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Anotace 

HRDINA, F. Technická specifikace kontejnerů pro jejich přepravu v nepřístupných 

podmínkách včetně možného využití přepravy v podvěsu vrtulníku. Ostrava, 2016. 

Diplomová práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. 50 s. 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou současné absence využití přepravy 

požárních kontejnerů jednotkami požární ochrany za využití více druhů dopravy a dále 

zjišťuje, zda je tato problematika legislativně a normativně řešena. Ověřuje se vhodnost 

druhů dopravy pro přepravu sil a prostředků z místa dislokace jednotky požární ochrany k 

místu mimořádné události, a to především v závislosti na vzdálenosti a potřebě využití 

patřičné infrastruktury. Dále je řešena koncepce konstrukce vybraných kontejnerů pro 

jejich možný transport v podvěsu vrtulníku. V závěru práce jsou stanoveny požadavky 

na tvorbu metodických postupů při nasazení vrtulníku pro transport požární techniky. 

Klíčová slova 

odvalovací kontejner, kontejnerový nosič, přeprava kontejnerů, dopravní 

dostupnost, podvěs vrtulníku, HZS ČR 

 

Summary 

HRDINA, F. Specifications of Containers for Their Transport in Inaccessible Conditions, 

Inclouding Possible Use of Helicopter External Transport. Ostrava, 2016. Diploma thesis. 

VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 50 p. 

The diploma thesis deals with issue of the present lack of using multimodal 

transport for fire containers transportation by fire protection units. The thesis also 

determines whether there are some legislative and normative requirements in this issue. 

The diploma thesis verifies the suitability of transport modes for transportation of forces 

and equipment from the place of fire brigade dislocation to place of incident, especially 

according to the distance and the need to use the appropriate transport infrastructure. There 

si also designed the construction concept of selected containers for their possible transport 

by helicopter. In conclusion there are determined requirements for establishing methodical 

procedures for usage of helicopter to transport firefighting equipment. 

Keywords 

abroll-container, container carrier, container transport, transport accessibility, 

helicopter external transport, fire and rescue service   
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1 Úvod 

 Mimořádné události, u kterých hasičské jednotky v současné době zasahují, jsou 

velmi různorodé a vyžadují ke své likvidaci množství speciálních technických prostředků, 

které z kapacitních důvodů nemohou být všechny umístěné na prvovýjezdových vozidlech. 

Pro tyto potřeby je kontejnerová přeprava vhodným a efektivním způsobem, který 

umožňuje přepravu tematicky určeného souboru prostředků pro daný typ mimořádné 

události. Využitelnost této přepravy je tedy při událostech vyžadující specifické prostředky 

nebo při událostech většího rozsahu, a to zejména pro jednotky požární ochrany tvořící 

opěrné body. 

 Současné řešení nabízí transport kontejnerů pouze za pomoci kontejnerových 

nosičů, tedy za využití silniční dopravy, která může být značně omezující při mimořádných 

událostech, kde dochází k poškození silniční infrastruktury. Typicky odlišnou situací může 

být cílené nasazení sil a prostředků na větší vzdálenost, kdy silniční přeprava kontejnerů 

značně prodlouží dojezdový čas. Možnosti kombinace s jinými druhy doprav není 

koncepčně Ministerstvem vnitra - Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 

České republiky (dále jen MV - GŘ HZS ČR) řešena, avšak s narůstající zásahovou 

aktivitou i mimo území České republiky může absence rychlejší dopravy, a dopravy méně 

závislé na dopravní infrastruktuře značně omezit taktické nasazení sil a prostředků. 

 Nezbytnými kroky pro možnost transportu kontejnerů v podvěsu vrtulníku je zásah 

do stávajících konstrukčních prvků. Úprava je nutná proto, aby nosnou část netvořila jen 

spodní část kontejneru, ale i další prvky (např. oka na střešní části kontejneru) umožňující 

využití jiného druhu transportu. Vyžadované technické požadavky splňují například 

kontejnery ISO, které jsou uzpůsobeny pro všechny druhy přeprav, ale oproti odvalovacím 

kontejnerům mají pro potřeby jednotek požární ochrany své nevýhody. Mezi hlavní 

nevýhody můžeme zařadit složitější a časově náročnější manipulaci, a také jejich 

normativní vlastnosti týkající se jejich rozměrů. Nedílnou součástí pro vytvoření 

a využívání upravených kontejnerů je i metodický postup, který bude řešit využití 

jednotlivých možností přepravy, případně jejich kombinaci, v závislosti na dispozičních 

parametrech mimořádné události. Metodický postup by měl obsahovat i stanovení 

dostupnosti vrtulníků před jejich nasazením a jejich taktickou schopnost využití v místě 

mimořádné události s přihlédnutím na meteorologickou situaci. 
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2 Vývoj kontejnerových systémů u HZS ČR 

 Historie kontejnerových systémů sahá do poloviny 80. let minulého století. Tehdy 

se hledalo ideální řešení možnosti přepravy účelné techniky, a zároveň hospodárné využití 

prostředků vzhledem k nákupu a údržbě požární techniky. Program byl zpracovaný Hlavní 

správou požární ochrany pod názvem: "Vědecko technicko ekonomický rozbor 

na kontejnerový přepravní systém velkoobjemového typu", jako reakce na celoevropský 

trend kontejnerizace požární techniky. (1) 

 V době vývoje se pro funkci nosiče kontejnerů nabízelo velmi omezené množství 

vyhovujících podvozků. Jednalo se o podvozky Tatra 815 v provedení 6x6, Liaz 

v provedení 4x4 nebo 4x2, Avia 31 v provedení 4x2 a terénní podvozek Praga V3S. Jako 

jediný zástupce dovozových vozidel byl automobilový podvozek IFA W 50 v provedení 

4x2. Z politických důvodů nepřipadaly žádné jiné podvozky v úvahu. Na základě výše 

uvedené skutečnosti bylo následně rozhodnuto, že krajské požární útvary budou vybaveny 

kontejnerovými automobily Tatra 815 a okresním požárním útvarům se předělaly z již 

dožívajících dopravních automobilů Avia 30. (1) 

 Z kontejnerových systémů vyráběných v Československu byl vybrán jako vhodný 

pro požární ochranu systém podélně uloženého jednoramenného háku. Tento systém 

vyhovoval pro podvozky vozidel Avia, ale neexistoval pro podvozky vozidel Tatra. 

Navzdory tomu, že jeho probíhající vývoj narážel na patentové obtíže, dovoz některého 

západoevropského systému nebyl možný, a tak se prozatím použil systém třmenového 

kontejnerového mechanizmu. (1) 

 V začátku 90. let se z důvodu změny politických poměrů projekt utlumil a převedl 

se z centrální úrovně na jednotlivé okresní správy Sboru PO. (1) 

 Koncepce kontejnerového programu MV - GŘ HZS ČR z roku 2007 sumarizuje 

tehdejší počty automobilových kontejnerových nosičů i kontejnerů samotných, a dále 

uvádí harmonogram své realizace. Jako hlavní problematiku své realizace řeší obměnu 

kontejnerových nosičů, u kterých je stanovena doba životnosti 10 let (orientační je 16 let) 

a u kontejnerů je stanovena optimální doba životnosti na 20 let. Koncepce se dále zaměřuje 

na sjednocení parametrů kontejnerů u nižších hmotnostních tříd L a M. Především byla 

sjednocena výška oka rámu na 1 000 mm a souběžně provedena obměna kontejnerů 

hmotnostních tříd L za kontejnery třídy M. (1) 
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3 Rešerše současných legislativních a normativních požadavků na 

odvalovací kontejnery pro výrobu a schvalování 

 Současné požadavky pro výrobu a schvalování odvalovacích kontejnerů vychází 

ze zákona 239/2013 Sb. (2), a jeho prováděcí vyhlášky 341/2002 Sb (3). Tato legislativa 

zavazuje normativní požadavky pro bezpečný provoz mj. kontejnerů na pozemních 

komunikacích. Normativní požadavky vycházejí z německých norem pro odvalovací 

kontejnery, a to DIN 30 722 (4) a DIN 14 505 (5), které řeší jednotné konstrukční 

parametry jednotlivých kontejnerů. Současná legislativa a normy řeší danou problematiku 

pouze pro použití v silniční dopravě. 

Zákon 239/2013 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích  

 Ze zákona vyplývá kdo, a jak, řeší typové schvalování vozidel, jejich částí nebo 

samostatných technických celků. Dále zavazuje platné normy a Evropské nařízení 

pro bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, které upravuje bezpečnost 

především pro životní prostředí, zdraví a životy osob. Schvalování typů vozidel řeší 

ministerstvo dopravy na základě žádosti výrobce požadujícího schválení (2). 

Vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

 Tato prováděcí vyhláška zákona 239/2013 Sb. (2), se uplatňuje v oblasti 

schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel 

na pozemních komunikacích v případech, kdy nejsou upraveny předpisem Evropské unie 

upravujícím schvalování technické způsobilosti vozidel. V § 7 jsou uvedeny případy, 

ve kterých se předpisy Evropské unie nepoužijí, a to mj. i pro vozidla požární ochrany (3). 

Vyhláška 53/2010 Sb., o technických požadavcích požární techniky 

 Tento legislativní předpis stanovuje technické podmínky pro zásahové požární 

automobily včetně požárních kontejnerů, které se používají ke stejnému účelu. Jedná se 

o podmínky na karoserii účelové nástavby např. uzamykatelné prvky dveří, stupně 

a plošiny pro snadnější přístup k příslušenství, úchyty pro příslušenství atd. Nároky 

na nosné konstrukční provedení kontejnerů nestanovuje (6). 
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Řád strojní služby 

 Řád strojní služby řeší s ohledem na výkon strojní služby názvosloví užívané 

u jednotek PO, klasifikaci, označování jednotlivých vozidel případně kontejnerů 

a zabezpečení jejich provozuschopnosti, provozování a skladování. Tento pokyn 

generálního ředitele HZS ČR č. 9 z roku 2006 neřeší technické podmínky pro schvalování 

a provoz požární techniky (7). 

Norma DIN 30 722 Vozidla pro obecné účely – požadavky na výměnné nástavby, 

kontejnery 

 Tato německá norma je dělena do tří částí dle jejich hmotností (do 12, 26 a 32 tun). 

Každá z částí pak řeší kontejnerové sklápěcí automobily, nakládací zařízení a kontejnery. 

Vozidla jsou řešena dle celkové hmotnosti, která upravuje výšku upevňovacího třmenu (4). 

DIN 14 505 Požární vozidla – Přepravníky kontejnerů – Všeobecné požadavky 

 Norma navazuje na normu DIN 30 722 (4), stanovuje maximální konstrukční 

rozměry a uvádí hmotnostní dělení podle počtu náprav (5).  

ČSN ISO 8323 Letecko-pozemní (intermodální) kontejnery pro všeobecné použití 

- Technické požadavky a zkoušení 

 Tato mezinárodní norma stanovuje základní požadavky na letecko-pozemní 

kontejnery, a dále detailní konstrukční požadavky na pevnost střechy, podlahy a bočních 

stěn kontejneru. Dále uvádí zkoušky v odolnostech například proti povětrnostním vlivům 

(8). 
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4 Statistiky využití kontejnerové techniky v rámci jednotek HZS ČR 

v porovnání s HZS MSK 

 Statistiku četnosti nasazení kontejnerové techniky na území České republiky 

a v Moravskoslezském kraji představuje graf 1, a to v letech 2008 až 2015. Z grafu 

můžeme vyčíst skutečnost, že počet výjezdů kontejnerové techniky k mimořádným 

událostem od roku 2008 stoupá. Zvyšující se tendence nasazení této techniky je závislá 

na stále se navyšujícím početním stavu kontejnerové techniky v rámci České republiky. 

Tato technika se pořizuje v závislosti na potřebách a možnostech jednotlivých jednotek 

PO. Dále můžeme z grafu vyčíst, že využití kontejnerové techniky v Moravskoslezském 

kraji je oproti zbytku České republiky vyšší, a tvoří až 20 % z celorepublikových zásahů, 

kdy byla kontejnerová technika využita (9) (10). 

 

 

Obrázek 1 Nasazení kontejnerové techniky při zásahu u mimořádné události (9) (10) 

 

 Pro získání statistických údajů, o četnosti nasazení kontejnerové techniky 

při zdolávání a likvidaci mimořádných událostí, bylo požádáno MV - GŘ HZS ČR (9), 

jenž hodnoty obratem ochotně poskytlo. Takto získané údaje se vztahují na území České 

republiky. Druhá skupina statistických údajů za kraj Moravskoslezský byla čerpána 

ze systému evidence techniky IKIS II (10), který nabízí svou databázi zpětně pouze do 

roku 2008.  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

HZS MSK 2008 - 2015 41 69 106 66 86 121 97 117 

HZS ČR 2008 - 2015 259 389 428 462 484 704 700 729 
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 Následné grafické provedení (Obrázek 2) znázorňuje nevyváženost jednotlivých 

HZS krajů ve vybavenosti kontejnerové technice. Znázorněné hodnoty jsou brány z údajů 

poskytnutých MV - GŘ HZS ČR (11) (12). 

 

Obrázek 2 Vybavení HZS ČR kontejnery - znázorněno početně a procenty z celku. 

 

 V obrázku 2 vidíme, že ve vybavenosti kontejnery dominují kraje Moravskoslezský 

a Středočeský, které disponují přibližně čtvrtinou z celkového počtu kontejnerů v ČR. Pro 

srovnání ve vybraných kapitolách této práce byl zvolen kraj Moravskoslezský jako 

zástupce dílčího území České republiky.  
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5 Kontejnerový nosič 

 Kontejnerový nosič, nazývaný také jako hákový nakladač pro přepravu 

odvalovacích kontejnerů, je nákladní silniční motorové vozidlo, které je vybaveno 

jednoramenným kloubovým nebo teleskopickým nosičem s hákovým systémem (jinými 

slovy kontejnerový systém případně manipulátor). Toto vozidlo je schopno manipulovat 

s jednotlivými přepravními jednotkami (odvalovacími kontejnery). Za manipulaci 

považujeme složení kontejneru na zem, na kontejnerový přívěs nebo rampu a jeho zpětné 

natažení na kontejnerový nosič o nosnostech 14 nebo 20 tun. Složení nebo natažení 

kontejneru trvá přibližně 1 minutu. (1) 

5.1 Konstrukce kontejnerových nosičů 

Kontejnerový manipulátor je konstrukční součástí kontejnerového nosiče a je 

tvořen podélným jednoramenným hákem. Tento hák je výložníkem kontejnerového 

systému a v závislosti na geometrii pohybu háku má proměnnou délku, které se dociluje 

především teleskopickým provedením vodorovné části háku. Druhé provedení výložníku 

využívá místo teleskopického prvku pouze kloub, avšak tento způsob je možné využít 

pouze u technologií pro malé hmotnosti. Každý manipulátor může pracovat pouze 

s kontejnery ve své hmotnostní kategorii. (13)  

 Bezpečnost při manipulaci s kontejnerem je zajištěna speciální konstrukcí háku 

a jednoduchostí obsluhy, která je jištěna senzory a řídící elektronikou. Pohyby 

manipulátoru jsou ovládány pomocí hydraulických válců, které jsou řízené elektrickými 

ventily. Kontejnerový nosič pracuje ve dvou režimech a to v režimu automatickém 

a manuálním. (13) 

 Primární obslužné místo pro manipulaci s kontejnery se nachází v kabině osádky 

(v dosahu řidiče). U některých typů může být doplněno vnějším obslužným místem 

v provedení pevném nebo přenosném. Bezpečná obsluha kontejnerového nosiče při 

manipulaci s přepravovanou jednotkou nesmí vyžadovat pomoc druhé osoby. Přesto ale 

druhá osoba může dohlížet na bezpečnost při manipulaci z důvodu možného pohybu 

nepovolaných osob. (1) 

 Kontejnerový nosič může být vybaven nakládacím jeřábem (hydraulickou rukou) 

pro zvýšení své taktické schopnosti a to především v kombinaci s kontejnery valníkovými 

či vanovými. (1) 
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5.2  Parametry manipulátorů kontejnerových nosičů 

 Doporučené parametry manipulátorů kontejnerových nosičů, které po vybavení 

kontejnerem patří do hmotnostních tříd dle řádu strojní služby, jsou uvedeny 

v tabulkách 1 - 4. Uvažovaná hmotnost je brána dle udávané celkové hmotnosti 

kontejnerového nosiče výrobcem (1). 

Tabulka 1 Doporučené parametry kloubového mechanizmu, který po vybavení 

kontejnerem patří do hmotnostní třídy M (3 - 9 tun) (1) 

Zvedací a 

sklápěcí 

výkon (t) 

Min./max. délka 

kontejneru 

(mm) 

Sklápěcí 

úhel (o) 

Výška 

oka (mm) 

Délka uložení 

(mm) 
Poznámka 

3,5 3.800 49 1.000 3.230  

5 3.200/3.400 49 1.000 2.800  

5 3.800 59 1.000 3.200  

 

Tabulka 2 Doporučené parametry teleskopického mechanizmu, který po vybavení 

kontejnerem patří do hmotnostní třídy M (8 - 15 tun) (1) 

Zvedací a 

sklápěcí 

výkon (t) 

Min./max. délka 

kontejneru (mm) 
Sklápěcí 

úhel (o) 

Výška 

oka (mm) 

Délka uložení 

(mm) 
Poznámka 

4,9 2.800/4.900 50 1.000 3.300 až 3.900  

6 2.800/5.500 50 1.000 3.300 až 4.500  

8 2.800/5.500 49 1.000 3.300 až 4.500  

8 3.100/6.400 48 1.570 3.600 až 5.400 zvláštní případ 

 

Tabulka 3 Doporučené parametry teleskopického mechanizmu, který po vybavení 

kontejnerem patří do hmotnostní třídy S (18 - 26 tun) (1) 

Zvedací a 

sklápěcí 

výkon (t) 

Min./max. délka 

kontejneru (mm) 

Sklápěcí 

úhel (o) 

Výška 

oka (mm) 

Délka uložení 

(mm) 
Poznámka 

14 4.400/4.500 57 1.570 3787  

14 4.500/5.900 48 1.570 4.187 až 5.200  

 

Tabulka 4 Doporučené parametry teleskopického mechanizmu, který po vybavení 

kontejnerem patří do hmotnostní třídy S (26 - 32 tun) (1) 

Zvedací a 

sklápěcí 

výkon (t) 

Min./max. délka 

kontejneru (mm) 

Sklápěcí 

úhel (o) 

Výška 

oka (mm) 

Délka uložení 

(mm) 
Poznámka 

20 5.900/6.900 42 1.570 5.396 až 5.596  
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5.3 Porovnání současného stavu a stavu v počátku koncepce 

 Data v tabulce 5 pro rok 2007 jsou získána z koncepce kontejnerového programu, 

data současného stavu jsou na vyžádání získána z databáze MV - GŘ HZS ČR. 

Tabulka 5 Srovnání vybaveností HZS ČR kontejnerovými nosiči (1) (11) (12) 

Kontejnerové nosiče hmotnostní třídy L: 

HZS ČR HZS ČR HZS MSK 

2007 2016 2016 

Kontejnerový nosič Avia 30 a 31 23 19 - 

Kontejnerový nosič Avia 75 2 3 - 

Kontejnerový nosič ROSS 1 1 - 

Kontejnerový nosič MB Atego - 1 - 

Kontejnerový nosič Renault - 1 - 

   

 

Kontejnerové nosiče hmotnostní třídy M: 

  

 

Kontejnerový nosič Mercedes Benz Atego 4 26 11 

Kontejnerový nosič Praga V3S 1 3 - 

Kontejnerový nosič Praga řady UV 1 2 - 

Kontejnerový nosič LIAZ (lanový systém) 1 - - 

Kontejnerový nosič MAN - 8 - 

Kontejnerový nosič Renault - 2 - 

   

 

Kontejnerové nosiče hmotnostní třídy S: 

  

 

Kontejnerový nosič Tatra 815 7 3 - 

Kontejnerový nosič MAN 6 16 - 

Kontejnerový nosič Scania 1 15 3 

Kontejnerový nosič Tatra 815 - 7 - 5 2 

Kontejnerový nosič Iveco - 2 - 

Kontejnerový nosič Mercedes Benz Actros - 26 8 

Kontejnerový nosič Renault - 6 - 

        

Celkem kontejnerových nosičů 47 139 24 

 

 V tabulce 5 můžeme porovnat početní přehled techniky u jednotek HZS ČR 

v letech 2007 a 2016. Následně je tabulka doplněna početním stavem techniky jednotek 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, který tvoří poměrnou část 

celkového celorepublikového počtu  

 Dále je v tabulce možné pozorovat zvyšující se zájem hasičských jednotek 

o kontejnerovou techniku. Příčinou je zvyšující se potřeba většího a specifického rozsahu 

technických prostředků v závislosti na finanční výhodnosti.  
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5.4 Přívěsný kontejnerový nosič 

Přívěsný kontejnerový nosič je přívěs uzpůsobený k přepravě kontejnerů. Uložení 

kontejneru probíhá pomocí kontejnerového nosiče. Své využití nalezne při přepravě více 

kontejnerových jednotek určených ke stejné činnosti např. přeprava čerpacího kontejneru 

pro velkoobjemové čerpání a kontejneru s příslušenstvím ke kontejnerové čerpací jednotce. 

Na obrázku 3 je zobrazen přívěsný kontejnerový nosič naložený kontejnerem pro přepravu 

pohonných hmot. (1) 

  

Obrázek 3 Přívěsný kontejnerový nosič - s kontejnerem pro přepravu PHM 
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6 Odvalovací kontejnery 

 Kontejner je účelová nástavba požárního automobilu a je určena pro přepravu 

na kontejnerovém nosiči případně na přívěsném kontejnerovém nosiči. U jednotek požární 

ochrany jsou využívány kontejnery odvalovací, někdy také nazývané jako kontejnery 

natahovací (angl. Abroll-Container). Tyto kontejnery využívají ke své manipulaci pouze 

manipulačního mechanizmu, který je součástí kontejnerového nosiče bez nutnosti využití 

další manipulační jednotky např. jeřábu. (1) (13) 

6.1 Členění kontejnerů do skupin: 

 Koncepce kontejnerového programu člení kontejnery do skupin (A, B a C) 

dle jejich vztahu ke kontejnerovému nosiči. Jednotlivé skupiny udávají taktickou 

schopnost využití kontejneru v součinnosti s kontejnerovým nosičem či bez něj. (1) 

 Kontejnerové automobily s kontejnery ve skupinách B a C nejsou určeny pro první 

výjezd, tzn. do dvou minut od vyhlášení požárního poplachu a jsou předurčeny 

pro samostatnou činnost (bez kontejnerového nosiče). (1) 

Skupina A – kontejner je konstruován pro použití na kontejnerovém nosiči, kdy 

při nasazení společně tvoří jeden technologický celek. Kontejner je zpravidla energeticky 

závislý na svém nosiči kontejnerů. (1) 

Skupina B – kontejner je konstruován pro použití na kontejnerovém nosiči, kdy společně 

mohou tvořit jeden technologický celek, nebo pro samostatné použití, a to po složení 

z kontejnerového nosiče na zem. (1) 

Skupina C – kontejner je konstruován především pro samostatné použití, a to po složení 

z kontejnerového nosiče na zem. (1) 

 Konstrukce kontejnerů skupiny B musí být konstruována pro bezpečné použití jak 

na kontejnerovém nosiči, tak po jeho složení. Kontejner skupiny C musí být energeticky 

nezávislý na kontejnerovém nosiči. (1) 
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6.2 Konstrukce odvalovacích kontejnerů 

 Konstrukci odvalovacích kontejnerů tvoří vyztužený rám se dvěma podélníky 

ve tvaru "L", které jsou spodní nosnou částí a přední částí se třmenem. Podélníky jsou 

tvořeny profily písmene "I", které jsou od sebe vzdáleny 900 mm. Další součástí 

kontejnerů je pár válečků umožňující manipulaci po pevném povrchu. Na vyztuženém 

rámu (Obrázek 4 a 5) je pevně připevněna část kontejneru tvořící účelovou nástavbu. 

Kontejnery jsou obecně vyráběny dle normy DIN 30 722, pro potřeby HZS ČR jsou 

vyráběny i podle rozšiřující normy DIN 14 505. Konstrukce je tvořena pro použití 

kontejnerů při silniční dopravě. (13)  

 

Obrázek 4 Nosná část odvalovacího kontejneru pro pozemní použití (14). 

Obrázek 5 Základní rozměry kontejnerů nabízeného produktu společností zabývající 

se jejich výrobou (14). 

 

Normy DIN 30 722 (4) a DIN 14 505 (5) platí pro kontejnerové nosiče 

a kontejnerové systémy s hákovým uložením 1 570 mm. Tyto normy stanovují mezní 

konstrukční hmotnost a rozměry, a dále konstrukční požadavky nejen na podvozek 

a nakládací zařízení, ale i samotný kontejner. 

 Celkové rozměry kontejnerového nosiče vybaveného kontejnerem nesmí překročit 

délku 10 000 mm, šířku 2 550 mm a výšku 4 000 mm. (5) 
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Tabulka 6 Charakteristická hmotnost a vnější délka kontejneru v závislosti na počtu 

náprav kontejnerového nosiče (5) 

Počet náprav 

Typ vozidla 

Charakteristická hmotnost/ 

Maximální vnější délka 

kontejneru 

Charakteristická hmotnost/ 

Maximální vnější délka 

kontejneru 

2 18/5900*  

3 26/5900** 26/6900** 

 *viz Obrázek 2, **
 
viz Obrázek 3 

 

 

l1 = 5 500 mm, l2 = 5 900 mm 

Obrázek 6 Jednonápravový kontejnerový nosič (5) 

 
l1 = 5 500 mm, l2 = 5 900 mm, l1´ = 6 500 mm l2´ = 6 900 mm 

Obrázek 7 Dvounápravový kontejnerový nosič (5) 

 

 Počet náprav kontejnerového nosiče dále určuje jeho hmotnost. V tabulce 6 

a obrázcích 6 a 7 vidíme, hmotnostní a rozměrové rozdíly mezi dvou a tří nápravovém 

kontejnerovém nosiči. 
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6.3 Základní typová řada kontejnerů 

Koncepce kontejnerového programu dále uvádí základní kontejnerovou řadu, do 

které patří následující kontejnery: 

 měřící, vybavený detekční technikou, 

 velitelský, určený pro práci štábu, 

 energetické centrum (generátorový), 

 dekontaminace techniky, 

 dekontaminace osob, 

 cisternový, určený pro sběr kontaminovaných kapalných látek, 

 tankovací, vybavený výdejním stojanem, 

 cisternový, určený pro přepravu pohonných hmot, 

 čerpací, pro velkoobjemové čerpání vody, 

 úpravna vody, 

 nouzové přežití, určený pro nouzové přežití obyvatelstva, 

 týlový, 

 občerstvovací, 

 nákladní v provedení valníkovém či vanovém, 

 nákladní v provedení skříňovém, uzavřeném. (1) 
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6.4 Začlenění kontejnerů do skupin dle druhu a jejich využití 

Kontejnery pro hašení: Zkratka: Zařazen zejména do skupiny 

- kontejnerová stříkačka KST A  

- kontejnerová cisternová stříkačka KCS A  

- kontejner plynový hasicí KPLH A  

- kontejner pěnový hasicí KPH A  

- kontejner práškový hasicí KPRH A  

- kontejner kombinovaný hasicí KKH A  

  

Kontejnery pro ostatní zásahovou a podpůrnou činnost:  

- kontejner hadicový KHD A  

- kontejner čerpací KCE C  

- kontejner technický KTE B  

- kontejner chemický KCH B  

- kontejner ropný KRO B  

- kontejner povodňový KPO B  

- kontejner odsávač kouře KOK B  

- kontejner protiplynový KPPL C  

- kontejner měřící KME C  

- kontejner dekontaminace osob KDO C  

- kontejner dekontaminace techniky KDT C  

- kontejner energetické centrum KEC C  

- kontejner týlový KTY C  

- kontejner pro první pomoc KPP C  

- kontejner nouzové přežití KNP C  

- kontejner ubytovací KUB C  

- kontejner občerstvovací KOB C  

- kontejner velitelský KVE C  

- kontejner operační KOP C  

- kontejner komunikační uzel KKU C  

- kontejner základnová stanice KZS C  

- kontejner expertizní vyšetřovací KEV C  

- kontejner cisternový KCI B  

- kontejner časoměrný KCM C  

- kontejner lodní KLO A  

- kontejner nákladní KNA B  

- kontejner odtahový KOD A  

- kontejner skříňový KSK B  

- kontejner tankovací KTA C  

- kontejner pro práci na vodě 

 

KPV C  (1) 
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6.5 Současné vybavení HZS ČR odvalovacími kontejnery 

 V tabulce 7 je uvedeno srovnání současného stavu vybavení a stavu v době vzniku 

koncepce. 

Tabulka 7 Porovnání početního stavu kontejnerů v letech 2007 a 2016 (1) (11) (12) 

Kontejnery: HZS ČR 2007 HZS ČR 2016 HZS MSK 2016 

kontejner plynový hasicí 4 12 6 

kontejner pěnový hasicí 1 2 - 

kontejner práškový hasicí 1 - - 

kontejner kombinovaný hasicí - 6 - 

kontejner hadicový 2 6 - 

kontejner čerpací 8 13 3 

kontejner technický 9 28 4 

kontejner chemický 14 21 1 

kontejner technický olejový 

(ropný/sorbentový) 
9 24 6 

kontejner technický povodňový - 11 6 

kontejner protiplynový 8 22 7 

kontejner měřící 1 - - 

kontejner dekontam. osob 5 5 - 

kontejner energetické centrum - 7 3 

kontejner týlový 8 23 8 

kontejner pro první pomoc - 1 1 

kontejner nouzové přežití 6 11 1 

kontejner ubytovací - 1 - 

kontejner velitelský 2 6 1 

kontejner operační 2 - - 

kontejner komunikační uzel 

(operační středisko) 
- 1 - 

kontejner cisternový - 2 - 

kontejner časoměrný 1 2 1 

kontejner lodní 6 11 7 

kontejner nákladní 13 78 16 

kontejner odtahový 3 10 1 

kontejner skříňový 1 6 2 

kontejner tankovací 3 19 2 

kontejner pro práci na vodě 

(norné stěny) 
- 4 2 

        

Celkem kontejnerů 107 332 78 
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 V tabulce 7 nejsou uvedeny typy kontejnerů, kterými HZS ČR nedisponuje, 

ale kontejnerová koncepce MV - GŘ HZS ČR uvádí jejich názvy pro případ jejich potřeby.  

 Kontejnery, kterými HZS ČR nedisponuje, jsou následující: 

 - kontejnerová stříkačka, 

 - kontejnerová cisternová stříkačka, 

 - kontejner odsávač kouře, 

 - kontejner dekontaminace techniky, 

 - kontejner občerstvovací, 

 - kontejner základnová stanice, 

 - kontejner expertizní vyšetřovací. (1) 

 Na základě průzkumu bylo zjištěno, že kontejnery nesplňující parametry 

odvalovacích kontejnerů (nelze je naložit na nosič kontejneru), nejsou evidovány jako 

požární kontejnery. Přesto tyto speciální kontejnery existují a naleznou své uplatnění 

při specifických mimořádných událostech. Například v územním odboru Ostrava-město 

na hasičské stanici v Přívoze je kontejnerová cisternová stříkačka umístěna 

na vyprošťovacím automobilu Tatra 8x8 s terénním podvozkem. Tento kontejner by bylo 

možné dle již zmíněné koncepce začlenit do skupiny A jako kontejner plně závislý 

na svém nosiči kontejnerů. Protože společně tvoří jeden technologický celek, mají svůj 

speciální význam při hašení špatně dostupných lesních požárů. 
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7 Analýza variant pro pozemní transport a transport vzdušnou cestou – 

v podvěsu vrtulníkem 

Teoretickými východisky pro hodnocení variant transportu kontejnerů 

je ohodnocení každého z dopravních módů z hlediska jeho specifických vlastností. 

Pro základní přehled o těchto vlastnostech slouží níže uvedená tabulka.  

Tabulka 8 Analýza přepravních módů 

 
Silniční 

doprava 

Železniční 

doprava 

Letecká 

doprava 

(letadlo) 

Letecká 

doprava 

(vrtulník) 

Vodní 

doprava 

Závislost na vybudované 

dopravní síti 
Spíše ano Ano Spíše ano Ne Ano 

Závislost na 

meteorologických 

(hydrologických) vlivech 

Ne Ne Ano Ano Ano 

Kapacitní omezení dopravní 

cesty 
Ne Ano Ne Ne Ne 

Nutnost využití i jiného 

druhu dopravy a překládky 
Ne Ano Ano Ne Ano 

Vhodnost na krátké 

vzdálenosti (do 400 km) 
Ano Ne Spíše ne Ano Ne 

Vhodnost na dlouhé 

vzdálenosti (nad 400 km) 
Ne Ano Ano Ano Ano 

Výhodnost dopravního módu 
4 z 6 

bodů 
2 z 6 bodů 

2 z 6 

bodů 

5 z 6 

bodů 

2 z 6 

bodů 

 

Z provedené analýzy přepravních módů v tabulce 8 vyšel jako nejlepší způsob 

přepravy kontejnerů způsob pomocí vrtulníku, následován přepravou silniční. Na základě 

provedené analýzy lze pozorovat nevhodnost využití železniční a vodní dopravy, a také 

letecké dopravy za pomoci dopravního letadla. Jejich nevhodnost vychází především ze 

závislosti na nutnosti překládky a jejich nevýhodnosti pro využití na krátké vzdálenosti. 

Porovnání jednotlivých druhů dopravy, provedené v tabulce 8, by mělo být součástí 

každého rozhodování o volbě vhodného způsobu přepravy. Každý z dopravních módů má 

totiž svá specifika a je vhodné jej využít v jiných případech. 

Tato teoretická analýza by ovšem dále měla být doplněna o hodnocení specifických 

podmínek uvažované oblasti. Je například nezbytné vzít v úvahu to, že v České republice 

není dostatek vhodných vodních toků pro uskutečnění přepravy. Tento fakt nejlépe dokládá 

obrázek 8. 
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Obrázek 8 Hlavní vodní toky v České republice (15) 

Z obrázku 8 je patrné, že Česká republika nedisponuje dostatečně rozvinutou sítí 

vodních cest, a proto byla vodní doprava z dalšího uvažování pro možnou přepravu zcela 

vyloučena. Vodní doprava byla taktéž vyřazena pro zkoumání dopravní dostupnosti 

zahraničních oblastí, jelikož by bylo nutné zajistit přepravu jiným druhem dopravy z a také 

do přístavu a provádět tak značné množství překládek kontejnerů, čímž by se také výrazně 

zvýšila celková doba přepravy. 

Pro praktickou analýzu hodnocení výhod, ale také nedostatků jednotlivých 

dopravních módů byla provedena případová studie dostupnosti náhodně vybraných bodů 

v různých částech České republiky, ale také v zahraničí. 

Zkoumané body byly náhodně vybrány autorem v různých vzdálenostních pásmech 

od města Ostrava, které je vybaveno danými kontejnery (Obrázek 9). 

První skupina vzdálenostních pásem je použita čistě pro Českou republiku a je 

tvořena pěti pásmy od 100 km do 500 km. Pro zkoumání dopravní dostupnosti 

zahraničních oblastí, kde je možné předpokládat vyšší přepravní vzdálenost, slouží další tři 

pásma, a sice ve vzdálenosti 500-1000 km, 1000-1500 km a pásmo pro vzdálenosti vyšší 

než 1500 km. 
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Obrázek 9 Vzdálenostní pásma (16) 

7.1 Přeprava kontejnerů v České republice 

První z pásem, ve kterém bylo vybráno pět náhodných měst, bylo uvažováno 

ve vzdálenosti do 100 km od Ostravy. V tabulce je možné pozorovat výsledky zkoumání. 

Tabulka 9 Body vzdálené do 100 km (16) (17) 

 Vzdálenost do 100 km 

Dopravní mód/ 

Město 

Frenštát pod 

Radhoštěm 

(32 km) 

Český Těšín 

(27 km) 

Hradec nad 

Moravicí 
(29 km) 

Lipník nad 

Bečvou 

(60 km) 

Kravaře ve 

Slezsku 

(23 km) 

Silniční doprava 39 km 33 km 38 km 68 km 27 km 

Železniční 

doprava 
61 km 51 km 46 km 74 km 46 km 

Letecká doprava 

(letadlo) 
Není uvažována vzhledem k malé vzdálenosti zkoumaných bodů 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
32 km 27 km 29 km 60 km 23 km 

 

V záhlaví tabulky jsou uvedena vybraná města, a také jejich vzdálenosti (měřené 

vzdušnou čarou) od místa uložení kontejnerů. V těle tabulky jsou poté uvedeny 

vzdálenosti, které je nutné urazit za použití daných dopravních módů. V případě přepravy 

na takto krátkou vzdálenost nebyla uvažována možnost využití letecké dopravy dopravním 

letadlem vzhledem k její neefektivitě. 



21 

 

V případě přepravy kontejneru vrtulníkem je uváděná vzdálenost měřená vzdušnou 

čarou, počítá se tedy s přistáním vrtulníku v bezprostřední vzdálenosti od místa mimořádné 

události a není již uvažována žádná další přeprava za pomoci silničního vozidla. Pokud by 

k přistání bylo nutné využití heliportu, případně letiště, bylo by nutné dále urazit vzniklou 

vzdálenost mezi tímto místem a mimořádné události. K tomuto účelu by pravděpodobně 

byla využita silniční doprava, čímž by ovšem vznikla nutnost překládky kontejneru, která 

v případě přistání vrtulníku u místa mimořádné události není nutná. 

Z tabulky 9 vyplývá, že pro přepravu na takto krátké vzdálenosti je nejvýhodnější 

využití silniční dopravy, případně kontejner přepravit v podvěsu vrtulníku. Jako další 

nejlepší možnost se jeví využití železniční dopravy, u které je ovšem nutné počítat 

s vyšším počtem manipulací (překládek kontejneru). 

Dalším krokem bylo provedení téhož postupu pro města ve větší vzdálenosti. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 10. 

Tabulka 10 Body vzdálené 100-200 km (16) (17) 

 Vzdálenost 100-200 km 

Dopravní mód / 

Město 

Uherské 

Hradiště 
(104 km) 

Vlkoš 
(121km) 

Jevíčko 
(115 km) 

Javorník ve 

Slezsku  

(110 km) 

Blansko 
(129 km) 

Silniční doprava 122 km 149 km 137 km 133 km 152 km 

Železniční 

doprava 
138 km 158 km 182 km 162 km 193 km 

Letecká doprava 

(letadlo) 

Kunovice; 

4 km SD 

Kunovice;  

46 km SD 

Moravská 

Třebová;  

18 km SD 

Kunovice; 

26 km SD 

Brno Tuřany; 

39 km SD 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
104 km 121 km 115 km 110 km 129 km 

 

Tabulka 10 zhodnocuje dopravní dostupnost vybraných bodů, tentokrát již včetně 

možnosti přepravy kontejneru dopravním letadlem. Pro výběr vhodného letiště, které je 

nejblíže místu mimořádné události, a zároveň je také vybaveno zpevněnou vzletovou 

a přistávací dráhou, slouží obrázek 10. 
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Obrázek 10 Letiště v České republice (18) 

Následoval tentýž postup zkoumání dopravní dostupnosti pro města ve vzdálenosti 

200-300 km. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 11. 

Tabulka 11 Body vzdálené 200-300 km (16) (17) 

 Vzdálenost 200-300 km 

Dopravní mód / 

Město 

Pec pod 

Sněžkou 
(205 km) 

Vrchlabí 
(209 km) 

Nový 

Bydžov 
(204 km) 

Humpolec 
(212 km) 

Dačice 
(221 km) 

Silniční doprava 256 km 263 km 252 km 255 km 260 km 

Železniční 

doprava 
nedostupné 353 km 312 km 317 km 327 km 

Letecká doprava 

(letadlo) 

Hradec 

Králové; 

71 km SD 

Mnichovo 

Hradiště; 

58 km SD 

Hradec 

Králové; 

18 km SD 

Vojenské: 

Čáslav; 

49 km SD 
Jindřichův 

Hradec; 

36 km SD Pardubice; 

77 km SD 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
205 km 209 km 204 km 212 km 221 km 

 

Na základě tabulky 11 je možné si povšimnout omezení, které se projevilo 

u železniční dopravy, a sice nedostatečná infrastruktura, jelikož v případě výskytu 

mimořádné události v okolí Pece pod Sněžkou není možné využít pro přepravu 

do koncového místa tento druh přepravy. V tomto případě by bylo nutné využít 
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i pro koncovou přepravu kontejneru k místu události další druh dopravy, nejspíše tedy 

dopravu silniční. 

Zkoumána byla dále místa ve vzdálenosti 300-400 km od místa dislokace jednotky. 

Výsledky zkoumání jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12 Body vzdálené 300-400 km (16) (17) 

 Vzdálenost 300-400 km 

Dopravní mód / 

Město 

Vyšší Brod  

(317 km) 
Prachatice 
(322 km) 

Příbram 
(307 km) 

Rakovník 

(326 km)  
Louny  
(324 km) 

Silniční doprava 383 km 382 km 366 km 385 km 385 km 

Železniční 

doprava 
471 km 466 km 454 km 444 km 453 km 

Letecká doprava 

(letadlo) 

České 

Budějovice;  

52 km SD 

České 

Budějovice; 

45 km SD 
Letiště 

Příbram 

Panenský 

Týnec; 

32 km SD 

Panenský 

Týnec;  

12 km SD Hosín; 

45 km SD 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
317 km 322 km 307 km 326 km 324 km 

Tabulka 12 dokládá, že v tomto případě je zajištěna dopravní dostupnost všech 

potenciálních míst mimořádné události a je tedy pro přepravu kontejnerů možné využít 

všechny uvažované druhy dopravy. 

Poslední průzkum dopravní dostupnosti v České republice probíhal 

ve vzdálenostním pásmu 400-500 km. Jeho výsledky jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 13 Body vzdálené 400-500 km (16) (17) 

 Vzdálenost 400-500 km 

Dopravní mód / 

Město 

Kraslice 

(414 km) 
Nový Žďár 

(434 km) 
Tachov  
(404 km) 

Aš  
(436 km) 

Rozvadov  
(410 km) 

Silniční doprava 484 km 508 km 476 km 512 km 483 km 

Železniční 

doprava 
628 km nedostupné 562 km 620 km nedostupné 

Letecká doprava 

(letadlo) 

Karlovy 

Vary;  

33 km SD 

Karlovy 

Vary;  

57 km SD 

Kříženec;  

16 km SD 

Karlovy 

Vary;  

60 km SD 

Kříženec; 

36 km SD 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
414 km 434 km 404 km 436 km 410 km 

Infrastrukturní omezení železniční dopravy se projevilo i tentokrát, a to již rovnou 

ve dvou případech. Je proto vhodné zvážit, zda je s takto omezenou dopravní dostupností 

žádoucí uvažovat možnost přepravy kontejnerů za pomoci železniční dopravy. 
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7.2 Přeprava kontejnerů v zahraničí 

Při přepravě kontejnerů v zahraničí je nutné brát ohled na odlišné specifické 

parametry jednotlivých druhů dopravy. Nejvíce se tyto rozdíly vůči České republice 

projeví u železniční dopravy. Železniční infrastruktura se může lišit zejména ve dvou 

oblastech. První z nich je rozdílný rozchod kolejnic, což dokládá následující obrázek. 

 

Obrázek 11 Rozchody kolejnic (19) 

Dalším omezením z hlediska železniční infrastruktury mohou být také napájecí 

soustavy v jednotlivých státech. Napájecí soustavy používané v Evropě jsou uvedeny na 

obrázku 12. 

 

Obrázek 12 Napájecí soustavy v Evropě (20)  
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Pro své vysoké požadavky na infrastrukturu byla železniční doprava vyřazena 

z dalšího hledání vhodného způsobu přepravy hasičských kontejnerů v zahraničí. 

Pro možnost přepravy kontejnerů v zahraničí bude tedy uvažována pouze silniční 

a letecká doprava, jelikož poskytují nejlepší možné způsoby přepravy z hlediska flexibility 

a časové úspory při přepravě.  

Praktická analýza dopravní dostupnosti v zahraničí byla prováděna stejným 

způsobem, jako ta pro potřeby České republiky. První zkoumané pásmo je ve vzdálenosti 

500-1000 km. Výsledky průzkumu jsou uvedeny v tabulce 14. 

Tabulka 14 Body vzdálené 500-1000 km (16) 

 Vzdálenost 500-1000 km 

Dopravní mód / 

Město 

Omiš 

718 km 

(Chorvatsko) 

Milán 

834 km 

(Itálie) 

Hamburk 

705 km 

(Německo) 

Idrija 

529 km 

(Slovinsko) 

Lausanne 

935 km 

(Švýcarsko) 

Silniční doprava 1 085 km 1170 km 856 km 732 km 1278 km 

Letecká doprava 

(letadlo) 

Split;  

26 km SD 
Letiště Milán 

Letiště 

Hamburk 

 Letiště 

Ljubjana;  

59 km SD 

Letiště 

Lausanne 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
718 km 834 km 705 km 529 km 935 km 

 

Při přepravě kontejnerů na vzdálenost uvedenou v tabulce 14 je možné považovat 

všechny druhy dopravy za navzájem konkurenceschopné a lze využít kterýkoli z nich. 

Porovnání dopravní dostupnosti u míst ve vyšší vzdálenosti je pak uvedeno v tabulce 15. 

Tabulka 15 Body vzdálené 1000-1500 km (16) 

 Vzdálenost 1000-1500 km 

Dopravní 

mód / Město 

Lyon 

1097 km 

(Francie) 

Argassi  

1356 km 

(Zakynthos) 

Den Haag 

1008 km 

(Nizozemko) 

Burgas 

1079 km 

(Bulharsko) 

Dněpropetrovsk 
1227 km 

(Ukrajina) 

Silniční 

doprava 
1451 km 1982 km 1253 km 1629 km 1441 km 

Letecká 

doprava 

(letadlo) 

Letiště 

Lyon 

Letiště 

Zakynthos; 

4 km SD 

Letiště 

Rotterdam; 

25 km SD 

Letiště Burgas 
Letiště 

Dněpropetrovsk 

Letecká 

doprava 

(vrtulník) 

1097 km 1356 km 1008 km 1079 km 1227 km 
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Při přepravě kontejnerů na vzdálenost vyšší než 1000 km je již vhodné uvažovat 

o využití zejména letecké dopravy, ať již dopravním letadlem, či vrtulníkem, jelikož 

silniční doprava na takto dlouhé vzdálenosti ztrácí svou konkurenceschopnost vzhledem 

k delší době přepravy. 

Poslední průzkum dopravní dostupnosti v zahraničí se věnuje místům vzdáleným 

více než 1500 km od místa dislokace jednotky. Jeho výsledky jsou uvedeny v tabulce 16. 

Tabulka 16 Body vzdálené nad 1500 km (16) 

 Vzdálenost nad 1500 km 

Dopravní mód / 

Město 

Ericeira 

2488 km 

(Portugalsko) 

Santiago de 

Compostella 

2184 km 

(Španělsko) 

Ankara 

1593 km 

(Turecko) 

Volgograd 
1901 km 

(Rusko) 

Trondheim 
1585 km 

(Norsko) 

Silniční doprava 3149 km 2869 km 2239 km 2279 km 2041 km 

Letecká doprava 

(letadlo) 

Letiště 

Lisabon; 

52 km SD 

Letiště 

Santiago de 

Compostella 

Letiště 

Ankara 

 

Letiště 

Volgograd 

Letiště 

Trondheim 

Letecká doprava 

(vrtulník) 
2488 km 2184 km 1593 km 1901 km 1585 km 

 

V případě přepravy kontejneru na vzdálenost vyšší, než je uvedená v tabulce 16, je 

pravděpodobně nejvýhodnější využití letecké přepravy dopravním letadlem, a to i za cenu 

toho, že místo mimořádné události není vybaveno letištěm a následně bude nutné využití 

i jiného druhu dopravy, a to obzvláště vzhledem k časové úspoře, která vznikne díky 

vysoké cestovní rychlosti dopravních letadel. 

 

7.3 Zhodnocení analýzy 

Při řešení dopravní obslužnosti území v případě vzniku mimořádné události je třeba 

mít na paměti požadavky kladené na samotnou přepravu a také specifické podmínky 

týkající se míst, ve kterých k mimořádné události došlo. Nemá například smysl uvažovat 

o přepravě kontejnerů dopravním letadlem na krátké vzdálenosti, naopak na dlouhé 

vzdálenosti není žádoucí využití silniční dopravy na úkor letecké dopravy, jež by zajistila 

výrazně kratší dobu přepravy. Jako optimální možnost přepravy se jeví přeprava 

kontejnerů za pomoci vrtulníku, jelikož je vhodná na krátké i dlouhé vzdálenosti, nejsou 

nutné žádné zbytečné manipulace s kontejnerem a především je zajištěna vysoká flexibilita 

přepravy.  
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8 Letecká technika 

V návaznosti na výsledek provedené analýzy dopravní dostupnosti je dále logickým 

krokem provedení průzkumu dostupnosti letecké techniky se zaměřením na její technické 

parametry, a to především na to, jakou má vrtulník nosnost břemene v podvěsu. 

Nejvhodnější dělení vrtulníků pro potřeby diplomové práce je dle jejich maximální 

vzletové hmotnosti, a to na: 

 

 ultralehké vrtulníky s maximální vzletovou hmotností do 600 kg, 

 lehké vrtulníky s maximální vzletovou hmotností do 2500 kg, 

 střední vrtulníky s maximální vzletovou hmotností do 8000 kg, 

 těžké vrtulníky s maximální vzletovou hmotností nad 8000 kg, 

 supertěžké vrtulníky s maximální vzletovou hmotností nad 25 000 kg. (21) 

V tabulce 17 jsou uvedeny veškeré vrtulníky dostupné v České republice.  

Tabulka 17 Vrtulníky v České republice  

Vrtulník 
Hmotnost 

[kg] 

Nosnost 

v podvěsu 

[kg] 

Cestovní  

rychlost 

[km/hod] 

Dolet 

[km] 

Dostup 

[m] 

Kapacita 

osob 

Bell - 412 (22) 5 397 2 040 230 695 6 000 15 

Bell - 206 (23) 1 837  241 621 4 602 5 

EC 120 (24) 1 715  223 710 5 182 5 

EC 135 (25) 2 910 1 400 259 635 3 045 9 

W-3A Sokol (26) 6 400 2 100 235 1 225 4 650 12 

Bell 427 (27) 2 970  259 730 3 048 9 

Mi - 24 V (28) 12 500 2 400 260 900 4 500  

Mi - 171Š (29) 13 000 4 000 230 550 6 000  

Mi - 17 (30) 13 000 4 000 225 930 4 500 25 

Mi - 8S (30) 12 000 3 000 260 960 4 500 27 
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Následující tabulka slouží pro přehled o vybavenosti vrtulníky v rámci všech států 

Evropské unie.  

Tabulka 18 Vrtulníky v Evropské unii 

Vrtulník 
Hmotnost 

[kg] 

Nosnost 

v podvěsu 

[kg] 

Cestovní  

rychlost 

[km/hod] 

Dolet 

[km] 

Dostup 

[m] 

Kapacita 

osob 

UH-60 Black 

Hawk (31) 
10 500 4 100 280 834 5 790 14 

AW 139 (32) 6 400 2 670 306 1 250 6 096 15 

Bell UH-1 (33) 4 310 1 750 205 510 5 910 16 

Ka - 27 (34) 12 000 4 000 205 980 5 000 6 

Ka - 32 (35) 12 700 5 000 245 650 5 000 15 

Mi - 26 (36) 56 000 20 000 255 800 4 600 85 

 

Ze současně dostupných vrtulníků jsou pro transport vhodné vrtulníky těžké 

a supertěžké kategorie. Z těchto vrtulníku můžeme jako nejvhodnější jmenovat vrtulník 

typu Mi - 8, dále pak Ka - 32 a Mi - 26. Vrtulník Mi - 8 je dostupný i na území České 

republiky, ale neumožňuje transport všech typů kontejnerů. Tento typ vrtulníku je běžným 

ve většině států Evropy. Vrtulník Mi - 26  je na tom s dostupností o poznání hůře, v rámci 

Evropy se s ním můžeme setkat pouze v Bělorusku, Belgii, Rusku a Kazachstánu. 

 

Budoucnost vrtulníků 

Vývoj nových trendů v oblasti letecké dopravy se pohybuje směrem k zařízením 

nazývaným VTOL (Vertical Take Off and Landing), u kterých je využito kolmého vzletu 

a také přistání. Cílem vývoje v evropském projektu HELI4Rescue bude definovat 

požadavky na tato zařízení pro jejich nasazení v různých situacích. Projekt předpokládá 

nasazení zařízení o nosnosti břemene až 15 tun nebo 50 osob s doletovou vzdáleností až 

1000 km. (37) 
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9 Ověřování rozměrů vybraných kontejnerů 

 Na základě současného konstrukčního stavu kontejnerů je nezbytné jejich 

přizpůsobení pro možnost přepravy kontejnerů v podvěsu vrtulníku. Dle vyjádření 

potencionálního výrobce je nezbytné provést úpravy v podobě vyztužení konstrukčních 

prvků stěn a střechy, kde by byla instalována oka pro uchycení kontejneru do podvěsu 

vrtulníku. Zjištění skutečných rozměrů kontejnerů bylo provedeno pro zhodnocení 

případných úprav kontejnerů a zjištění skutečnosti zda se rozměry shodují s normativními 

požadavky. Pro zjištění skutečných hodnot bylo použito svinovacího pásma a laserového 

měřiče vzdálenosti. 

 

Tabulka 19 Ověření rozměrů kontejnerů (11) 

Složený název 

Hodnoty MV-GŘ HZS ČR Ověřené hodnoty 

Šířka Výška Délka Oko Šířka Výška Délka Oko 

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 

Kont časoměrný 2210 2650 4340 1000 2225 2658 4345 1021 

Kont plynový hasicí - S540 2200 2010 3830 1000 2204 2010 3831 1018 

Kont protiplynový - Ochrana obyvatel 2200 2010 3820 1000 2209 2005 3810 1030 

Kont technický olejový - Sorbentový 2200 2010 3830 1000 2203 2011 3832 1020 

Kont pro práci na vodě - Norné stěny 2300 2260 4070 1000 2311 2210 4141 1021 

Kont čerpací - SOMATI 2450 2210 5780 1570 2452 2203 5793 1593 

Kont lodní - 3čluny 2440 2580 5530 1570 2451 2572 5522 1605 

Kont nouzového přežití 2245 2285 5950 1570 2483 2254 5968 1597 

Kont protiplynový - Ochrana obyvatel 2400 2275 5770 1570 2485 2255 5966 1597 

Kont tankovací - Benzín 2290 1800 5240 1570 2293 1795 5244 1590 

Kont tankovací - Nafta 2290 1800 5240 1570 2290 1798 5242 1590 

Kont technický 2450 2270 5900 1570 2450 2268 5902 1595 

Kont chemický 2450 2270 5900 1570 2450 2267 5905 1592 

Kont technický povodňový 2500 2300 5950 1570 2491 2259 5980 1584 

Kont týlový - Multifunkční hala 2510 2250 6230 1570 2533 2255 6237 1586 

Kont velitelský - Štábní 2445 2285 5950 1570 2477 2247 6110 1586 

Kont elektrocentrála - EC 230 I. 2500 2310 6290 1570 2504 2337 6321 1577 

Kont elektrocentrála - EC 230 II. 2500 2310 6290 1570 2504 2329 6320 1586 

Kont čerpací - SIGMA 1 - čerp.stan. 2500 2300 5770 1570 2229 2300 5597 1595 

Kont čerpací - SIGMA 2 - přísl. 2500 2195 5800 1570 2488 2195 5618 1587 

Kont elektrocentrála - EC 88 2340 2230 5100 1570 2342 2232 5135 1559 
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 Na základě ověření rozměrů vybraných kontejnerů jsou v tabulce 19 patrné jen 

minimální odchylky od udávaných hodnot. Dále je možné si povšimnout, že není stanoven 

jednotný rozměr kontejnerů v daných kategoriích. Naměřené hodnoty se shodují 

s normativními požadavky.  
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10 Ověřování hmotnosti vybraných kontejnerů 

 Hmotnost kontejneru je možné zjistit statickými nebo přenosnými váhami. Statické 

vážení na vzdáleném pracovišti od místa dislokace jednotky by však z hlediska 

akceschopnosti a množství provedených měření nebyla efektivní. Navíc by při transportu 

vážené techniky docházelo k velkým časovým ztrátám. Po zjištění možné dosažitelnosti 

přenosných vah, které lze v závislosti na jejich parametrech použít téměř kdekoliv, bylo 

uváženo, že se jedná o vhodnější řešení.  

 Pro ověřování hmotnosti vozidel a kontejnerových jednotek byla oslovena Celní 

správa České republiky s působností v Karviné. Toto celní oddělení disponuje technologií 

pro vážení nákladních vozidel při provozu na pozemních komunikacích. Nevýhodou však 

zůstává, že nelze vážit samostatný kontejner, ale pouze kontejner naložený 

na kontejnerovém nosiči. 

10.1 Přenosné silniční přejezdové váhy PW-10 

Přenosné silniční přejezdové váhy jsou systémem, který umožňuje rychlou 

a operativní kontrolu okamžitého zatížení silničních vozidel a jeho náprav za klidu 

i za jízdy. Systém PW-10 je tvořen párem duralových vážících plošinek a vyhodnocovacím 

zařízením, které je tvořené komunikačním interfacem pro přenosný počítač doplněný 

tiskárnou. Vyhodnocovací zařízení ihned po přejezdu vozidla přes plošinky vygeneruje 

rozbor zatížení vozidla a jeho náprav. Výstup tvoří tištěný protokol o vážení v souladu 

s platnou vyhláškou ministerstva dopravy České republiky. Vážící plošinky PW-10 jsou 

vybaveny tenzometrickými snímači, které zajišťují spolehlivost a vysokou mobilitu 

pro každodenní provoz. Pomocnou součástí systému je sada ocelových roštů případně 

plastových rohoží kompenzující výšku vážících plošinek a zajišťující vedení vozidla 

pro správné najetí na vážící plošinky. (38) (39) 

 Přenosné přejezdové váhy musí vyhovovat všem požadavkům normy 

ČSN EN 45501 Metrologické aspekty vah s neautomatickou činností. Mezi hlavní položky 

patří třída přesnosti, největší dovolené chyby, rozsah pracovních teplot a splnění 

metrologické zkoušky. Základní technické parametry přejezdových vah nalezneme 

v tabulce 20. (38) (39) 
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Tabulka 20 Základní technické parametry přejezdové váhy PW-10 (38) (39) 

Parametr Hodnota parametru 

horní mez váživosti (jedné nápravy) Max1 + Max2 = Max 20 000 kg 

dolní mez váživosti (jedné nápravy) Min1 + Min2 = Min 20 kg 

ověřený rozsah váživosti u jedné plošinky 500 - 10 000 kg 

maximální počet vážených náprav 16 

nastavitelný dílek plošinky "d" / ověřovaný dílek "e"  10, 20, 50 / 50 kg 

nejvyšší / nejnižší rychlost jízdy při vážení 5 / 1 km/h 

třída přesnosti při vážení vozidla za jízdy dle OIML R134 2 

třída přesnosti při statiském vážení dle ČSN EN 45501 IIII 

rozměry vážící plošinky 765 x 580 x 20 mm 

hmotnost vážící plošinky 23,4 kg 

průměrná přesnost měření 1,5 % 

rozsah pracovních teplot - 10 °C až 40 °C 

 

10.2 Měřící stanoviště 

 Měření se systémem PW-10 začíná připravením měřícího stanoviště, které zabere 

přibližně 10 minut. Měřící stanoviště se skládá ze dvou základních prostorů: vážící zóny 

a přibližovacího úseku. Pro zajištění správnosti výsledku vážení musí být vozidlo vůči 

vážícím plošinkám v rovině, které zle dosáhnout pomocí vyrovnávacích desek případně 

vyrovnávacím pásem. (39) 

 Pro krátkodobou instalaci přenosných vah je nutné vybrat prostor, který je vhodný 

pro zajištění co nejmenšího zkreslení výsledku měření. Povrch vážící zóny by měl být 

kvalitní, jemný, čistý a bez výtluků případně vyjetých kolejí. Podélný sklon vážící zóny by 

měl být menší než 1 % a příčný sklon menší než 0,5 %. V případě, že nejsou výše uvedené 

podmínky splněny, musí se přihlížet k nejistotám měření. (39) 

 Vážící zóna je oddělená část prostoru o šířce 3,5 m a délce nejméně dvojnásobku 

největší přípustné délky jízdní soupravy. Ideální prostor je bez příčného nebo podélného 

sklonu, viz obrázek 13. (39) 

  

Obrázek 13 Vážící zóna (39) 
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 Přibližovací úsek se vymezuje bezprostředně před vážící plošinky, 

a to na vzdálenost nejméně nejdelšího rozvoru váženého vozidla. Odchylka před 

a za vážícími plošinkami a komunikací nesmí být větší než 3 mm, čehož se docílí 

vyrovnávacími deskami, rošty, rohožemi atp. (39) 

 Vyrovnávací deska je zhotovena z pevného materiálu o ploše shodné s vážícími 

plošinkami a slouží k vyrovnání všech kol podvozku vozidla do jedné roviny 

(viz obrázek 14). (39)  

 

Obrázek 14 Použití přenosných silničních vah a vyrovnávacích desek (39) 

 Vyrovnávací pás je materiálově obdobný vyrovnávací desce a má stejnou šířku 

a výšku jako vážící plošinky. Z hlediska přesnosti vážení vozidel je žádoucí, aby 

vyrovnávací pásy nebo rošty pokrývaly celou vážící zónu (viz obrázek 15). (39) 

  

Obrázek 15 Použití přenosných silničních vah a pomocných roštů nebo pásů (39) 

10.3 Vlastní postup měření 

 Prvním bodem samotného měření byla domluva s Celní správou České republiky 

s působností v Třinci, se kterou se určily dny měření, a to 10. a 16. 4. 2015. Dále na tyto 

termíny bylo nezbytné s velitelem čety zajistit uvolnění minimálně 3 strojníků a patřičné 

techniky v organizačním řízení. 
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 Následovala příprava podkladů pro organizaci vážení vozidel, a to sestavení 

seznamu kombinace vozidel s vybranými kontejnery a vhodné tabulky pro záznam 

získaných údajů. 

 Na základě kapitoly 10.2 a konzultace s příslušníky celní správy byl zvolen prostor 

splňující stanovené podmínky v areálu hasičské stanice v Ostravě - Zábřehu, který 

z hlediska logistiky samotného vážení plně vyhovoval našim podmínkám (viz obrázek 16).  

 

Obrázek 16 Měřící stanoviště v areálu hasičské stanice Ostrava – Zábřeh 

 

 Provedené měření probíhalo dle stanoveného pořadí s přihlédnutím na manipulaci 

s kontejnery. U tří a více nápravových vozidel byl změřen rozvor mezi blízkými nápravami 

pomocí svinovacího metru. Tento údaj je nezbytným pro správné nastavení zatížení 

na nápravy programem využívaným na měření vozidel.  Kontejnery s výškou oka 

1 570 mm byly postupně zváženy na třech různých nosičích kontejnerů a to 

na hospodářském dvou-nápravovém, tří-nápravovém a terénním tří-nápravovém nosiči. 

U vybraných kombinací proběhlo zvážení včetně přívěsného nosiče kontejneru, tedy 

soupravy jako celku. Jednalo se o čerpací soupravu Sigma, která je složena 

ze samostatného čerpacího kontejneru a kontejneru s jeho příslušenstvím, jenž je umístěn 

na přívěsném nosiči kontejneru (viz obrázek 17). Kontejnery s výškou oka 1 000 mm byly 

postupně zváženy na dvou nosičích kontejnerů a to na nosiči kontejneru s a bez pomocné 

hydraulické ruky. Po zvážení přednastavených kombinací proběhlo zvážení všech nosičů 
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kontejnerů samostatně, tedy bez kontejneru. Nad rámec měření pro tuto diplomovou práci 

proběhlo také vážení ostatních zásahových vozidel pro potřeby strojní služby. 

 

Obrázek 17 Kontejnerová souprava Sigma čekající na zvážení, Zdroj: autor 

 

 Na základě získaných údajů bylo provedeno zpracování výsledků do funkční 

tabulky s možností vyhledávání jednotlivých kombinací. Funkčnost tabulky je znázorněna 

v Příloze 1. 

 Nakonec proběhlo srovnání výsledků měření s hodnotami poskytnutými 

z MV-GŘ HZS ČR. Na základě tohoto srovnání byly zjištěny odchylky vyplývající 

z možného postupného doplnění, redukce, nebo případně inovace ve vybavení 

samostatných kontejnerů. Srovnání hodnot je znázorněno v tabulce 19. 
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Tabulka 21 Ověření hmotnosti kontejnerů (11) 

Složený název 
Udávané 

hmotnosti 
[kg] (11) 

Ověřené 

hmotnosti 
[kg] 

do 
3 tun  

do 
5 tun 

do 
10 tun 

Kont časoměrný 3900 3600  x  

Kont plynový hasicí - S540 2400 2800 x   

Kont protiplynový - Ochrana obyvatel 1350 1850 x   

Kont technický olejový - Sorbentový 2300 1950 x   

Kont týlový 1950 1900 x   

Kont pro práci na vodě - Norné stěny 2930 2850 x   

Kont čerpací - SOMATI 10000 8850   x 

Kont lodní - 3čluny 2940 3550  x  

Kont nouzového přežití 5750 5000  x  

Kont protiplynový - Ochrana obyvatel 5400 4350  x  

Kont tankovací - Benzín 6630 2300*/6150**   x 

Kont tankovací - Nafta 6630 2300*/6150**   x 

Kont technický 7300 6950   x 

Kont chemický 5700 5450   x 

Kont technický povodňový 6640 6600   x 

Kont týlový - Multifunkční hala 7500 7000   x 

Kont velitelský - Štábní 4350 4150  x  

Kont elektrocentrála - EC 230 I. 9850 9750   x 

Kont elektrocentrála - EC 230 II. 9850 9500   x 

Kont čerpací - SIGMA 1 - čerp.stanice 4400 4300  x  

Kont čerpací - SIGMA 2 - příslušenství 4580 5000  x  

Kont elektrocentrála - EC 88 4300 3900  x  

 

* hodnota prázdného kontejneru 

** hodnota plného kontejneru 

 

 V tabulce 21 jsou zeleně zvýrazněné hodnoty nižší, než jaké udává evidence 

techniky MV-GŘ HZS ČR. Vážením bylo zjištěno, že tři z vybraných kontejnerů jsou 

oproti udávaným hodnotám až o přibližně 500 kg těžší. Přesto tato chyba nemá vliv na 

provozní vlastnosti kontejnerů, jelikož se nejedná o kontejnery, které by překračovaly 

maximální hmotnost.  
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11 Dimenzování kontejnerů pro přepravu více způsoby přepravy 

 Současná konstrukce kontejnerů vyhovuje přepravě pouze pro pozemní dopravu 

(silniční a železniční). Z provedené analýzy (kapitola 7) vyplývá vhodnost transportu 

vzduchem pomocí vrtulníku. Využití vrtulníku můžeme rozdělit na 3 kategorie, a to přenos 

v trupu, v rámu a v podvěsu vrtulníku. Závislost parametrů k jednotlivým možnostem 

transportu pomocí vrtulníku je uvedeno v tabulce 20, kde jsou červeně zvýrazněny 

nevhodné výsledky. 

Tabulka 22 Závislost parametrů kontejnerů na druhu transportu pomocí vrtulníku 

Závislý parametr / Poddruh transportu vrtulníkem v trupu v rámu v podvěsu 

Zajištění kontejneru proti převrácení ano ano ano 

Nezbytnost manipulační jednotky ano ne ne 

Závislost na rozměrech jednotlivých kontejnerů ne ano ne 

 Možnost přenosu kontejneru v trupu vrtulníku je nevyhovující z důvodu potřeby 

transportu i manipulační jednotky, tedy kontejnerového nosiče pro manipulaci 

s kontejnerem. Využití přenosu kontejnerů v rámu vrtulníku je pro naše podmínky 

nevyhovující vzhledem k různým rozměrům jednotlivých kontejnerů (ověřené hodnoty 

v kapitole 9). Třetí možnost transportu v podvěsu vrtulníku nabízí, na rozdíl od předešlých 

možností, výhody spočívající v nepotřebnosti manipulační jednotky, a zároveň transport 

není závislý na různých rozměrech kontejnerů. 

 Na základě tohoto zkoumání bylo požádáno o odborné vyjádření předního výrobce 

k problematice přizpůsobení kontejnerů pro jejich transport v podvěsu vrtulníku, které 

je uvedené v podkapitole 11.1. 

11.1 Analýza tržních možností ve vztahu k současným technologiím 

využívaných výrobci. 

 Vyjádření předního výrobce v problematice konstrukčního provedení odvalovacích 

kontejnerů s možností jejich transportu vzdušnou cestou bylo v prvních krocích negativní. 

Výrobce uvádí legislativní a normativní absenci problematiky letecké přepravy v podvěsu 

vrtulníku. Dále uvádí, že letecký transport normativně řeší pouze norma ISO 8323 (8), 

která platí pro přepravu kontejnerů v trupu letadel s pevnými křídly. (40) 
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 Výrobce dále uvádí, že konstrukční úpravy kontejnerů pro možnost instalace 

závěsných ok do střech kontejnerů si vyžádá vyztužení rámu. Další nároky na certifikaci 

a zkoušky pro možnost přepravy kontejnerů v podvěsu vrtulníku zatím výrobci nejsou 

jasné. Dále uvedl potřebu provedení tenzometrických měření při výrobě kostry kontejneru 

a její přizpůsobení na jiný směr zatížení. Problém může vyvstat i při různé cestovní 

rychlosti (silniční doprava vs. rychlost vrtulníku), kdy je nutné dimenzovat systémy 

roletek, dveří a stožárů na výslednou cestovní rychlost a přizpůsobit je daným 

povětrnostním podmínkám. (40) 

11.2 Návrh projektového řešení pro využití více způsoby přepravy 

 Navrhování řešení konstrukčního provedení kontejnerů pro jejich přepravu pozemní 

(silniční) cestou, ale i jejich možný transport v podvěsu vrtulníku musí splňovat dvojí 

požadavky. Primární nasazení kontejneru je silniční přepravou dle již zavedené koncepce. 

Jedná se o splnění norem DIN 30 722 (4) a DIN 14 505 (5). Požadavky sekundárního 

transportu v podvěsu vrtulníku sice zatím nebyly zpracované v českém ani evropském 

provedení, ale existují konstrukční prvky pro zvedání kontejnerů vzhůru například pomocí 

portálových jeřábů. Celkové sloučení normativních požadavků na odvalovací a ISO 

kontejnery není vhodné, jelikož ISO kontejnery mají normativní rozměrové požadavky. 

Sloučení konstrukcí těchto kontejnerů není pro výrobce zavazující, jelikož normativní 

požadavky na ISO kontejnery zahrnují prvky, které nejsou pro účely kontejneru 

vyžadovány. Jedná se o možnost stohování až 9 kontejnerů, dodržení normativních 

rozměrů nebo umístění spodních rohových prvků, přičemž jejich funkce je v rozporu 

s parametry odvalovacích kontejnerů kde musí být zachován prostor 180 mm pod 

nástavbou pro jeho manipulaci. Sloučení norem je pouze na převzetí normovaných 

rohových prvků v horní části kontejneru pomocí kterého, bude možné jeho zavěšení. 

Následná konstrukce kontejneru je řešena na základě projekčního know-how výrobce, 

založeného na rozsáhlé studii výpočtů, která je individuální pro každý typ kontejneru (41). 

 Konstrukčního provedení kontejnerů je tedy primárně závislé na normách pro 

pozemní přepravu, navíc jsou aplikované pouze horní rohové prvky dle požadavků normy 

ISO 1161. Tyto prvky zajišťují zavěšení kontejnerů a jsou vyráběny z masivní oceli o 

tloušťce 12 - 30 mm (Obrázek 18). (41) 
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Obrázek 18 Rohový prvek zhotoveného kontejneru 

 Konstrukční spojení prvků je možné za předem stanovených podmínek, které 

vycházejí z individuálních vlastností daného kontejneru. Základními parametry jsou 

rozměrové hodnoty s celkovou hmotností. Návrh takového kontejneru je tedy řešen 

v několika krocích, které jsou uvedeny níže. (41) 

 1) Návrh vybavenosti, uspořádání a stanovení hmotnosti kontejneru. 

 2) Návrh možné konstrukce kontejneru a jeho celkové rozměry a hmotnost. 

 3) Propočet působení všech sil působících na konstrukci kontejneru. 

 4) Návrh tuhosti konstrukce a přepočet celkových rozměrů a hmotnosti. 

 5) Přepočet působení všech sil působících na konstrukci kontejneru. 

 6) Stanovení výsledného konstrukčního řešení kontejneru. 

 7) Vyrobení kostry kontejneru. 

 8) Doinstalování dílčích konstrukčních prvků kontejneru (roletky, regály, stěny, ...). 

 9) Vybavení kontejneru. 

V daném postupu se kroky 4 a 5 opakují neustále, dokud není výsledek namáhání 

konstrukce kontejneru v požadovaných hodnotách. V bodě 3 je nezbytné počítat se všemi 

možnými parametry nejen kontejneru, ale i parametry vycházející z přepravy kontejneru 

(rychlost přepravy, rychlost větru, zatížení od rotoru vrtulníku, ...). (41) 

 Zavěšení kontejneru do podvěsu bude na výpočtem stanovené délce dílčími řetězy 

nebo ocelovými lany z každého rohu kontejneru do jednoho bodu. Délka dílčích řetězů či 

lan je cca 7,5 m a závisí na rozměrech kontejnerů, jelikož rozhodující parametr je úhel 

mezi kontejnerem a řetězem nebo lanem zavěšení. Délka centrálního zavěšení dílčích 
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řetězů nebo lan následně závisí na typu použitého vrtulníku. Konstrukční řešení výrobce 

však uvažuje o přenosu kontejneru těsně pod vrtulníkem tedy cca 7,5 m hloubky. (41) 

 Vlastností této konstrukce je vyšší hmotnost kontejneru, která u této konstrukce 

kontejneru naroste cca o 50 % oproti hmotnosti konstrukce kontejneru pro použití pouze 

při silniční přepravě. Nízký nárůst hmotností je dále způsoben použitím 

vysoko-pevnostních konstrukčních materiálů výrobcem. Řešením u plachtových 

kontejnerů je využití speciální plachty, odolné pro vypočtené hodnoty působení stanovené 

výrobcem, a také konstrukční výztuže této plachty. Zabezpečení technických prostředků 

proti uvolnění při možné turbulenci vrtulníku výrobce řeší dle dostupných možností, 

přitom se nechává inspirovat anglickou armádou, která řeší bezpečnost při transportu 

v podvěsu vrtulníku pro různé stroje. Konstrukční provedení zajištění náhodného otevření 

dveří je pomocí kovových petlic z vnější strany kontejneru. Tato možnost zajištění je pro 

případné nasazení kontejneru v podvěsu vrtulníku, při provozu na pozemních 

komunikacích není použití tohoto zabezpečení výrobcem požadováno. (41) 

 

  



41 

 

12 Návrh oblastí pro řešení metodiky při využití transportu vrtulníkem 

 Koncepce pro manipulaci a zavěšení kontejnerové techniky do podvěsu vrtulníku 

musí obsahovat oblast bezpečnosti v přímé závislosti na využití maximálních možností 

dané letecké techniky. Tyto mezní parametry musí být stanoveny tak, aby nebylo možné 

jejich překročení při běžném používání. Jedná se tedy o nasazení takové techniky, která je 

pro danou manipulaci určena a její nasazení neohrožuje ani v mezních případech zdraví 

a životy zasahujících hasičů. 

  Upevnění kontejneru do podvěsu vrtulníku může být uskutečněno na dvou 

místech. Prvním z nich je letiště nebo areál hasičské stanice, která disponuje kontejnerovou 

technikou přizpůsobenou pro tento druh transportu. Druhé místo je u mimořádné události, 

kde již nelze provést další transport pozemními komunikacemi, a je nasazení vrtulníku 

nezbytné pro překonání tzv. poslední míle. Další vlastnosti tohoto transportu závisí 

na poloze vrtulníku, a to zda bude upevňování kontejneru probíhat v jeho klidové poloze 

na zemi nebo za letu. 

 Možnost transportovat kontejnery vzdušnou cestou v podvěsu vrtulníku přináší 

rizika vycházející z konkrétní situace, o kterých je nutno zasahující hasiče předem 

informovat. Kromě rizik tato možnost transportu kontejnerů přináší i nezbytná opatření 

a úkoly, které musí být zajištěny. Jedná se například o vytyčení upevňovacího případně 

uvolňovacího stanoviště a zajištění kvalitní komunikace s posádkou vrtulníku. 

 Zvolení vhodného upevňovacího stanoviště musí mít rozměry a parametry 

odpovídající dané hmotnostní kategorii vrtulníku a nesmí se zde vyskytovat výškové 

překážky. Hrozící nebezpečí vychází z možného uvolnění nezpevněných částí stanoviště, 

zranění poletujícími závěsnými háky nebo zachycení osobní výzbroje a výstroje za závěsné 

háky případně mezi závěsné háky a kontejner. 

 Příprava kontejneru k jeho upevnění do podvěsu vrtulníku vychází z kontroly jeho 

připravenosti k transportu. Následně musí být proveden s hasiči bezpečnostní pohovor, aby 

každý hasič na upevňovacím (nakládacím) stanovišti znal své úkoly, smluvené povely 

a signály, informace o nouzových postupech a oblast nouzového ústupu. 
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Doporučený postup pro upevnění kontejneru do podvěsu vrtulníku  za letu: 

1) Vytyčení upevňovacího prostoru. 

2) Složení kontejneru na vhodném místě upevňovacího prostoru. 

3) Kontrola a připravení kontejneru k transportu vzdušnou cestou. 

4) Bezpečnostní pohovor s hasiči o postupu upevnění kontejneru do podvěsu vrtulníku. 

5) Signalizace pilotovi vrtulníku blížícího se proti návětrné straně. 

6) Stabilizaci vrtulníku v optimální výšce vedle kontejneru. 

7) Velitel upevňovacího prostoru dá povel hasičům k přiblížení se ke kontejneru. 

8) Připravení závěsných háků pro zavěšení kontejneru. 

9) Upevnění kontejneru určenými hasiči. 

10) Po zavěšení kontejneru dají hasiči signál veliteli upevňovacího prostoru. 

11) Velitel upevňovacího prostoru dá povel k opuštění místa zavěšení. 

12) Po opuštění upevňovacího prostoru hasiči dá velitel upevňovacího prostoru pokyn 

pilotovi vrtulníku k možnému transportu kontejneru. 

 

 V případě postupu upevnění kontejneru do podvěsu vrtulníku v klidové poloze 

vrtulníku na zemi, může být postup shodný jako postup za letu (mimo body 5, 6). Zásadní 

rozdíl mezi těmito možnostmi upevnění kontejneru je v jevech týkající se provozu 

vrtulníku (turbulence, odlétávání nezpevněných částí upevňovacího prostoru,…). Nebo 

může být kontejner umístěn k vrtulníku i po jeho přistání. 

 

Doporučený postup odložení kontejneru za letu na místě mimořádné události: 

1) Bezpečnostní pohovor s hasiči o postupu uvolnění kontejneru z podvěsu vrtulníku. 

2) Signalizace pilotovi vrtulníku blížícího se proti návětrné straně. 

3) Stabilizaci vrtulníku v optimální výšce a klidné položení kontejneru. 

4) Velitel uvolňovacího prostoru dá povel hasičům k přiblížení se ke kontejneru. 

5) Uvolnění kontejneru určenými hasiči. 

6) Po uvolnění kontejneru a zajištění volných háků do přepravní polohy bez kontejneru 

dají hasiči signál veliteli uvolňovacího prostoru. 

7) Velitel uvolňovacího prostoru dá povel hasičům k opuštění místa uvolnění. 

8) Po opuštění uvolňovacího prostoru hasiči dá velitel uvolňovacího prostoru pokyn 

pilotovi vrtulníku k možnému odletu. 
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13 Závěr 

 V diplomové práci byla řešena problematika transportu kontejnerové techniky 

k místu mimořádné události. Bylo zjištěno, že současný stav požární techniky umožňuje 

transport pouze pozemní cestou, a tak je tedy v případě poškození pozemní infrastruktury 

nemožné provést rychlý a efektivní zásah. Následně provedená analýza dopravní 

dostupnosti poukazuje na nevhodnost využití vodní či železniční dopravy a naopak 

upřednostňuje využití vzdušné dopravy pomocí vrtulníku, a to nejen na vzdálenosti krátké, 

ale i dlouhé. Možnost nasazení vzdušných prostředků při mimořádné události je zásadní 

nejen při vyhledávání a záchraně postižených osob, ale i transportu prostředků pro 

provedení zásahu.  

 V současné době je využití vzdušného transportu požární techniky z konstrukčních 

důvodů nemožné. Dále tento transport omezuje dostupnost vrtulníků supertěžké 

hmotnostní kategorie. Možným řešením je dimenzování samostatných specializovaných 

nástaveb vozidel nebo kontejnerů pro jejich transport v podvěsu vrtulníku. V následném 

měření vybrané požární techniky se ověřovalo, zda technické parametry odpovídají 

možnostem transportu v podvěsu vrtulníku. Tato měření poukazují na fakt, že se jedná 

o reálný trend vývoje nové kontejnerové techniky. 

 Následně provedený návrh a konstrukční řešení kontejnerů umožňující jejich 

transport v podvěsu vrtulníku i v nepříznivých podmínkách je know-how výrobce a je 

závislé na sérii konstrukčních výpočtů. Výpočtové řešení je pro každý konstrukční typ 

kontejneru individuální a musí být provedena samostatná výpočtová studie.  

 V závěru práce jsou stanoveny obecné požadavky na tvorbu metodických postupů 

při nasazení vrtulníku pro transport požární techniky. Jedná se především o stanovení 

možných nebezpečí pro zasahující hasiče. Metodické postupy nasazení této techniky 

v nepříznivých podmínkách je však limitováno parametry vrtulníku a jeho posádkou, která 

rozhodne o jeho nasazení. 

 Oblast transportu v podvěsu vrtulníku dále potřebuje například stanovit parametry 

vrtulníků a pravidla pro jeho lety nejen nad územím ČR, ale i v zahraničí nebo rozčlenění 

kontejnerové techniky do hmotnostních kategorií dle dostupných nosností vrtulníků. 

 Spolupráce s oslovenými složkami byla na výborné úrovni. Oslovena byla Celní 

správa s působností v Karviné, MV - GŘ HZS ČR pro statistické údaje, výrobce požární 

techniky THT Polička a dopravní odborníci z Pardubické univerzity.   
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