrém terénu  

2.2. OTA-L3 Hägglunds BV 206 

Jedná se o obojţivelné pásové vozidlo, které je určeno k přepravě sil a prostředků 

v těţce přístupném terénu. Vozidlo bylo navrţeno pro potřeby švédské armády tak, aby 

překonalo zasněţený terén, mokřiny a vodní plochy. BV 206 je také uznáváno jako 

takzvané zelené vozidlo, jelikoţ díky vyuţití kloubového řízení neničí povrch terénu. 

Celkem bylo vyrobeno více neţ 11 tisíc těchto vozidel v různých provedeních a jsou 

vyuţívána v 37 zemích po světě. Vozidla byla například vyuţívána při konání 

olympijských her ve Vencouvru v roce 2010, kdy byla vyuţita v zasněţeném horském 

terénu [40]. 

 

Obrázek 4 Sériový Hägglunds BV 206 [40] 

Vozidla Hägglunds BV 206 byla vyráběna od počátku 70. let ve Švédsku firmou 

Hägglunds Vehicle AB, která se zabývala výrobou vojenské techniky. Do vozidel bylo 

pouţíváno několik typů vznětových a záţehových motorů od výrobců Ford a Mercedes. 

Dnes se typ BV 206 jiţ nevyrábí a je nahrazen typem BV S10, coţ je obrněné 

obojţivelné vozidlo vyráběné pro britskou námořní pěchotu. Firma spadá pod britskou 

zbrojařskou firmu BAE Systems. V České republice se dovozem těchto vozidel zabývá 

firma Montrago s.r.o. sídlící ve městě Svoboda nad Úpou. Vozidla jsou dováţena 

z Německa, kde dochází k přestavbě podle poţadavků a úpravám potřebným pro získání 

povolení k provozu na pozemních komunikacích v ČR [5].  
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Hägglunds BV 206 vyuţívá v České republice HZS Libereckého kraje. Vozidlo je 

dislokované na stanici HZS Liberec.  

Vozidlo je schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a vyuţívá k pohybu 

gumové pásy, které nepoškozují povrch vozovky. Pásy jsou vybaveny vloţkou pro 

tichou jízdu po silnici. Vozidlo splňuje poţadavky Vyhlášky [39]. Ovládání je řešeno 

hydraulicky volantem na rozdíl od GAZ 3409 Bobr, kde je ovládání pomocí pák. 

Vozidlo se skládá ze dvou modulů. Kaţdý modul má dva pásy, které jsou poháněny. 

2.2.1. Základní a technické informace o záchranném vozidle Hägglunds BV 206 

Libereckého kraje 

Maximální rychlost vozidla po souši je 55 km/h. Dosahovaná rychlost ve vodě je 

3 km/h. Vozidlo je schopno přepravit 12 osob. Je osazeno motorem Ford 265E, který 

má průměrnou spotřebu 22 litrů na jednu hodinu. Objem palivové nádrţe je 160 l. 

Rádius otáčení vozidla je 8m [24].  

 

Obrázek 5 Hägglunds BV 206 HZS Liberec [25] 

Rozměry: 

celková délka .......................................................... 6860 mm 

šířka ........................................................................ 1870 mm 

celková výška  ........................................................ 2720 mm 

nákladní prostor ...................................................... 2,5    

Hmotnost: 

pohotovostní hmotnost ........................................... 4340 kg 

hmotnost 1. vozu .................................................... 2670 kg 
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uţitečná hmotnost 1. vozu ...................................... 600 kg 

hmotnost 2. vozu .................................................... 1670 kg 

uţitečná hmotnost 2. vozu ...................................... 1400 kg 

celková hmotnost soupravy .................................... 6340 kg 

celková uţitečná hmotnost  .................................... 2000 kg 

maximální hmotnost za taţné zařízení ................... 2500 kg 

Motor a převodovka: 

výrobce  .................................................................. Ford 

výkon ...................................................................... 99 kW/5200 ot.      

točivý moment ........................................................ 216 Nm/3000 ot.      

objem ...................................................................... 2792     

typ převodovky ....................................................... automatická,  

  čtyřstupňová 

2.2.2. Vybavení záchranného vozidla Hägglunds BV 206 Libereckého kraje 

Vozidlo je vybaveno ručním nářadím a elektrickým navijákem s taţnou silou 6,7 

tuny. 

2.2.3. Zhodnocení vozidla 

Výhody vozidla: 

 Automatická převodovka 

 Snadné řízení vozidla díky volantu 

 Snadné zaškolení řidičů  

 Převoz většího počtu osob 

 Velká průjezdnost terénem díky poháněnému přídavnému vozidlu 

 Velká celková uţitková hmotnost 

Nevýhody vozidla: 

 Větší rádius otáčení vozidla  

 Větší výška vozidla 

 Jedná se o poměrně stará vozidla 
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2.3. Arctic Cat Prowler HDX 700i 

Jedná se o čtyřkolové vozidlo do terénu se sklápěcí korbou a nezávislým 

odpruţením všech kol. Vozidlo má otevřenou kabinu s ochranným rámem a dokáţe 

přebrodit vodu do hloubky 650mm. Pohon kol je moţné elektronicky volit v kombinaci 

dvě kola poháněná, dvě hnaná, nebo poháněná všechna čtyři kola. Přední náprava 

vybavena uzavíratelným diferenciálem. Na vozidle je instalováno taţné zařízení. 

Ovládání je řešeno volantem s posilovačem řízení. V roce 2011 byl Prowler HDX 700i 

zvolen jako nejlepší těţké UTV na trhu [3].  

 

Obrázek 6 Sériově vyráběný Arctic Cat Prowler HDX 700i [3] 

Vozidlo je vyráběno americkou firmou Arctic Cat, která je jedním z největších 

světových výrobců čtyřkolek a sněţných skútrů. Historie firmy sahá do roku 1954, kdy 

byla zaloţena firma  Polaris Industries, která zkonstruovala jedno z prvních vozidel na 

světě, které bylo schopno jízdy po sněhu. V roce 1962 odchází Edgar Hetteen  ze 

společnosti Polaris Industries a zakládá vlastní firmu Arctic Enterprises a konstruuje 

první sněţný skútr. V roce 1969 dosahuje jiţ roční obrat firmy 21,7 milionů amerických 

dolarů. V roce 1996 se firma přejmenovává na Arctic Cat a vyrábí svou první čtyřkolku 

Bearcat 440, která je velkým obchodním úspěchem. Jiţ v roce 2007 je vyrobena 

půlmiliontá čtyřkolka značky Arctic Cat. V roce 2008 se pro Českou republiku stává 

oficiálním autorizovaným dovozcem čtyřkolek Arctic Cat firma ASP Group s.r.o. Firma 

Artic Cat v průběhu let dostala mnoho velkých zakázek ve světě. Příkladem je výroba 

dieslových čtyřkolek pro americkou armádu a vozidel Arctic Cat Wildcat 1000i 

dodávaných elitním oddílům Litevské armády. V České republice firma Arctic Cat 
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dodala čtyřkolky TRV 700i 4x4 jednotce poţární ochrany šumavského národního parku 

[3]. 

Arctic Cat Prowler HDX 700i nalezneme také ve výzbroji u HZS České 

republiky, a to v počtu 10 kusů. Vozidla jsou rozmístěna do sedmi krajů v České 

republice a byla zakoupena  z prostředků Integrovaného operačního programu Evropské 

unie [11].  

Rozmístění vozidel v krajích ČR: 

 1ks Karlovarský kraj 

 2ks Středočeský kraj 

 1ks Jihomoravský kraj 

 1ks Kraj Vysočina 

 1ks Jihočeský kraj 

 2ks Záchranný útvar HZS ČR 

 2ks Moravskoslezský kraj 

Vozidla splňují poţadavky Vyhlášky [39]. 

2.3.1. Základní a technické informace o Arctic Cat Prowler HDX 700i 

Vozidlo má tři místa k sezení s vlastními bezpečnostními pásy. Palivová nádrţ má 

objem 31 litrů. Vozidlo můţe táhnout vozík o hmotnosti max. 680kg a korba unese 455 

kg. K řízení tohoto vozidla napomáhá elektrický posilovač řízení. Cena sériové 

čtyřkolky Arctic Cat Prowler HDX 700i je 369 990 Kč s DPH. Vozidla dodávaná HZS 

ČR byla za cenu 6 485 600 včetně DPH. Tato cena zahrnovala 10 kusů čtyřkolek Arctic 

Cat Prowler HDX 700i s vybavením, 10 kusů vysokotlakého hasicího zařízení, 10 kusů 

navijáků a přívěsů [11]. 
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Obrázek 7 Arctic Cat Prowler HDX 700i u HZS MSK [11] 

Rozměry a hmotnost vozidla: 

délka vozidla .......................................................... 3277 mm 

šířka vozidla ........................................................... 1524 mm 

výška vozidla .......................................................... 2007 mm 

délka korby ............................................................. 1420 mm 

šířka korby .............................................................. 1050 mm 

výška korby ............................................................ 360 mm 

světlá výška ............................................................ 254 mm 

hmotnost bez náplní ............................................... 619 kg 

pohotovostní hmotnost ........................................... 750 kg 

objem palivové nádrţe ........................................... 31 litrů 

Motor a převodovka: 

typ motoru .............................................................. jednoválcový, EFI 

objem ...................................................................... 695 ccm 

výkon ...................................................................... 34 kW při 6500 ot./min 

typ převodovky ....................................................... automatická s redukcí 

motorová brzda ....................................................... ano [3] 

 

2.3.2. Vybavení Arctic Cat Prowler HDX 700i u HZS ČR 

Vozidla jsou vybavena vysokotlakým hasicím zařízením Rapid 23/50 ERS 

s čerpadlem o výkonu 23 litrů za minutu při 50 barech a 60ti metrovou vysokotlakou 

hasicí hadicí. Na korbě je spolu s hasicím zařízením také nádrţ na 250 litrů vody. Dále 

se na vozidle nachází elektrický naviják s taţnou silou 1800 kg [11]. 
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2.3.3. Pásový systém jako možné vybavení 

Na vozidlo Arctic Cat Prowler HDX 700i je také moţné instalovat odpruţený 

pásový systém, který umoţní výbornou průjezdnost i v prašném sněhu. Čtyřkolka 

s pásovým systémem má i v terénu dobrou prostupnost a ovladatelnost. V nabídce trhu 

jsou i homologované pásy pro provoz na pozemních komunikacích v ČR. 

2.3.4. Zhodnocení vozidla 

Výhody vozidla: 

 Snadné ovládání vozidla 

 Automatická převodovka 

 Poměrně prostorná korba 

 Průjezdnost terénem 

 Nízká cena 

 Velká síť autorizovaných servisů  

 Moţnost instalace pásového systému 

Nevýhody vozidla:  

 Převoz malého počtu osob 

 Otevřená kabina (za příplatek lze zakoupit s uzavřenou kabinou) 

 Málo úloţného prostoru 

2.4.  ARCTIC CAT TRV 700i XT 

Jedná se o čtyřkolové vozidlo určené k jízdě v těţce dostupném terénu a po 

pozemní komunikaci. Vozidlo se ovládá řídítky a je vybaveno posilovačem řízení. 

Všechna kola mají nezávislá odpruţení a mohou být poháněna buďto 2x4 nebo 4x4 

s moţností uzavření předního diferenciálu. Vozidlo se vyznačuje dobrou průjezdností a 

lehkým ovládáním v terénu. V přední a zadní části jsou instalovány nosiče na zavazadla 

a další moţné vybavení. Vozidla jsou schválena pro provoz na pozemních 

komunikacích. 

ARCTIC CAT TRV 700i XT je vyráběno americkou firmou Arctic Cat jako 

předchozí vozidlo, proto popis firmy u vozidla Arctic Cat Prowler HDX 700i XT [3]. 
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Obrázek 8 Sériová čtyřkolka ARCTIC CAT TRV 700i XT [3] 

 

Vozidla  ARCTIC CAT TRV 700i XT vyuţívá jednotka sboru dobrovolných 

hasičů podniku Národního parku Šumava v počtu šesti kusů a jsou vybavena pro zimní 

období kanadským pásovým systémem firmy TJD. ARCTIC CAT TRV 700i XT patří 

také do vybavení jednotky poţární ochrany v městě Harrachov. 

2.4.1. Základní a technické informace o ARCTIC CAT TRV 700i XT 

Maximální rychlost vozidla je podle technického průkazu 80 km/h. Vozidlo je 

homologováno pro dvě osoby. Palivová nádrţ má objem 20,1 litru. Taţná síla vozidla je 

477 kg. Vozidlo je vybaveno posilovačem řízení, elektrickým navijákem WARN RT30 

a dalším vybavením [33]. K řízení tohoto vozidla je potřebný řidičský průkaz skupiny 

B. Cena sériově vyráběné čtyřkolky je 249 990 Kč včetně DPH [3]. 

 

Obrázek 9 ARCTIC CAT TRV 700i XT Národního parku Šumava [3] 

Rozměry a hmotnost: 

délka  ...................................................................... 2489 mm 

šířka ........................................................................ 1207 mm 

výška ...................................................................... 1278 mm 

světlá výška ............................................................ 279 mm 



 

17 

 

hmotnost bez náplní ............................................... 359 kg 

maximální nosnost předního nosiče ....................... 45 kg 

maximální nosnost zadního nosiče ......................... 91 kg 

celková nosnost ...................................................... 290 kg 

objem palivové nádrţe ........................................... 20 litrů 

Motor a převodovka: 

typ motoru .............................................................. jednoválec, EFI 

objem  ..................................................................... 695 ccm 

výkon ...................................................................... 34 kW při 6500 ot./min 

typ převodovky ....................................................... automatická s redukcí 

motorová brzda ....................................................... ano 

2.4.2. Vybavení ARCTIC CAT TRV 700i  XT u JPO NP Šumava 

Vozidla jsou vybavena elektrickým navijákem s taţnou silou 1361 kg. S vozidly 

byly zakoupeny i pásové systémy od firmy od TDJ, předního světového výrobce 

homologovaných pásů pro čtyřkolky. Plastové boxy na nosiče [36]. 

2.4.3. Zhodnocení vozidla 

Výhody vozidla: 

 Snadné ovládání vozidla 

 Automatická převodovka 

 Nízká cena 

 Nízká hmotnost a malé rozměry  

 Jednoduchá údrţba 

 Moţnost instalace pásového systému 

Nevýhody vozidla: 

 Minimální úloţný prostor 

 Převeze pouze dvě osoby 

 Řidič není chráněn kabinou  
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2.5. Vznášedlo Hovercraft HTI 525 

Jde o vznášedlo vybavené čtyřtaktním motorem a jedním ventilátorem. Tento 

dopravní prostředek je schopný brzdit a otáčet se na místě. Dokáţe se pohybovat po 

vodě, souši i ledu. Výrobcem vznášedla je italská firma HI TECH INTERNATIONAL 

Srl. se sídlem ve městě Gorgonzola nedaleko Milána [19].  

Hovercraft HTI 525 patří do vybavení jednotky poţární ochrany města Děčín. 

Hlavní vyuţití prostředku je v době povodní pro evakuaci osob ze zatopené části města 

a záchrana osob na řece Labi. 

2.5.1. Základní a technické informace o vznášedlu Hovercraft HTI 525  

Hodnota maximální rychlosti na vodě dosahuje 96 km/h a 112 km/h po ledu. 

Vznášedlo je pro 6 - 8 osob a přípustná výška vln pro bezpečný provoz je 600 mm [21]. 

 

Obrázek 10 Vznášedlo Hovercraft HTI 525 (Děčín) [26] 

délka ....................................................................... 5 250 mm 

šířka ........................................................................ 2 480 mm 

výška na vzduchovém polštáři ............................... 1 346 mm 

hmotnost ................................................................. 500 kg 

maximální zatíţení ................................................. 900 kg 

motor ...................................................................... čtyřtaktní, 998 ccm 

výkon ...................................................................... 123 kW 

průměrná spotřeba .................................................. 18  l/hod   
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2.5.2. Zhodnocení vznášedla 

Výhody: 

 Dosahuje poměrně vysoké rychlosti (na vodní hladině 96 km/h) 

 Uţitná hmotnost (900 kg) 

 Místo pro 6-8 osob 

 Rychlost proudu neovlivňuje vznášedlo 

 Překoná i naplavené překáţky 

 Plynulá schopnost pohybu při změně terénu (ze souše na vodní 

hladinu) 

Nevýhody: 

 Poměrně vysoká pořizovací cena 

 Vozidlo musí být dopraveno jiným dopravním prostředkem k místu 

události 

 Nákladný provoz 

2.6. Další vozidla užívaná u jednotek požární ochrany  

V této části jsou uvedena ostatní speciální lehká vozidla do obtíţně přístupného 

terénu, která uţívají jednotky poţární ochrany na území České republiky. 

2.6.1. Gladiator X8 V-twin EFI EPS  

Gladiator X8 je čtyřkolové vozidlo typu ATV do obtíţného terénu s homologací 

pro dvě osoby. Vozidlo má volitelný náhon, posilovač řízení EPS, taţné zařízení a další 

vybavení. Výrobcem vozidla je firma CFMOTO POWER CO, která má hlavní továrnu 

v Číně. V České republice je oficiálním zástupcem firmy CFMOTO POWER CO 

společnost Journeyman CZ s.r.o. [22] 

Vozidlo Gladiator X8 V-twin EFI EPS zakoupilo HZS Olomouckého kraje a 

vozidlo je dislokováno na stanici HZS Jeseník od roku 2014. Na této stanici je také dále 

dislokován sněţný skútr Lynx 6900FCE. Gladiator X8 byl zakoupen s pásy pro lepší 

pohyb na sněhu, plastovým boxem na nosič s objemem 110 litrů a vozíkem pro 

přepravu čtyřkolky. Cena včetně příslušenství byla 385 000 včetně DPH [12]. 
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Obrázek 11 Gladiator X8 V-twin EFI EPS 

 

délka ....................................................................... 2 320 mm 

šířka ........................................................................ 1 180 mm 

výška ...................................................................... 1 360 mm 

světlá výška ............................................................ 269 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 387 kg 

uţitná hmotnost ...................................................... 400 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 800 ccm 

výkon (off-road úprava) ......................................... 14,8 kW (46 kW) 

převodovka ............................................................. automatická 

objem palivové nádrţe ........................................... 23 litrů 

2.6.2. Ranger XP 900 

Vozidlo Ranger XP 900 patří mezi vozidla typu UTV. Jde o vozidlo do obtíţně 

přístupného terénu s homologací pro dvě osoby [31]. V zadní části se nalézá korba 

s nosností 454 kg. Výrobcem vozidla je americká společnost Polaris Industries Inc. [23] 

Ranger XP 900 nalezneme ve vybavení HZS v Karlovarském kraji, konkrétně na 

stanici HZS Mariánské Lázně. K vozidlu byly pořízeny sněţné pásy kanadského 

výrobce TJD a elektrický naviják. 
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Obrázek 12 Ranger XP 900 [28] 

délka ....................................................................... 2 960 mm 

šířka ........................................................................ 1 520 mm 

výška ...................................................................... 1 930 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 602 kg 

nosnost korby ......................................................... 454 kg 

uţitečné zatíţení ..................................................... 680 kg 

taţná síla ................................................................. 907 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 875 ccm 

výkon ...................................................................... 45 kW 

převodovka ............................................................. automatická 

objem palivové nádrţe ........................................... 37,9 litrů 

2.6.3. Sportsman Efi 800 Twin 

Jedná se o čtyřkolové vozidlo typu ATV s homologací pro provoz na pozemních 

komunikacích v České republice. Vozidlo má volitelný pohon buďto 4x2 nebo 4x4 a je 

ovládáno řídítky s posilovačem řízení. Výrobcem vozidla je americká společnost Polaris 

Industries Inc. [31] 

Polaris Sportsman Efi 800 Twin nalezneme ve vybavení JPO v obci Halenkov. 

Hasiči zde vozidlo vyuţívají k přepravě osob, vybavení a materiálu. Dalším vyuţitím 

http://www.sdhhalenkov.estranky.cz/fotoalbum/technika/polaris-sportsman-800/
http://www.sdhhalenkov.estranky.cz/fotoalbum/technika/polaris-sportsman-800/
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vozidla je rychlá pomoc osobám, které se nalézají v těţce přístupném terénu. K vozidlu 

byly dále pořízeny sněţné pásy Tatou S4 a evakuační saně Favero [16]. 

 

Obrázek 13 Sportsman Efi 800 Twin se sněžnými pásy [16] 

délka ....................................................................... 2 108 mm 

šířka ........................................................................ 1 219 mm 

výška ...................................................................... 1 219 mm 

hmotnost ................................................................. 349 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 45 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 90 kg 

celková uţitečná hmotnost ..................................... 217 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 760 ccm 

výkon ...................................................................... 43 kW 

převodovka ............................................................. automatická 

maximální rychlost ................................................. 110 km/h 

objem palivové nádrţe ........................................... 20 litrů 

 

2.6.4. Sněžný skútr LYNX YETI V-800 PRO 

Jedná je o sněţný skútr, který je vybaven jedním z nejširších pásů dostupných na 

trhu. Díky širokému páru dosahuje skútr lepší trakce. LYNX YETI V-800 PRO má 

elektrický startér a úloţný prostor, který lze nahradit sedadlem pro spolujezdce. Vozidla 

LYNX YETI V-800 PRO mají homologaci pro pohyb na veřejných komunikacích.  
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Sněţný skútr LYNX YETI V-800 PRO nalezneme ve vozovém parku JPO obce 

Halenkov. Hasiči vozidlo vyuţívají k přepravě osob a materiálu při zásahu. Dále slouţí 

jako rychlý dopravní prostředek do sloţitého terénu při záchraně osob [16]. 

 

Obrázek 14 Sněžný skútr LYNX YETI V-800 PRO [16] 

délka ....................................................................... 3 070 mm 

šířka ........................................................................ 1 155 mm  

výška ...................................................................... 1 355 mm 

váha skútru ............................................................. 320 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 800ccm 

výkon ...................................................................... 48 kW 

2.6.5. Vznášedlo Hovercraft XS 430 

Vznášedlo je od stejné firmy jako Hovercraft HTI 525 tedy HI TECH 

INTERNATIONAL Srl. Dopravní prostředek nalezneme u záchranného útvaru HZS ČR 

v Hlučíně. Jedná se o vznášedlo Hovercraft XS 430, které je menší neţ vznášedlo 

Hovercraft HTI  525 dislokované v Děčíně. Tento typ dosahuje rychlosti 75-100 km/h 

na vodě a je dimenzovaný pro 4-5 osob [37]. 
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Obrázek 15 Vznášedlo Hovercraft XS 430 [41] 

délka ....................................................................... 4 250 mm 

šířka ........................................................................ 2 000 mm 

výška ...................................................................... 1 400 mm 

hmotnost ................................................................. 335 kg 

maximální uţitná hmotnost  ................................... 550 kg 

motor ...................................................................... čtyřtaktní, 750ccm 

2.6.6. Vozidlo Ranger 500 

Jedná se o čtyřkolové vozidlo typu UTV. Vozidlo má místo k sezení pro tři osoby, 

pohon kol volitelný mezi 4x4 nebo 4x2. Vozidla typu UTV Ranger vyrábí společnost 

Polaris Industries Inc. i v šestikolovém provedení a jsou vyuţívána u záchranných 

sloţek po celém světě [31]. 

 

Ranger 500 uţívá HZS podniku Škoda Mladá Boleslav jiţ od roku 2005. Vozidlo 

bylo upraveno rakouskou firmou Rosenbauer, která instalovala vysokotlaký hasicí 

systém UHPS Rosenbauer. Systém má zásobu 200 litrů vody, 20 litrů pěnidla a součástí 

je 60 metrová vysokotlaká hadice. Hašení probíhá tlakem aţ 100 barů s moţným 

dostřikem do 10 m. Vozidlo díky svým rozměrům slouţí pro prvotní zásah u poţárů ve 

velmi úzkých prostorech, které se v podnikových výrobních halách nalézají [32]. 
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Obrázek 16 Ranger 500 [32] 

délka ....................................................................... 2 900 mm 

šířka ........................................................................ 1 550 mm  

výška ...................................................................... 1 900 mm 

hmotnost ................................................................. 539 kg 

hmotnost s hasicím systémem ................................ 920 kg 

taţná síla ................................................................. 682 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 499 ccm 

výkon ...................................................................... 22 kW 

2.6.7. Gladiator UTV 830 EFI 

Dalším ze zástupců čtyřkolových vozidel typu UTV je Gladiator UTV 830 EFI. 

Jde o vozidlo s homologací pro provoz na pozemních komunikacích pro dvě osoby. 

V zadní části nalezneme korbu pro přepravu materiálu s nosností 130 kg. Vozidlo 

má volitelný pohon kol 4x4 nebo 4x2. Výrobcem vozidla je firma CFMOTO POWER 

CO. Hlavní továrna firmy se nalézá ve městě Hangzhou nedaleko Šanghaje [22]. 

Gladiator UTV 830 EFI je ve výzbroji JPO města Ostrov. Jednotka obdrţela 

vozidlo v říjnu roku 2014. Cena vozidla byla 297 000 Kč včetně DPH. Zatím vozidlo 

bylo vyuţito při poţárech lesního porostu, kdy provádělo průzkum terénu a hledání 

vhodné příjezdové cesty pro vozidla CAS. Dále provádělo nataţení dopravního vedení a 

odvoz pouţitého vybavení [9].  
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Obrázek 17  Gladiator UTV 830 EFI [17] 

délka ....................................................................... 2 980 mm 

šířka ........................................................................ 1 465 mm 

výška ...................................................................... 1 850 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 560 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 800 ccm 

výkon (off-road úprava) ......................................... 14 kW ( 46kW ) 

převodovka ............................................................. automatická 

objem palivové nádrţe ........................................... 26 litrů 

 

2.6.8. Sportsman 450 HO  

Vozidlo Sportsman 450 HO patří mezi terénní vozidla typu ATV. Jde o 

čtyřkolové vozidlo s volitelným náhonem 4x4 nebo 4x2. Řízení je pomocí řídítek. 

Vozidlo je  homologováno pro provoz na pozemních komunikacích. Výrobcem je 

společnost Polaris Industries Inc., jejíţ historie sahá aţ do roku 1954. První čtyřkolka 

vyrobená firmou však vznikla aţ v roce 1985. Od roku 1997 si společnost Polaris 

Industries Inc. vyvíjí všechny produkty sama, coţ znamená, ţe všechny čtyřkolky jsou 

100% americké výroby [31]. 

Sportsman 450 HO nalezneme u JPO města Kadaň jiţ od roku 2007. Vozidlo 

vyuţívají pro průzkum terénu, pátrání po pohřešovaných, transportu osob a materiálu.  
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Obrázek 18 Sportsman 450 HO 

délka ....................................................................... 2 108 mm 

šířka ........................................................................ 1 219 mm 

výška ...................................................................... 1 219 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 324 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 40,8 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 81,6 kg 

taţná síla  ................................................................ 555,7 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 455 ccm 

výkon ...................................................................... 18 kW 

2.6.9. Sportsman 500 EFI 

Další vozidlo typu ATV od společnost Polaris Industries Inc.. Jde o velmi 

podobné provedení jako u předchozího vozidla. Největším rozdílem je motor, který je o 

obsahu 499 ccm s výkonem 26 kW [31]. 

Polaris 500 EFI uţívá JPO města Klášterce nad Ohří od roku 2008.  Čtyřkolka 

byla pořízena s cílem pomoci u zásahů v těţce přístupném terénu, kterého je v okolí 

města mnoho. Vozidlo je vybaveno navijákem s taţnou silou 3,5 tuny a ocelovými koši 

na vybavení, které je moţné instalovat na předním a zadním nosiči. K vozidlu byl také 

zakoupen lehký vozík připojitelný na taţné zařízení [34]. 
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Obrázek 19 Sportsman 500 EFI [34] 

délka ....................................................................... 2 108 mm 

šířka ........................................................................ 1 219 mm 

výška ...................................................................... 1 219 mm 

hmotnost bez náplní ............................................... 332 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 40,9 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 81,8 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 499 ccm 

výkon ...................................................................... 26 kW 

převodovka ............................................................. automatická 

3. Nabídka trhu s obojživelnými vozidly v České republice 

 Zatímco lehká vozidla do terénu se v České republice u JPO v posledních letech 

dosti rozšířila, lehkých obojţivelných vozidel je stále velmi malé mnoţství. Proto jsem 

vybral několik vozidel od světově známých výrobců, kteří mají s vývojem 

obojţivelníků dlouholeté zkušenosti a jejichţ vozidla jsou dostupná i na českém trhu. 

Obojţivelná vozidla se dají vyuţít jak při zásahu v obtíţném terénu, tak v době povodní 

pro evakuaci osob a další práce na vodní hladině.  

3.1. Vozidlo Argo 8×8 700 HD EU  

Jedná se o osmikolové obojţivelné vozidlo do těţce přístupného terénu. Vozidla 

Argo jsou vyráběna v mnoha modifikacích pro vyuţití v komerční sféře, soukromém a 

veřejném sektoru. 8×8 700 HD EU je jedno z mnoha zajímavých vozidel vyráběných 
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společností Ontario disk & Gear Limited (ODG), ale bohuţel jediné homologované pro 

provoz na pozemních komunikacích v Evropské unii. Společnost také vyrábí modifikaci 

přímo pro hasiče a záchranáře, která byla navrţena právě podle jejich potřeb a 

poţadavků. Vozidlo je určeno pro pátrání, evakuaci, transport vybavení a muţstva, 

protipoţární zásah [4].  

 

Obrázek 20 Vozidlo 8×8 700 HD EU [4] 

Argo vzniklo v roce 1962 v americkém městě Kitchener ve státě Ontario pod 

názvem Ontario disk & Gear Limited (ODG). Firma ODG měla za cíl vyvinout systém 

pro přenos výkonu a typ převodovky pro severoamerický trh. V roce 1967 vzniká první 

šestikolové vozidlo pojmenované Argonaut. V 70. letech je vyrobeno první osmikolové 

vozidlo. 1981 bylo vyrobeno první vozidlo s pohonem všech osmi kol a hydraulickými 

brzdami. V 90. letech byl představen první kapalinou chlazený motor a došlo k rozšíření 

výrobních prostor. Rok 2008 přinesl spolupráci s kanadskou kosmickou agenturou při 

navrhování vozidla pro pohyb na Měsíci. V roce 2010 došlo k zaměření na evropský trh 

a zahájení prodeje modelu 700 HD s homologací pro provoz na pozemních 

komunikacích v Evropské unii. Od roku 2013 je výhradním distributorem pro Českou 

republiku firma PB Autosport Racing Team se sídlem ve městě Dvůr Králové [4]. 

3.1.1. Základní a technické informace 

Vozidlo 8×8 700 HD EU můţe převést 2 osoby v modifikaci pro hasiče a 

záchranáře aţ 6 osob nebo potřebné vybavení. Maximální rychlost vozidla na souši je 

32 km/h a ve vodě 5km/h. Rychlost ve vodě se dá zvýšit pořízením přídavného lodního 

motoru. Pohonná soustava je tvořena trojitým diferenciálem a nezávisle brţděnými 
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koly. Pohon je řešen řetězem. Pro bezpečnost jsou ve vybavení bezpečnostní pásy a 

madla. Vozidlo se ovládá řídítky, na kterých je umístěna rukojeť plynu. Základní cena 

vozidla je 680 000 Kč [6]. 

Rozměry a hmotnost: 

délka ....................................................................... 3 225 mm 

šířka ........................................................................ 1 525 mm 

výška ...................................................................... 1 105 mm  

hmotnost vozidla .................................................... 640 kg 

maximální zatíţení na souši ................................... 454 kg 

maximální zatíţení na vodě .................................... 386 kg 

taţná síla ................................................................. 817 kg 

Motor: 

typ motoru .............................................................. benzínový čtyřválec 

model ......................................................................  Kohler Aegis LH 690 

výkon ......................................................................  17 kW (24 koní) 

objem ......................................................................  674 ccm 

3.1.2. Možné vybavení vozidel 8×8 700 HD EU  

Výrobce vozidla nabízí přívěsy se stejným typem zavěšení všech kol, jako mají 

vozidla Argo. Přívěsy jsou čtyřkolové s nosností 275 kg, šestikolové nebo osmikolové 

s nosností aţ 635 kg. Dalším vybavením můţe být přední a zadní naviják, stahovací 

střecha, nezávislé topení, ochranný rám proti převrácení a další doplňky. Moţné je také 

zakoupení několika variant pásů pro jízdu vozidla ve sněhu a na nejrůznějších typech 

povrchu terénu. Firma také nabízí poţární a záchranářské vybavení. Příkladem je 

ARGO CET poţární snímatelná jednotka, coţ je sada obsahující 300 litrovou nádrţ, 

čerpadlo s moţností přidání pěnového systému a 30 m poţární hadici. Záchranářské 

vybavení nabízí ve formě nosítek Ferno s montáţí a ochranným rámem pro převoz 

pacienta. Cena záchranářského kompletu je 65 000 Kč včetně DPH [6]. 
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Obrázek 21 Vozidlo Argo s nosítky Ferno [6] 

3.1.3. Záchranáři využívající vozidla Argo 

Vozidla nalezneme hlavně u záchranných týmů v severní části Ameriky a 

v Kanadě. Na evropském kontinentu se s tímto vozidlem můţeme setkat i nedaleko naší 

republiky. Vozidla Argo se setkala s úspěchem v Rakousku a Německu pro záchranné 

účely. V Německu vozidlo vyuţívají poţární jednotky v Bochumu, Duisburgu, 

Kronachu a Nettetalu. V Rakousku jsou příkladem záchranáři z města Atenkirch [4].  

3.2. Vozidla vyráběna Gibbs Amphibians 

Gibbs Amphibians patří ke společnosti Gibbs Technologies, která byla zaloţena 

v roce 1996 novozélanďanem Alanem Gibbsem. Společnost Gibbs Technologies se 

v roce 2003 přestěhovala do Velké Británie, kde bylo představeno nejznámější 

obojţivelné vozidlo s názvem Aquada s technologií High Speed Amphibian. Dnes 

společnost nabízí několik variant obojţivelných vozidel a vede svět ve vývoji 

technologie High Speed Amphibian uţ 15 let. Bohuţel vozidla společnosti Gibbs 

Amphibians zatím nemají potřebnou homologaci pro provoz na pozemních 

komunikacích v České republice [14]. 
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3.2.1. Obojživelné vozidlo Gibbs Quadski 

Jedná se o sportovní obojţivelné vozidlo, které je schopno jet po souši a vodě 

rychlostí 72 km/h. Na souši je vozidlo posazeno na čtyřech kolech, ze kterých jsou dvě 

hnací. Ve vodě se stará o pohyb vodní tryskový pohon. Pro pohyb po vodní hladině 

nejsou potřeba ţádné komplikované úpravy. Přestavba vozidla trvá 4 sekundy a stačí 

pouze stisknout tlačítko [14].  

 

Obrázek 22 Obojživelné vozidlo Gibbs Quadski [14] 

Rozměry a hmotnost: 

délka   ..................................................................... 3 200 mm 

šířka ........................................................................ 1 600 mm 

výška ...................................................................... 1 400 mm 

provozní hmotnost .................................................. 540 kg 

maximální zatíţení ................................................. 120 kg 

Motor a převodovka: 

označení motoru ..................................................... BMW K1300 

obsah ...................................................................... 1 300 ccm 

výkon ...................................................................... 103 kW 

převodovka ............................................................. šestistupňová, 

 sekvenční 

3.2.2. Obojživelné vozidlo Gibbs Humdinga II 

Humdinga je obojţivelné vozidlo konstruované především pro armádu a 

záchranné sloţky. Stroj se dokáţe rozjet po souši rychlostí 160 km/h a na vodě je 

schopný vyvinout rychlost 50 km/h díky vodnímu tryskovému pohonu. Vozidlo má 

prostor pro sedm osob, stálý pohon všech kol a je schopno po jízdě na souši plavby 

během deseti vteřin [20]. 
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Obrázek 23 Obojživelné vozidlo Gibbs Humdinga II [14] 

Rozměry a hmotnost: 

délka ....................................................................... 6 553 mm 

šířka ........................................................................ 2 000 mm 

výška ...................................................................... 2 500 mm 

pohotovostní hmotnost ........................................... 2 750 kg 

uţitná hmotnost ...................................................... 750 kg 

Motor: 

typ motoru .............................................................. osmiválcový diesel  

výkon ...................................................................... 220 kW 

 

3.2.3. Obojživelné vozidlo Gibbs Phibian 

Největší z trojice vozů Gibbs. Podle výrobce se jedná o největší vozidlo 

s technologií High Speed Amphibian. K pohybu po vodní hladině mu slouţí dvě vodní 

trysky, pomocí kterých dokáţe vyvinout rychlost 48 km/h. Rychlost po souši by měl 

dosahovat minimálně 70 km/h. Vozidlo je určeno pro 15 osob nebo  1500kg nákladu 

[13]. 

 

Obrázek 24 Obojživelné vozidlo Gibbs Phibian [13] 

Rozměry a hmotnost: 

délka ....................................................................... 9 212 mm 
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šířka ........................................................................ 2 532 mm 

výška ...................................................................... 3 654 mm 

pohotovostní hmotnost ........................................... 4 500 kg 

uţitná hmotnost ...................................................... 1 500 kg 

Motor: 

typ motoru .............................................................. 2x turbodiesel 

výkon ...................................................................... 368 kW 
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4. Vozidla dostupná na českém trhu 

V této kapitole jsou uvedena vozidla dostupná na českém trhu s platnou 

homologací pro provoz na pozemních komunikacích. V další kapitole bude provedena 

multikriteriální analýza těchto vozidel. 

4.1. Vozidla typu ATV  

Všechny vybrané čtyřkolky (ATV) jsou vybaveny automatickou převodovkou, 

redukční rychlostí, taţným zařízením nebo moţností jeho instalace, uzávěrou 

diferenciálu, náhonem kol 4x4, místem minimálně pro dvě osoby a předním i zadním 

nosičem. 

4.1.1. Polaris Sportsman XP 850 touring 

Vozidlo je vyrobeno americkou společností Polaris Industries Inc., jejíţ historie 

sahá aţ do roku 1954. Veškeré díly pouţívané firmou jsou americké výroby [31]. 

Vozidlo má v přední části úloţné místo s objemem 31 litrů a zadní s objemem 10 litrů. 

Vozidlo disponuje systémy EPS, systém regulovaného sjíţdění svahů, motorovou 

brzdou a dalším vybavením [23]. 

 

Obrázek 25 Sportsman XP 850 touring [31] 

délka ....................................................................... 2 197 mm 

šířka ........................................................................ 1 209 mm 

výška ...................................................................... 1 479 mm 

světlá výška ............................................................ 285 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 362 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 55 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 110 kg 
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nosnost .................................................................... 261 kg 

maximální váha vozíku, (brţděný) ......................... 680 kg, ( 905kg ) 

motor ...................................................................... dvouválec, 850 ccm 

výkon ...................................................................... 58 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 20 litrů 

cena vozidla ............................................................ 378 900 Kč s DPH 

4.1.2. Arctic Cat TRV 700i XT PS 

Informace o vozidle viz oddíl 2.4. Cena sériově vyráběného vozidla je 249 990 Kč 

včetně DPH [3].  

4.1.3. Gladiator X8 V-twin EFI EPS 

Výrobcem vozidla je firma CFMOTO POWER CO., které má hlavní továrnu ve 

městě Hangzhou nedaleko Šanghaje. Mezi hlavní produkty CFMOTO POWER CO. 

patří čtyřkolky, vozidla UTV, skútry a motocykly.  

Vozidlo je vybaveno elektronickým posilovačem řízení. Další informace o vozidle 

viz oddíl 2.6.1. Cena sériově vyráběného vozidla je 239 990 Kč s DPH [22].  

4.1.4. Jumbo 720 R 4x4 EFI 

Jde o vozidlo vyrobené taiwanskou společností SMC, která byla zaloţena v roce 

1993. Vozidlo není vybaveno ţádnými pomocnými systémy [22]. 

 

Obrázek 26 SMC Jumbo 720 R 4x4 EFI [22] 

délka ....................................................................... 2 125 mm 

šířka ........................................................................ 1 195 mm 
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výška ...................................................................... 1 245 mm 

světlá výška ............................................................ 294 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 320 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 90 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 50 kg 

nosnost .................................................................... 320 kg 

maximální váha vozíku .......................................... 680 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 675 ccm 

výkon ...................................................................... 39,5 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 23,5 litru 

cena sériového vozidla ........................................... 179 990 Kč s DPH  

4.1.5. Outlander 800R MAX XT-P 

Vozidlo je vyráběno kanadskou společností Bombardier recreational products 

(dále BRP). Společnost vyrábí čtyřkolky pod značkou Can-Am a jsou pouţívány po 

celém světě [10]. 

Outlander 800R MAX XT-P je vybaven posilovačem řízení se 4 reţimy, 

navijákem Warn RT 30, dvojitým okruhem chlazení s dvojnásobným chladičem, 

úloţným místem o velikosti 21.4 litru, bezpečnostním kódovým systémem D.E.S.S a 

dalším příslušenstvím [18]. 

 

Obrázek 27 Outlander 800R MAX XT-P [10] 

délka ....................................................................... 2 184 mm 

šířka ........................................................................ 1 168 mm 
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výška ...................................................................... 1 118 mm 

světlá výška ............................................................ 279 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 345 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 45 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 90 kg 

nosnost .................................................................... 300 kg 

maximální váha vozíku .......................................... 590 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 799,3 ccm 

výkon ...................................................................... 53 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 20,5 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 409 900 Kč s DPH 

4.1.6. Grizzly 700 EPS WTHC / SE 

Výrobcem vozidla je společnost Yamaha Motor Co. se sídlem v Japonsku. 

Společnost byla zaloţena v roce 1955 a proslavila se výrobou motocyklů. 

Grizzly 700 EPS WTHC / SE je vybaven elektronickým posilovačem řízení, 

systémem pro brţdění motorem a převodovkou Ultramatic, která brzdí všechna kola. 

Poloměr otáčení je 3,5 metru [15]. 

 

Obrázek 28 Grizzly 700 EPS WTHC / SE [15] 

délka ....................................................................... 2 065 mm 

šířka ........................................................................ 1 180 mm 

výška ...................................................................... 1 240 mm 

světlá výška ............................................................ 275 mm 
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hmotnost vozidla .................................................... 294 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 45 kg 

nosnost zadního nosiče ........................................... 85 kg 

nosnost .................................................................... 470 kg 

maximální váha vozíku .......................................... 600 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 686 ccm 

výkon ...................................................................... 33 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 20 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 315 900 Kč s DPH 

4.1.7. Brute Force 750 4x4i EPS  

Vozidlo je vyráběno koncernem Kawasaki Heavy Industries, který vyrábí 

motocykly, čtyřkolky, vodní skútry, malé benzínové motory, ale také leteckou techniku, 

kolejová vozidla a další. Historie společnosti Kawasaki sahá aţ do roku 1878. 

Společnost je také výrobcem vlaků Shinkansen, které dosahují rychlosti aţ 380 km/hod. 

K vybavení vozidla patří elektronický posilovač řízení, který se přizpůsobuje 

aktuální rychlosti vozidla a potlačuje neţádoucí reakce stroje v zatáčkách. Poloměr 

otáčení je 3,2 metru [8].  

 

Obrázek 29 Brute Force 750 4x4i EPS [8] 

délka ....................................................................... 2 195 mm 

šířka ........................................................................ 1 180 mm 

výška ...................................................................... 1 220 mm 

světlá výška ............................................................ 240 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 316 kg 

nosnost předního nosiče ......................................... 40 kg 
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nosnost zadního nosiče ........................................... 80 kg 

nosnost .................................................................... 218 kg 

maximální váha vozíku .......................................... 567 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 749 ccm 

výkon ...................................................................... 36,6 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 19 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 259 900 Kč s DPH 

4.2. Vozidla typu UTV 

Všechna vybraná vozidla mají automatickou převodovku, náhon 4x4, nosnost 

korby minimálně 250 kg a jsou minimálně pro 2 osoby. 

4.2.1. RANGER 570 FULL SIZE 

Vozidlo je vyrobeno americkou společností Polaris Industries Inc. s místem pro 3 

osoby [31]. Moţným vybavením za přípatek můţe být střecha, čelní okno, dveře, 

naviják atd. [23] 

 

Obrázek 30 Ranger 570 full size [31] 

délka ....................................................................... 2 960 mm 

šířka ........................................................................ 1 520mm 

výška ...................................................................... 1 930 mm 

světlá výška ............................................................ 305 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 574 kg 

nosnost korby ......................................................... 454 kg 

celková nosnost ...................................................... 680 kg 
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maximální váha na taţném zařízení ....................... 907 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 567 ccm 

výkon ...................................................................... 33 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 38 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 399 900 Kč s DPH 

4.2.2. RANGER  XP 900  

Další zástupce americké společnosti Polaris Industries Inc. Vozidlo je vybaveno 

elektronickým posilovačem řízení a je určeno pro 3 osoby [31]. Motor je umístěn 

v zadní části pod korbou pro lepší dostupnost a klidnější jízdu. Lze dovybavit střechou, 

čelním oknem, dveřmi a elektrickým navijákem [23]. Další informace o vozidle viz 

oddíl 2.6.2. 

 

Obrázek 31 Raanger XP 900 [31] 

délka ....................................................................... 2 960 mm 

šířka ........................................................................ 1 520mm 

výška ...................................................................... 1 930 mm 

světlá výška ............................................................ 305 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 602 kg 

nosnost korby ......................................................... 454 kg 

celková nosnost ...................................................... 680 kg 

maximální váha na taţném zařízení ....................... 907 kg 

motor ...................................................................... jednoválec, 567 ccm 

výkon ...................................................................... 45 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 38 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 499 900 Kč s DPH 
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4.2.3. Prowler HDX 700i 

Vozidlo je vyráběno firmou Arctic Cat. Popis vozidla viz oddíl 2.3. 

4.2.4. Commander 800R DPS 

Jedná se o vozidlo vyráběné kanadskou společností Bombardier recreational 

products. Vozidlo je vybaveno posilovačem řízení se třemi reţimy, volitelnými módy 

jízdních vlastností, bezpečnostním systémem proti krádeţi a uzamykatelnou řadící 

pákou [10]. 

 

Obrázek 32 Commander 800R DPS [10] 

délka ....................................................................... 3 004 mm 

šířka ........................................................................ 1 489mm 

výška ...................................................................... 1 925 mm 

světlá výška ............................................................ 279 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 584 kg 

celková nosnost korby ............................................ 272 kg 

maximální váha na taţném zařízení ....................... 680 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 799,9 ccm 

výkon ...................................................................... 53 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 25 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 406 560 Kč s DPH 

4.2.5. Commander 1000 XT 

Dalším zástupcem kanadské společnosti Bombardier recreational products je 

Commander 1000 XT. Jedná se o vozidlo pro dvě osoby, které je vybaveno 
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posilovačem řízení, navijákem Warn RT40, ochranným rámem korby, voděodolnou 

schránkou pod korbou, bezpečnostním systémem proti krádeţi, uzamykatelnou řadící 

pákou, volitelnými módy jízdních vlastností, elektronickým systémem pro kontrolu 

otáček při skoku a dalším vybavením [10]. 

 

Obrázek 33 Commander 1000 XT [10] 

délka ....................................................................... 3 004 mm 

šířka ........................................................................ 1 489mm 

výška ...................................................................... 1 925 mm 

světlá výška ............................................................ 279 mm 

hmotnost vozidla .................................................... 599 kg 

celková nosnost korby ............................................ 272 kg 

maximální váha na taţném zařízení ....................... 680 kg 

motor ...................................................................... dvouválec, 976 ccm 

výkon ...................................................................... 62 kW 

objem palivové nádrţe ........................................... 25 litrů 

cena sériového vozidla ........................................... 538 450 Kč s DPH 

4.3. Obojživelná vozidla  

Vybraná vozidla mají homologaci pro provoz na pozemních komunikacích 

v České republice a jsou schopna pohybu po souši nebo vodě bez dodatečných úprav. 
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4.3.1. Pásové vozidlo OTA-L3 GAZ 3409 Bobr 

Informace o vozidle viz oddíl 2.1. 

4.3.2. OTA-L3 Hägglunds BV 206 

Jelikoţ se toto vozidlo jiţ nevyrábí a bylo vyráběno v mnoha modifikacích, vybral 

jsem pro multikriteriální analýzu vozidlo pouţívané u HZS Libereckého kraje, které 

bylo vyrobeno v roce 1997. Informace o vozidle viz oddíl 2.2. 

4.3.3. Argo 8×8 700 HD EU 

Porovnávané vozidlo je vybaveno navijákem, dnovou pumpou, madly, sněţnými 

pásy a zadními sedačkami. Cena takto vybaveného vozidla je 758 000 Kč včetně DPH.  

Další informace o vozidle viz oddíl 3.1. 

 

  



 

45 

 

5. Výběr vozidla pomocí multikriteriální analýzy 

V této kapitole je proveden výběr vozidel pomocí metody multikriteriální analýzy. 

Vybral jsem si metodu rozhodovací matice (DMM – Decision Matrix Method). 

Vstupem do hodnocení budou zjištěné technické informace a ceny u všech sledovaných 

vozidel. Uvedené technické informace pocházejí z technického průkazu vozidla nebo od 

výrobců a oficiálních distributorů vozidel pro Českou republiku. 

Před zahájením analýzy bylo provedeno rozdělení vozidel do tří skupin. První 

skupinou jsou vozy typu ATV, druhou skupinou jsou vozy typu UTV a třetí skupinou 

jsou obojţivelná vozidla. Důvodem dělení na skupiny jsou rozdílné vlastnosti typů 

vozidel (celková hmotnost, uţitná hmotnost, rozměry vozidla, atd). 

5.1. Kritéria metody rozhodovací matice  

Pro porovnávání vozidel byla pouţita tato kritéria: 

 K1 Výkon – výkon motoru vozidla uveden v kilowattech pro vozidla typu 

ATV a UTV. Obojţivelná vozidla mají výkon uvedený v kilowattech na tunu 

z důvodu velkých rozdílů hmotnosti. 

 K2 Světlá výška – vzdálenost nejniţšího bodu podvozku nebo karoserie od 

vozovky, zjištěna při zatíţení vozu maximální povolenou uţitečnou 

hmotností. Světlá výška je důleţitým parametrem v hodnocení průjezdu vozů 

nerovným terénem a je udávána v milimetrech. 

 K3 Uţitná hmotnost – maximální váha, kterou vozidlo můţe být zatíţeno 

podle technického průkazu vozidla. K3 je udávána v kilogramech. 

 K4 Vybavenost – počet pomocných systémů pro zlepšení jízdních vlastností, 

bezpečnosti a příslušenství dodávané k vozidlu (např. posilovač řízení, 

motorová brzda, naviják). Za kaţdý systém (příslušenství) vozidla se hodnota 

kritéria zvyšuje o 1. 

 K5 Cena -  cena vozidla včetně DPH udávána oficiálními distributory pro 

Českou republiku. 

 K6 Servisní síť – počet autorizovaných servisů na území České republiky pro 

sledované vozidlo. 
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 K7 Maximální hmotnost přívěsu – maximální hmotnost nebrţděného přívěsu 

v kilogramech, který můţe vozidlo táhnout. 

 K8 Nosnost korby – hmotnost uvedená výrobcem, kterou lze maximálně 

zatíţit korbu vozidla. 

 K9 Počet osob – počet míst k sezení osádky vozidla. 

 K10 Maximální rychlost na souši – maximální rychlost vozidla na souši 

udávaná výrobcem v kilometrech za hodinu. 

 K11 Maximální rychlost na vodě – maximální rychlost vozidla na vodní 

hladině, udávaná výrobcem v kilometrech za hodinu. 

 K12 Spotřeba – mnoţství paliva, které dané vozidlo spotřebuje za hodinu 

práce. 

 K13 Stáří vozidla – podle roku výroby je zjištěno stáří vozidla. Pokud lze 

zakoupit nový vůz, hodnota je rovna 1.  

5.2. Váha kritérií 

Váhu kritérií u jednotlivých typů vozidel určoval pětičlenný tým, který byl sloţen 

ze tří příslušníků HZS MSK (vedoucí oddělení strojní sluţby – Ing. Pavel Melecký, 

technik oddělení chemické a technické sluţby – Ing. Martin Nekula, velitel čety - Petr 

Klimoš), studenta Fakulty bezpečnostního inţenýrství VŠB-TUO (Miroslav Janda) a 

odborného asistenta Katedry poţární ochrany VŠB-TUO (Ing. Ladislav Jánošík). 

Kaţdý člen týmu subjektivně ohodnotil váhu kaţdého kritéria. Následně byl 

z těchto hodnot vytvořen aritmetický průměr pro kaţdé kritérium. Hodnocení kaţdého 

člena týmu a výpočet aritmetického průměru hodnot kritérií je uveden v Příloze A. 
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5.3. Analýza vozidel typu ATV 

Tabulka 4 Technické údaje vozidel ATV 
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K1 výkon [kW] 58  34  46  39,5  53  33  36,6  

K2 světlá výška [mm] 285  279  269  294  279  275  240 

K3 max. nosnost [kg] 261 290 400  320  300  470  218  

K4 vybavenost 7 5 3 1 9 3 2 

K5 cena [tis. Kč] 379 250  240 180 410 316 260 

K6 servisní síť 20 24 62 62 13 14 12 

K7 max. hmotnost 

přívěsu [kg] 
680 477 680 680 590  600  567  
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Tabulka 5 Váhové hodnocení kritérií vozidel ATV 
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10 64 310 500 10 150  80 750 

9 60 300 460 9 190  72 710 

8 56 290 420 8 230  64 670 

7 52 280 380 7 270  56 630 

6 48 270 340 6 310  48 590 

5 44 260 300 5 350  40 550 

4 40 250 260 4 390  32 510 

3 36 240 220 3 430  24 470 

2 32 230 180 2 470  16 430 

1 28 220 140 1 510  8 390 
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Tabulka 6 Výsledek analýzy vozidel ATV 
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K1 výkon  7 8 2 5 3 7 2 3 

K2 světlá výška  7 7 6 5 8 6 6 3 

K3 max. nosnost  7 4 4 7 5 5 9 2 

K4 vybavenost 5 7 5 3 1 9 3 2 

K5 cena 6 4 7 7 9 3 5 7 

K6 servisní síť 6 2 3 7 7 1 1 1 

K7 max. hmotnost 

přívěsu 
5 8 3 8 8 6 6 5 

Váţený součet  244 184 258 253 225 200 139 

Pořadí  3.  1. 2.    

 

5.3.1. Vyhodnocení výsledků pro vozidla typu ATV 

Pomocí multikriteriální analýzy bylo stanoveno pořadí vozidel. Na prvním místě 

skončil Gladiátor X8 V-twin EFI EPS od firmy CFMOTO POWER CO, který má 

nejrozsáhlejší servisní síť a je druhý s nejvyšší nosností. Na druhém místě se umístilo 

vozidlo Jumbo 720 R od společnosti SMC, které má nevyšší světlou výšku a nejniţší 

cenu z analyzovaných vozidel. Na třetím místě skončilo vozidlo Sportsman XP 850 od 

společnosti Polaris Industries Inc., které má z analyzovaných vozidel nejvyšší výkon a 

patří mezi vozidla s nevyšší maximální hmotností taţeného přívěsu.  
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5.4. Analýza vozidel typu UTV 

Tabulka 7 Technické údaje vozidel UTV 

poţadavky 
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K1 výkon [kW] 33 45 34 53 62 

K2 světlá výška [mm] 305 305 254 279 279 

K4 vybavenost 2 4 5 8 9 

K5 cena [tis. Kč] 400 500 370 407 539 

K6 servisní síť 20 20 24 13 13 

K7 max. hmotnost 

přívěsu [kg] 
907 907 680 590 680 

K8 nosnost korby 

[kg] 
454 454 455 272 272 

K9 počet osob 3 3 3 2 2 
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Tabulka 8 Váhové hodnocení kritérií vozidel UTV 
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9 65 310 9 360 28 950 470 9 

8 60 300 8 390 26 900 440 8 

7 55 290 7 420 24 850 410 7 

6 50 280 6 450 22 800 380 6 

5 45 270 5 480 20 750 350 5 

4 40 260 4 510 18 700 320 4 

3 35 250 3 540 16 650 290 3 

2 30 240 2 570 14 600 260 2 

1 25 230 1 600 12 550 230 1 
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Tabulka 9 Výsledky analýzy vozidel UTV 
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K1 výkon 7 2 5 2 6 8 

K2 světlá výška 7 8 8 3 5 5 

K4 vybavenost 5 2 4 5 8 9 

K5 cena 6 7 4 8 7 3 

K6 servisní síť 6 5 5 7 1 1 

K7 max. hmotnost 

přívěsu 
5 8 8 3 1 3 

K8 nosnost korby 7 8 8 8 2 2 

K9 počet osob 5 3 3 3 2 2 

Váţený součet  263 276 236 194 199 

Pořadí  2. 1. 3.   

 

5.4.1. Vyhodnocení výsledků vozidel typu UTV 

Pomocí multikriteriální analýzy bylo stanoveno pořadí vozidel. Nejlépe skončilo 

vozidlo RANGER XP 900 od společnosti Polaris Industries Inc., které sice patří mezi 

druhé nejdraţší vozidlo, ale má s RANGER570 FULL SIZE největší světlou výšku, 

jednu z nejvyšších nosností korby a maximálních hmotností taţeného přívěsu. Na 

druhém místě se umístilo vozidlo RANGER570 FULL SIZE od společnosti Polaris 

Industries Inc., které má vlastnosti zmíněné u předchozího vozidla, ale nejniţší výkon 

z analyzovaných vozidel. Na třetím místě se umístilo vozidlo Prowler HDX 700i, které 

má nejvyšší nosnost korby. Poslední podle analýzy skončilo vozidlo Commander 1000 

XT od společnosti Bombardier recreational products, které má nejvyšší výkon, ale také 

nejvyšší cenu.  
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5.5. Analýza obojživelných vozidel  

Tabulka 10 Technické údaje o obojživelných vozidlech 

poţadavky 
GAZ 3409 

Bobr 

Hägglunds 

BV 206 

Argo 8x8 HD 

EU 

K1 výkon [kW/t] 22,5 22,8 26,6 

K3 uţitná hmotnost [kg] 600 2 000 454 

K5 cena [Kč] 2 400 000 2 000 000 725 000 

K7 max. hmotnost přívěsu 

[kg] 
1300 2 500 816 

K9 počet osob 6 12 6 

K10 max. rychlost na souši 

[km/h] 
65 55 32 

K11 max. rychlost na vodě 

[km/h] 
5 3 5 

K12 spotřeba [l/hod] 26 22 4 

K13 stáří vozidla [roky] nové 18 nové 
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Tabulka 11 Váhové hodnocení kritérií obojživelných vozidel 1. část 
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4 23 1 000 2 100 000 1 200 

3 22 750 2 400 000 900 

2 21 500 2 700 000 600 

1 20 250 3 000 000 300 

 

Tabulka 12 Váhové hodnocení kritérií obojživelných vozidel 2. část 
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Tabulka 13 Výsledky analýzy obojživelných vozidel 
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K1 výkon 7 3 3 7 

K3 uţitná hmotnost 8 2 6 1 

K5 cena 6 2 4 8 

K7 max. hmotnost 

přívěsu  
5 4 8 2 

K9 počet osob 6 3 6 3 

K10 max. rychlost na 

souši 
5 8 6 4 

K11 max. rychlost na 

vodě 
5 5 3 5 

K12 spotřeba 4 2 3 9 

K13 stáří vozidla 5 10 4 10 

Váţený součet  210 246 264 

Pořadí  3. 2. 1. 

 

5.5.1. Vyhodnocení výsledků obojživelných vozidel 

Vítězem analýzy je obojţivelné vozidlo Argo 8x8 HD EU, které má 

z analyzovaných vozidel nejniţší cenu, nejvyšší výkon na tunu své hmotnosti a nejniţší 

spotřebu na hodinu práce. Druhé se umístilo vozidlo Hägglunds BV 206, které dokáţe 

přepravit nejvíce osob a má nejvyšší uţitnou hmotnost. Na třetím místě skončilo vozidlo 

GAZ 3409 Bobr, které dosahuje nejvyšší rychlosti na souši. 
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6. Využití u speciálních záchranných týmů 

Lehká vozidla do terénu jsou kladným přínosem i pro speciální záchranné týmy. 

V této kapitole je příklad vyuţití vozidel u speciálních záchranných týmů USAR. 

6.1.  Charakteristika USAR týmu  

Jednou z moţných forem záchranářské humanitární pomoci je vysílání USAR 

týmu (z angl. Urban Search and Rescue Team). Jedná se o vyhledávací a záchranný 

odřad určený pro zásahy v obydlených oblastech, kde došlo ke zřícení budov, ve 

kterých se nalézaly osoby. Jde o specializovanou skupinu záchranářů, jejichţ úkolem je 

nalézt, vyprostit a ošetřit osoby ze staticky narušených objektů.  

Statické narušení budov můţe vzniknout v důsledku přírodních jevů jako je 

zemětřesení, sesuvy půdy, laviny, povodně, vichřice apod. nebo důsledkem činnosti 

člověka, kam můţeme zařadit technologické havárie, teroristické útoky a další [38]. 

V roce 2010 získal český USAR odřad certifikát INSARAG (Úřad Organizace 

spojených národů pro koordinaci humanitární pomoci), deklarující úroveň HEAVY 

(těţký), coţ je nejvyšší úroveň připravenosti.  

Česká republika má dnes jeden HEAVY odřad vznikající spojením dvou středních 

týmů MEDIUM, které jsou vytvářeny příslušníky HZS Moravskoslezského kraje a HZS 

hlavního města Prahy [7]. 

6.2. Základní informace  

 Český  HEAVY USAR odřad se skládá z 69 osob a soběstačnost je deklarována 

na 10 dní. Přeprava odřadu je prováděna buďto pozemně do vzdálenosti 1000 km 

s dobou jízdy cca 17 hodin. Letecky, pokud se předpokládá nasazení odřadu ve 

vzdálenosti od 1000-2500 km, nebo kombinací obou způsobů. 

Střední USAR odřad se skládá z 35 osob a musí být soběstačný po dobu min. 7 

dní. Odřad vyuţívá stejný typ přepravy jako odřad HEAVY. 
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6.3. Možné využití dopravních prostředků  

Velkým problémem  USAR týmů je doprava k místu události, a to hlavně na větší 

vzdálenosti (1000 a více), kdy je přeprava prováděna letecky a týmy jsou omezeny 

rozměry a nosností leteckého prostředku. V těchto případech musí vybavení mít co 

nejmenší rozměry a hmotnost. Zde mají velkou výhodu čtyřkolová vozidla typu ATV, 

která mají poměrně malé rozměry a nízkou hmotnost v porovnání s obvykle 

vyuţívanými dopravními automobily do terénu (např. Mitsubishi L 200). Důleţitou 

vlastností je také průjezdnost v obtíţně přístupném terénu, který se můţe vyskytnout u 

zásahů, kde jsou týmy nasazeny (např. zničené pozemní komunikace následkem 

zemětřesení) [30]. 

Čtyřkolová vozidla typu ATV se vyuţívají u USAR týmů k přepravě vybavení a 

materiálu v místě zásahu, kdy jsou vyuţívány s přívěsy pro zvětšení loţné plochy. Další 

vyuţití našly jako dopravní prostředek v místě zásahu např. pro velitele čety, který je 

schopen rychlého pohybu po rozsáhlém místě události i ve zhoršených terénních 

podmínkách. Vozidla mohou být také vyuţívána k dopravě mezi místem události a 

koordinačním centrem nebo sídlem LEMA (Local Emergency Management Authority) 

– český ekvivalent krizového štábu. 

Čtyřkolová vozidla typu ATV v dnešní době nalezneme ve vybavení polských a 

ruských speciálních záchranných týmů. 

 

Obrázek 34 Člen polského USAR týmu s vozidlem značky Polaris [38] 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce je seznámení odborné veřejnosti s lehkými 

dopravními prostředky do terénu. V práci jsou uvedena speciální lehká vozidla uţívaná 

u jednotek poţární ochrany na území České republiky s technickými daty, vybavením, 

dislokací, moţnostmi nasazení u zásahů a pořizovacími cenami. U nejčetněji se 

vyskytujících druhů vozidel typu ATV, UTV a obojţivelných byl proveden detailní 

popis, uvedena dislokace, vypsány klady a zápory. 

 V úvodu práce jsou uvedeny statistiky jednotlivých událostí od roku 2010 do 

roku 2014, uvedeny počty událostí s obtíţnou cestou k místu zásahu a zdůvodnění 

kladného přínosu vozidel s příklady vyuţití u jednotek poţární ochrany. 

Dále jsou uvedeny a popsány příklady obojţivelných vozidel dostupných na 

českém trhu, která vyuţívají velmi zajímavých technologií a mají dlouholeté zkušenosti 

s vývojem obojţivelných vozidel pro záchranné a ozbrojené sloţky. 

Jedním z úkolů práce je seznámení s lehkými speciálními vozidly do terénu, která 

jsou dostupná na českém trhu. V této kapitole byl proveden výběr vozidel, zjištění 

technických dat, informací a cen vozidel. Všechny uvedené informace byly zjištěny od 

výrobců a oficiálních distributorů vozidel pro Českou republiku. V následující kapitole 

byla provedena multikriteriální analýza vozidel pomocí metody rozhodující matice. 

Analýza byla provedena pro vozidla typu ATV, UTV a obojţivelná vozidla splňující 

určená kritéria. Vítězem analýzy vozidel typu ATV se stal Gladiátor X8 V-twin EFI 

EPS od firmy CFMOTO POWER CO. U vozidel typu UTV zvítězilo vozidlo RANGER 

XP 900 od společnost Polaris Industries Inc. Z obojţivelných vozidel skončilo nejlépe 

vozidlo Argo 8x8 HD EU vyráběné společností Ontario disk & Gear Limited. 

V poslední kapitole této práce je uveden příklad vyuţití vozidel u speciálních 

záchranných týmů USAR se základní charakteristikou těchto týmů.     
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Příloha A - Výpočet váhy kritérií 

Výpočet váhy kritérií u vozidel typu ATV 
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K1 výkon [kW] 7 10 8 6 5 7,2 7 

K2 světlá výška [mm] 9 10 7 5 4 7 7 

K3 max. nosnost [kg] 7 5 9 7 9 7,4 7 

K4 vybavenost 4 3 6 4 8 5 5 

K5 cena [tis. Kč] 8 5 4 9 3 5,8 6 

K6 servisní síť 6 10 5 3 6 6 6 

K7 max. hmotnost 

přívěsu [kg] 
4 6 7 3 7 5,4 5 
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 Výpočet váhy kritérií u vozidel typu UTV 

kritéria 

In
g
. 
P

a
v
el

 

M
el

ec
k

y
 

In
g
. 
M

a
rt

in
 

N
ek

u
la

 

P
et

r 
K

li
m

o
š 

M
ir

o
sl

a
v
 

J
a
n

d
a
 

In
g
. 
L

a
d

is
la

v
 

J
á
n

o
ší

k
 

P
rů

m
ěr

n
á
 

h
o
d

n
o
ta

 

Z
a
o
k

ro
u

h
le

n
o
 

n
a
 j

ed
n

o
tk

y
 

K1 výkon 7 8 8 6 6 7 7 

K2 světlá výška 8 10 7 5 4 6,8 7 

K4 vybavenost 4 8 6 3 2 4,6 5 

K5 cena  8 5 4 9 3 5,8 6 

K6 servisní síť 6 10 5 3 5 5,8 6 

K7 max. hmotnost 

přívěsu 
5 5 7 3 7 5,4 5 

K8 nosnost korby 4 8 9 7 9 7,4 7 

K9 počet osob 3 2 7 4 8 4,8 5 
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Výpočet váhy kritérií u obojživelných vozidel 

kritéria 
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K1 výkon 7 10 8 5 7 7,4 7 

K3 uţitná hmotnost 5 10 9 7 9 8 8 

K5 cena 8 5 4 9 2 5,6 6 

K7 max. hmotnost 

přívěsu  
4 6 7 4 6 5,4 5 

K9 počet osob 5 3 7 6 8 5,8 6 

K10 max. rychlost na 

souši 
4 5 5 6 5 5 5 

K11 max. rychlost na 

vodě 
4 5 4 6 4 4,6 5 

K12 spotřeba 4 5 4 5 3 4,2 4 

K13 stáří vozidla 4 10 5 4 1 4,8 5 

 


