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Anotace 

SIKORA, M. Automobilové plošiny se záchranou výškou 30-40m: diplomová práce, 

Ostrava: VŠB – TU, 2016. 93 s. 

Cílem práce bylo provést průzkum trhu s automobilovými plošinami, následně uvést 

jednotlivé typy automobilových plošin, porovnat jejich technické parametry a vybrat tu 

nejvhodnější automobilovou plošinu se záchrannou výškou 30 – 40 metrů pro Hasičský 

záchranný sbor České republiky (HZS ČR). První kapitola je věnována statistice a 

technickým parametrům podvozku a nástavby. Druhá kapitola popisuje využití 

automobilových plošin. Další kapitola popisuje historii výškové techniky, v Evropě a ve 

Spojených státech amerických, od žebříku tahaného koňmi po nejmodernější 

automobilovou výškovou techniku. Tato kapitola popisuje i vznik první automobilové 

plošiny na světě a přehled firem zabývajících se výrobou. Pátá kapitola pojednává o 

vybraných typech automobilových plošin využívaných u HZS ČR. Šestá kapitola 

porovnává pořizovací a roční náklady, servisní zázemí, obsluhovatelnost a vybavení 

automobilových plošin. Poslední kapitola zahrnuje cíl práce, a tím je výběr nejvhodnější 

automobilové plošiny se záchrannou výškou 30 – 40 metrů pro Hasičský záchranný sbor 

České republiky. V závěru je zhodnocen cíl práce a důvod výběru dané automobilové 

plošiny. 

 

Klíčová slova 

Automobilová plošina, výšková technika, záchranná výška 
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Annotation 

SIKORA, M. Automotive platform to the rescue height of 30-40 meters: thesis, 

Ostrva: VSB – TU, 2016. 93 p. 

The aim was to survey the market for automotive platforms, then bring the different types 

of vehicle platforms, to compare their technical specifications and choose the most suitable 

car platform with a rescue height of 30-40 meters for the Fire Brigade of the Czech 

Republic. The first chapter is devoted to the technical parameters of chassis and body. The 

second chapter describes the use of automotive platforms. Another chapter describes the 

history of high-rise technology in Europe and the United States of America the horses 

pulling the ladder after the latest in automotive technology height. This chapter describes 

the emergence of the first automotive platforms in the world and a list of companies 

engaged in the production. The fifth chapter describes selected types of automotive 

platforms used by the Fire and Rescue Service. The sixth chapter compares the cost and 

annual costs, service facilities, and equipment serviceability. The last chapter describes the 

objective of the work and the best car platform with a rescue height of 30-40 meters for the 

Fire Brigade of the Czech Republic. In conclusion it evaluates objective work, and the 

reason is selected, this boom trucks. 
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Úvod 

V dnešní době i přes přísné bezpečnostní předpisy v oblasti požární ochrany, při 

navrhování staveb pro bydlení, podnikání či jinou činnost, vznikají každoročně požáry, při 

kterých dochází k usmrcení osob a velkým ztrátám majetku. Požáry vznikají ve městech, 

obcích a průmyslových areálech, kde stavby dosahují značné výšky a také likvidace požárů 

není vždy možná kvůli nepřístupnosti k interiéru budovy. Proto se používá výšková 

technika, která nám umožňuje vykonávat zásah z vnější strany budovy. 

Výšková záchranná automobilová technika je v současnosti nepostradatelnou 

technikou všech hasičských jednotek při hašení požáru, evakuaci osob a při ostatních 

výškových pracích. Využití výškové techniky spočívá také v dopravě zasahujících hasičů, 

hasební látky, v evakuaci osob z ohroženého prostoru a v přesunování břemen a předmětů 

do určité hmotnosti. Rozeznáváme dva typy výškové záchranné automobilové techniky, a 

to automobilové žebříky a automobilové plošiny. Tato diplomová práce se blíže zabývá 

automobilovými plošinami (AP). 

První část diplomové práce se zabývá statistikou využití AP u zásahu, technickými 

parametry automobilových plošin a předpisy, které se vztahují k návrhu automobilových 

plošin pro použití u Hasičského záchranného sboru ČR. Další část je věnována využití a 

historickému vývoji automobilových plošin v ČR i ve světě. 

Druhá část je věnována přehledu jednotlivých typů automobilových plošin 

používaných u Hasičského záchranného sboru ČR. Hasičský záchranný sbor využívá 

různých výrobců podvozků a nástaveb o rozdílných parametrech. Pro diplomovou práci byl 

zásadní parametr záchranná výška v rozmezí 30 – 40 metrů. 

Třetí část diplomové práce porovnává jednotlivé parametry automobilových plošin se 

záchrannou výškou 30 – 40 metrů používaných u Hasičského záchranného sboru ČR. 

Základními parametry jsou pořizovací a provozní náklady, spolehlivost, obsluha a 

vybavenost AP.  

V závěru diplomové práce je vybrána nejvhodnější automobilová plošina se 

záchrannou výškou 30 – 40 metrů pro použití u Hasičského záchranného sboru ČR. 
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1.  Statistika využití automobilových plošin u zásahu  

 Na základě statistiky zpracované Generálním ředitelstvím HZS ČR lze zjistit, že za 

poslední 4 roky přibývá počet využití automobilových plošin u zásahu. Důvodem zvýšení 

tohoto počtu, je i nárůst počtu automobilových plošin, které vlastní HZS ČR. Statistika je 

zaměřena na tři typy události a to požár, technická pomoc a planý poplach. 

 Díky statistice lze také říci, že s rostoucím počtem využití AP u HZS ČR rostou i 

nároky na modernizaci starších nebo koupi nových. [1] 

 

1.1 Statistika výjezdů k požárům 

Tabulka č. 1 – Počet výjezdů automobilových plošin k požárům 

 

 

 

 

Graf č. 1 – Počet výjezdů automobilových plošin k požárům 

Požáry 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AP do 30 m 225 205 229 226 209 239 282 248 252 262 

AP do 40 m 35 65 83 90 84 85 90 86 112 139 

AP nad 40 m 30 22 15 39 21 20 35 27 36 47 
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1.2 Statistika výjezdů k technické pomoci 

Tabulka č. 2 – Počet výjezdů automobilových plošin k technické pomoci 

Tech. pomoci 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AP do 30 m 1392 1169 945 1082 1669 811 784 1114 1127 1319 

AP do 40 m 140 186 147 147 428 131 125 178 160 252 

AP nad 40 m 50 54 28 74 125 27 57 38 73 76 

 

Graf č. 2 – Počet výjezdů automobilových plošin k technické pomoci 

 

1.3 Statistika výjezdů k planým poplachům  

Tabulka č. 3 – Počet výjezdů automobilových plošin k planým poplachům 

Planý 

poplach 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

AP do 30 m 39 50 36 29 28 41 46 55 58 73 

AP do 40 m 5 22 32 23 29 25 17 21 18 33 

AP nad 40 m 11 34 11 21 3 4 6 4 9 7 
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Graf č. 3 – Počet výjezdů automobilových plošin k planým poplachům 
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2. Technické parametry automobilové plošiny 

Automobilová plošina je nákladní automobil, na který je umístěna nástavba s kloubovým 

nebo teleskopickým ramenem. Základní částí automobilové plošiny jsou podvozek a 

nástavba. Součástí podvozku je rám, nápravy, motor a kabina. Nástavba je tvořena 

stabilizačními podpěrami, úložnými prostory pro technické prostředky a víceramenným, 

teleskopickým nebo kombinovaným ramenem, kde součástí posledního ramene je pracovní 

plošina (koš), která je určena pro zásahovou činnost, záchranu osob a za pomocí lafetové 

proudnice k hašení požáru. Rameno je technicky uzpůsobeno i na zvedání břemen. 

Všechny části automobilové plošiny podléhají normám a předpisům. Technické podmínky 

pro pořízení AP podle TP-STS/17A-2014 jsou uvedeny v příloze č. 1. 

Označení automobilových plošin 

Označení automobilové plošiny tvoří několik částí. Samotné označení tvoří zkratka 

názvu a hodnota hlavního parametru, což představuje u automobilové plošiny velikost 

záchranné výšky. Následuje označení hmotnostní třídy, kategorie zásahového požárního 

automobilu a označení provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního 

příslušenství. Za tímto názvem následuje název automobilu. [2] 

Příklad označení:  

AP 35 - S1Z   Volvo FM12 Bronto - Skylift F37 HDT 

 AP - automobilová plošina 

 35 – záchranná výška 35 m 

 S - hmotnostní třída 

 1 - kategorie podvozku  

 Z - druh požárního příslušenství 

 Volvo FM12 - výrobce podvozku 

 Bronto - Skylift F37 HDT - výrobce a typ nádstavby 
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Dělení podle hmotnostních tříd 

- L (lehké) – automobily převyšující 3 000 kg, avšak nepřevyšující 7 500 kg 

technicky přípustné hmotnosti 

- M (střední) – automobily převyšující 7 500 kg, avšak nepřevyšující 16 000 kg 

technicky přípustné hmotnosti 

- S (těžké) – automobily převyšující 16 000 kg technicky přípustné hmotnosti [2] 

Dělení podle kategorie podvozku 

- kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích 

- kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace 

- kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace [2] 

Dělení podle rozsahu požárního příslušenství u AP 

- Z – základní provedení 

- PC – s požárním čerpadlem 

- R – redukované (u starších plošin) 

- V – rozšířené (u starších plošin) [2] 

 

2.1 Podvozek 

Podvozek automobilu se skládá z rámu, náprav, motoru a kabiny řidiče. Každá část 

má své technické parametry a technické podmínky pro návrh a konstruování. 
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Základní rozměry podvozku 

Rozvor náprav - vzdálenost os přední a zadní nápravy nebo vzdálenost os 

jednotlivých náprav u vícenápravových vozidel  

Rozchod nápravy - vzdálenost středů otisků pneumatik jedné nápravy. Rozchod 

přední a zadní nápravy vozidla se může lišit.  

Délka - vzdálenost svislých rovin, které se dotýkají předního a zadního konce 

vozidla.  

Šířka - do šířky se nezapočítávají zpětná zrcátka, obrysová a směrová světla, pružné 

části apod.  

Výška - výška se měří při pohotovostní hmotnosti automobilu.  

Převis přední a zadní - vzdálenost od svislé roviny procházející osou kola k 

nejvzdálenějšímu bodu na přední/zadní části vozidla.  

Nájezdový úhel přední a zadní - určuje se při maximálním zatížení vozidla. Je to 

úhel mezi podložkou rovinou, která je tečná k pneumatikám a neleží pod ní žádný 

bod karoserie před/za nápravou.  

Světlá výška - vzdálenost mezi zemí a nejnižším bodem podvozku vozidla. Určuje 

se při maximálním zatížení automobilu. [4] 

 

2.2 Nástavba 

Nástavba automobilu se skládá z několika částí. Hlavní nosnou částí je rám svařený 

z vysokopevnostní ocele, který je přišroubován k podvozku vozidla pomocí pružinových 

prvků. Na rámu je umístěna točnice, na které je umístěno rameno z vysokopevnostních 

ocelových profilů. Jednotlivá ramena jsou svařována plasmově. Uložena jsou na kluzných 

válečkových prvcích, odolných proti opotřebení. Postranní vedení je nastavitelné, opět 

pomoci umělohmotných kluzných prvků. První teleskop je ovládán vnitřním vysouvacím 

válcem, druhý a třetí pak pomoci dvojitě vedeného vysouvacího a zasouvacího řetězového 
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pohonu. Podél teleskopického ramene je namontován suchovod a v některých případech i 

teleskopický žebřík. Rameno je ukončeno pracovním košem, na kterém je namontován 

manuálně nebo elektronický ovládaný monitor. Koš je vybaven ochrannými skrápěcími 

tryskami. Součástí hlavního rámu nástavby jsou i stabilizační podpěry, které slouží 

k ustavení vozidla. Nástavbu pro technické prostředky tvoří odlehčená hliníková 

konstrukce s roletovými skříněmi.  

 

Základní parametry nástavby (plošiny) 

 - Záchranná výška – vzdálenost mezi zemí a dnem pracovního koše 

 - Maximální pracovní výška – vzdálenost mezi zemí a místem, kam dosáhne     

    osoba v pracovním koši (počítá se 2 metry nad dno pracovního koše) 

 - Stranový dosah – kolmá vzdálenost mezi osou točnice a pracovním košem 

 - Nosnost koše (zatížení koše) 

 - Nosnost ramene 

 - Šířka podpěr ve vysunutém stavu   

 - Pracovní diagram plošiny – závislost mezi pracovní výškou a stranovým  

         dosahem 
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Obrázek č. 1 – Pracovní diagram automobilové plošiny  

(zdroj: www.pozary.cz) 

 

3. Využití automobilových plošin u HZS ČR 

 Záchranné automobilové plošiny se staly nedílnou součástí hasičských jednotek po 

celém světě. Její využití naznačuje už název a to dopravit zasahující jednotky nebo 

evakuovat osoby z takových výšek, do kterých se s obyčejnými žebříky nelze dostat. Další 

využití automobilových plošin je doprava hasební látky, osvětlení místa události a 

pomocné práce při likvidaci technických událostí. 

 

3.1 Evakuace osob 

Evakuace osob pomocí výškové automobilové techniky může být někdy i jedna z 

poslední možností jako dostat osoby do bezpečí mimo nebezpečný prostor. 
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3.1.1 Evakuace pomocí plošiny 

 Samotná evakuace probíhá takto. Po příjezdu na místo události se automobilová 

plošina ustaví na vhodné místo a strojník provede stabilizování pomocí stabilizačních 

podpěr. Poté co obsluha nastoupí do pracovního koše, vysune koš na místo, odkud bude 

provedena evakuace osob z nebezpečného prostoru. Tyto evakuované osoby můžou 

nastoupit do koše k obsluze. Ten však má jen omezenou nosnost a při vyšším počtu 

evakuovaných osob nastává komplikace, kterou z ohrožených osob zachránit jako první. 

Svou úlohu zde sehrává i panika zachraňovaných osob. Po nastoupení osob do koše je 

obsluha dopraví bezpečně na zem, kde jsou předání zdravotníkům. Tento úkon se při 

vyšším počtu zachraňovaných osob několikrát opakuje, dokud není evakuace ukončena. 

 Přednosti této záchrany je hlavně v tom, že zachraňovaným osobám po nastoupení do 

pracovního koše nehrozí skoro žádné nebezpečí, avšak hromadná evakuace tímto 

způsobem je dosti zdlouhavá, což by mohlo způsobit ztráty na životech zachraňovaných 

osob. 

 

3.1.2 Evakuace pomocí evakuačního rukávu 

 Evakuační rukáv je prostředek technické služby, který slouží k evakuaci osob 

z budovy. Upevňuje se ke koši automobilové plošiny. Hlavní podstatou jeho použití je 

vyšší rychlost evakuace při vysokém počtu zachraňovaných osob. Použitím evakuačního 

rukávu odpadá nutnost neustále skládat a rozkládat rameno plošiny. Rameno se ustaví na 

vhodné místo evakuace a poté není nutné ramenem automobilové plošiny manipulovat. 

 Evakuační rukáv je tvořený dvěma tubusy. Větší průměr tvoří kostru rukávu, který je 

zavěšen z koše kolmo k zemi. Je opatřený madly pro hasiče, kteří pomáhají evakuovaným 

osobám rukáv opustit. Do tohoto většího tubusu je spirálovitě všitý druhý tubus, kterým se 

evakuované osoby pohybují dolů stejně jako na točitým tobogánu. Tubus je také opatřen 

zipem, který umožňuje nastavit výšku výlezu podle potřeby. Rychlost pohybu rukávem si 

řídí evakuované osoby samy narovnáním těla. Čím se evakuovaná osoba více natáhne, tím 

je pohyb pomalejší. Důležitým upozorněním je, že evakuované osoby se musí pohybovat 

evakuačním rukávem bez bot. 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 – Evakuace pomocí evakuačního rukávu  

(zdroj: www.pozary.cz) 

 

3.1.3 Evakuace pomocí lezecké techniky 

 Jednou z dalších alternativ evakuace osob je i pomocí lezecké techniky, kdy je 

potřeba evakuovat osoby z více míst v budově nebo z nepřístupného místa. Lezecké 

družstvo se pomocí automobilové plošiny dostane na potřebné místo, odkud se lezec spustí 

z koše přímo k zachraňované osobě. Lezec poté připoutá zachraňovaného ke svému 

postroji pomocí evakuačního trianglu a slaní s ním na zem nebo spustí osobu v evakuačním 

postroji. Tento způsob evakuace je omezený počtem zasahujících hasičů a lezeckým 

vybavením. 

 

3.2 Doprava hasební látky a zasahujících hasičů 

 Nejčastější využití automobilových plošin je doprava hasební látky do výšky pomocí 

suchovodu, který je součástí ramene. 
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 Při požárech bytových domů ve vyšších poschodích, kdy je zatarasena přístupová 

cesta a nefunkční požární suchovody je mnohokrát rychlejší a jednodušší dopravovat 

hasební látku pomocí potrubí umístěného na automobilové plošině, než hledat další 

přístupové cesty a jimi vést hadicové vedení. Taktéž je účinnější hašení z automobilových 

plošin při požárech střech, nádrží s hořlavými kapalinami a jiných rozlehlých požárech hal. 

Tato metoda hašení umožňuje přehled nad požářištěm a určení nejvhodnějšího místa 

nasazení sil a prostředků při likvidaci požáru. 

 Rameno automobilové plošiny je zakončeno pracovním košem, který je osazen 

lafetovou proudnicí. Lafetová proudnice umožňuje hašení různými druhy proudů od 

roztříštěného po kompaktní a tak využít maximální účinnost hasební látky. Obsluha této 

proudnice je jednoduchá. Je ovládána buď manuálně, nebo elektronicky z pracovního koše, 

popřípadě ze stanoviště strojníka na točnici. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 – Koš vybavený elektronicky ovládanou lafetovou proudnicí 

(zdroj: www.pozary.cz) 

 

 Při použití automobilové plošiny na dopravu hasební látky a hašení požáru je potřeba 

mít k dispozici zdroj tlakové vody. Tento zdroj zabezpečují cisternové automobilové 

stříkačky s výkonným čerpadlem a dostatečnou zásobou hasební látky. Toto neplatí pro 

veškeré automobilové plošiny. Existují i plošiny umístěné na cisternových automobilových 
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stříkačkách jako např. IVECO Magirus Multistar, kterým jsou vybaveny hasičské jednotky 

Slovenské republiky.  

 

3.3 Osvětlení místa zásahu 

 Nové nebo rekonstruované modely automobilových plošin mají pracovní koš 

vybavený elektrickými zásuvkami, na které je možné připojit elektrické příslušenství jako 

např. osvětlovací reflektor. Připojené elektrické zařízení je napájeno vlastní 

elektrocentrálou umístěnou v nástavbě automobilové plošiny. Osvětlovací reflektor 

umístěný na pracovním koši se využívá pro osvětlení místa zásahu za snížené viditelnosti. 

Využití tohoto druhu osvětlení je velmi praktické, jelikož zásahová činnost probíhá za 

jakéhokoliv počasí a času. Takto osvětlené místo události je přehlednější a usnadňuje 

záchranným složkám likvidaci mimořádné události.  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 – Koš vybavený osvětlovacím reflektorem 

(zdroj: www.pozary.cz) 

 

3.4 Využití nouzového žebříku při evakuaci a v případě poruchy 

 Moderní automobilové plošiny jsou vybaveny nouzovou žebříkovou sadou, která se 

nachází na boční straně hydraulického teleskopického ramene. Tato žebříková sada 

umožňuje v nejnutnějších případech evakuaci ohrožených osob v případech prodlení. 

Slouží také k sestupu zasahujících hasičů z pracovního koše v případě poruchy plošiny. 
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Elektronický řídicí systém plošiny umožňuje srovnání žebříkové sady v případě nutnosti 

využití. 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – Automobilová plošina vybavená nouzovou žebříkovou sadou  

(zdroj: www.pozary.cz) 

 

3.5 Ostatní využití automobilové plošiny 

 Některé typy pracovních košů je možné využít po osazení příslušného zařízení i jako 

kotvící bod při slaňování zasahujících hasičů – lezců do volného prostoru. Taktéž je možné 

použít určité typy automobilových plošin na zásah pod úrovní vozidla, například z mostů 

nebo výkopů. Dalším možným využitím této techniky je ke zvedání břemen do určité 

hmotnosti. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – Koš vybavený kladkostrojem pro záchranu osob  

(zdroj: Příručka slaňování, 2007) 
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4. Požadavky a technické předpisy HZS ČR pro nákup AP 

  

 V případech, kdy pro požární techniku a věcné prostředky požární ochrany nejsou 

určeny technické podmínky daným právním předpisem nebo není už vydaná platná 

technická norma, stanovuje pokyn Generálního ředitelství HZS ČR a náměstka 

ministerstva vnitra č. 8/2006 a novela č. 26/2011 o vydávání technických podmínek pro 

vybranou požární techniku a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že daná požární 

technika a věcné prostředky požární ochrany můžou být využívány a zařazeny u jednotek 

Hasičského záchranného sboru ČR, pokud tímto podmínkám vyhovují. 

 Technické podmínky jsou vydány v jednotné úpravě a evidovány v Katalogu 

technických podmínek HZS ČR. 

 Hlavním technickým předpisem pro automobilové plošiny se záchrannou výškou    

30 – 40 metru je technická podmínka pro pořízení požárního automobilu TP-STS/17A-

2014 s jednacím číslem MV-86133-1/PO-IZS-2014. Celý technický předpis je uveden 

v příloze č. 1. 

 Dalším předpisem je Příloha č. 8 k vyhlášce č. 254/1999 Sb. o technických 

podmínkách požární techniky, Vyhláška č. 19/1979 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a 

Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé 

podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisu a Norma ČSN EN 

1846-2+A1 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení. 
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5. Vývoj a historie automobilových plošin 

5.1 Historický vývoj výškové techniky 

 S vývojem lidstva, společnosti, technologii a se zvyšováním výšky budov bylo 

potřeba vyvinout zařízení, které by umožňovalo hašení a záchranu osob i z venkovní strany 

budovy, protože ne vždy bylo možné zabezpečit evakuaci osob a likvidaci požáru vnitřkem 

budovy. Proto byly vyvinuté zařízení jako žebříky a poté automobilové žebříky a plošiny. 

Vývoj těchto zařízení probíhal převážně v Evropě a Spojených státech amerických. 

 

Evropa 

 Jednoduché žebříky používali už římští Vikingové, avšak skutečný vývoj požárních 

žebříku nastal až v začátku 19. století. Tehdy umožnily žebříky složené z několika částí 

hasičům přístup do vyšších pater hořících budov. 

 V roce 1761 zámečník Birner z Mnichova vynalezl asi první výsuvný žebřík na 

světě. O pár let později v roce 1792 vymyslel i západkový mechanizmus, který brání 

samovolnému zasouvaní jednotlivých dílů. V roce 1802 Francouz Regnier vynalezl jako 

první otočný žebřík. Roku 1808 německý zámečník z Lienzingenu jménem Andreas 

Scheck sestrojil první automobilní otočný žebřík, který byl umístěný na povoze tažený 

koňmi. 

  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7 – Mobilní žebřík dlouhý 18 m tahaný koňmi (zdroj: www.is.tzvo.sk) 
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 V roce 1848 německý stolařský mistr Kohler z Magdeburgu vyrobil pro berlínské 

hasiče koňmi tažený výsuvný pětidílný žebřík dlouhý 18 m. Roku 1872 začala vyrábět 

žebříky německá firma Magirus, která vyrábí výškovou techniku dodnes. 

 V roce 1892 vyrobila firma Magirus první otočný žebřík s výsuvnou částí 

připevněnou na základně umožňující otáčení o 360 stupňů při různých úhlech náklonu 

žebříku, taktéž byl tahaný koňmi a zvedání bylo ovládáno ručně. Firma Magirus v roce 

1906 představila první automobilový otočný žebřík s benzínovým motorem. 

 

 

 

 

Obrázek č. 8 – Automobilový žebřík délky 18,2 m z roku 1910 (zdroj: www.is.tzvo.sk)  

 S příchodem automobilů poháněných benzínovým motorem, přišla i éra hasičských 

žebříků vyráběných z různých druhů kovů. 

 Anglická společnost Merryweather vyrobila v roce 1908 otočný žebřík s délkou       

23 m. Veškeré pohyby u tohoto automobilového žebříku byly poháněny od motoru pomocí 

přídavné převodovky. Firma Metz v roce 1932 dostala registraci patentu na vysouvací 

žebřík s pracovním košem. [5] 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 9 – Automobilový žebřík délky 23 m z roku 1930 (zdroj: www.is.tzvo.sk) 
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 Po roce 1960 začala firma Slovácké strojírny Uherský Brod montovat na podvozky 

značky Škoda 706 a Tatra 148 plošiny MP/PP. V 80. letech byla ve Slováckých strojírnách 

vyvinuta teleskopická plošina o výšce 34 m na podvozku Tatra 815 6x6. Tento návrh však 

skončil pouze na papíře, do výroby se již nedostal. Místo toho byly dovezeny hasičské 

teleskopické plošiny finského výrobce Bronto Skylift se záchranou výškou 33 m  a poté  

40 m namontované na podvozku Tatra 815 6x6. S postupem času se začaly do České 

republiky dovážet i plošiny od výrobců Simon, Magirus a Bumar na podvozcích 

zahraničních výrobců. [6] 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 10 – Automobilová plošina Tatra 815 AP 40 (zdroj: www.hasicina.unas.cz) 

  

 V roce 1980 vyrábí firma Bronto Skylift první hydraulickou plošinu o délce 50 m.  

V roce 2000 vytvořila firma Bronto Skylift nový světový rekord mezi výrobci 

automobilových plošin plošinou o délce 88 m. V současnosti je nejvyšší automobilovou 

plošinou F 112 HLA na sedmi - nápravovém podvozku Mercedes. [7] 

 

   

 

http://www.hasicina.unas.cz/AP_40_tatra.htm
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Obrázek č. 11 – Automobilová plošina Bronto Skylift F 112 HLA  

(zdroj: www.kuningas.pic.fi) 

 

Spojené státy americké 

 Ve Spojených státech amerických se z rozrůstající populací začalo stavět více budov, 

které už nebyly dostupné pro hasičskou techniku. Bylo nutné vynalézt techniku pro 

likvidaci požáru ve výškách. Od konce devadesátých let 19. století začaly hasičské sbory 

větších měst požívat stříkačky vybavené dřevěnými žebříky, které byly rozloženy na 

několik částí a připevněny na dvounápravový vůz tažený koňmi. Tyto žebříky se zvedaly 

ručně maximálně do výšky 20 metrů. Prodlužování a vývoj žebříků se urychlil, když 

hasičské sbory začaly používat automobily poháněné spalovacím motorem. Automobilové 

žebříky začaly dosahovat výšky až 26 metrů a nejdelší vozidla byly vybaveny i řiditelnou 

zadní nápravou. 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 – Automobilový žebřík délky 26 m s řiditelnou zadní nápravou  

 (zdroj: www.is.tzvo.sk) 

http://kuningas.pic.fi/kuvat/Koneita/nosteluv%C3%A4lineit%C3%A4/Bronto+Skylift+F112+HLA/
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 V roce 1888 vyrobila chicagská společnost E. B. Preston Company první celokovový 

požární žebřík, ten však musel být stále ovládán ručně. Také firma Pirsch byla 

průkopníkem ve vývoji žebříků z kovu. První plně hydraulicky ovládaný automobilový 

žebřík vyrobila firma Pirsch v roce 1931. 

 První automobilové plošiny se začínají u hasičského sboru Spojených států 

amerických objevovat v roce 1958. [8] 

 

5.2 Historie vzniku první automobilové plošiny na světě 

 Automobilové plošiny patří dlouhá léta mezi jedny nejrozšířenějších typů požární 

techniky a jezdí v různých modifikacích u hasičských sborů na celém světě. Česká 

republika mezi tyto země patří taky. Jen málokdo však ví, co stálo za vznikem první 

automobilové plošiny před více než 50 lety. 

 I když se o několik let dříve objevily výjimečné případy, kde bylo použito k hašení 

požáru výsuvné plošiny, historie automobilových plošin v koncepci jaké známe dnes, se 

objevuje od roku 1958 v Chicagu. 

 V padesátých letech hledalo Chicago náhradu za tři zastaralé a dosluhující ´´vodní 

věže´´ (water tower), které byly tehdy jedinou dostupnou mobilní technikou určenou pro 

hašení požáru výškových budov. Velká města byla tak závislá pouze na automobilové 

žebříky, které však neposkytovaly dostatečnou flexibilitu a nebyly tehdy osazeny lafetovou 

proudnicí pro hašení požárů ve výškách. Tehdy vznikla myšlenka na speciální techniku, 

která odstraní nedostatky žebříku a modernizuje již zastaralé ´´vodní věže´´. 

 Myšlenka, která stála za vznikem automobilové plošiny, se zrodila u tehdejšího 

náčelníka hasičů města Chicaga Roberta J. Quinna. Ten pozoroval při práci elektrikáře a 

pracovníky ořezávající stromy, kteří používali jednoduchou hydraulickou plošinu na 

automobilovém podvozku. Napadlo ho, že toto může být krok správným směrem. Vydal se 

proto za hlavním inženýrem požárních dílen, aby tento nápad prodiskutovali. Po 

důkladném prozkoumaní všech technických parametrů plošiny, bylo rozhodnuto v záři 
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roku 1958 o koupi jednoho kusu pro testování. Největší výhodou se jevila možnost 

evakuace osob z ohroženého prostoru pomocí koše. 

 Bylo rozhodnuto o koupi sériově vyráběné plošiny o záchranné výšce asi 15 m od 

společnosti Pitman Manufacturing Company z Grandview v Missouri na podvozku 

nákladního automobilu GMC 350. Přestavba sériové plošiny v hasičskou plošinu proběhla 

v požárních dílnách města Chicago. Přestavba zahrnovala pouze montáž lafety do koše. 

Přívod vody k lafetě byl řešen zatím provizorně pomocí hadicového vedení od CAS ke 

koši, kde vedení bylo napojeno na lafetu. Hadicové vedení bylo upevněno k ramenu 

plošiny pouze pomocí hasičských opasků. Suchovod byl instalován až v dalších letech. 

Stabilizaci plošiny zajišťovaly dvě hydraulicky ovládané podpěry umístěné ve střední části 

automobilu. V dalších letech byly doplněny ručně ovládané podpěry i do zadní části 

vozidla. Rameno plošiny bylo ovládáno jak ze stanoviště strojníka umístěného na točnici, 

tak z pracovního koše. Výstražné osvětlení vozidla bylo tvořeno majákem DX – 40 a 

dvojicí výstražných světel modelu 888. Vodní dělo s průměrem hubice 2 palce umístěné 

v pracovním koši dopravovalo na požářiště 5450 litrů vody za minutu při tlaku 100 PSI. 

  

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 13 – Automobilová plošina délky 15 m na podvozku GMC 350        

(zdroj: www.pozary.cz) 

 K prvnímu zásahu byla plošina povolána 18. října 1958, kde se ukázalo, že plošina je 

plně funkční a efektivní pro zásahovou činnost. Díky tomuto požáru dostala plošina 
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přezdívku Quinn´s snorkel. Automobilová plošina ve své podobě sloužila aktivně do roku 

1968, kdy byla poškozena během požáru a nevyplatila se její oprava. 

 Dnes je plošina po důkladné rekonstrukci vystavena v hasičském muzeu American 

Lafrance v North Charleston. 

 V následujících letech byly uvedeny do provozu vylepšené verze této plošiny 

opatřené plošinou s větší záchrannou výškou. Koncepce plošin se od té doby rozšířila i 

v jiných sborech USA a v ostatních zemích na celém světě. [9] 

 

5.3 Přehled a historie firem zabývajícím výrobou automobilových plošin 

 pro Českou republiku 

5.3.1 Bronto Skylift 

 Firma Bronto Skylift patří již 50 roků mezi světovou špičku v oblasti výroby 

hydraulických plošin umístěné na podvozcích automobilu. Firmu sídlící ve finském městě 

Tampere odkoupila v roce 1995 americká společnost Federal Signal Corporation. Pobočky 

firmy se nacházejí ve Švýcarsku, Švédsku, Německu a USA. Dnes slouží automobilové 

plošiny této firmy ve více jak 120 státech na světě.  

 Sortiment firmy zahrnuje přibližně 50 modelů plošin o pracovní výšce od 17 do 112 

metrů. Během 50-ti let firmy na trhu, dodala společnost více než 6700 nástaveb pro 

hasičské sbory po celém světě. 

 Vrcholným modelem firmy Bronto Skylift je automobilová plošina s označením       

F 112 HLA. Plošina je postavena na sedmi - nápravovém podvozku Mercedes – Benz 

Actros 6258 s předsunutou kabinou. Celková hmotnost vozidla je 77 tun. Výkon motoru je       

580 koní. Plošina je tvořená trojicí kloubových a teleskopických ramen. Hlavní rameno je 

tvořené šesti teleskopickými výsuvnými díly, zakončené kloubem. Střední rameno je 

tvořeno třemi teleskopickými výsuvnými díly, na jejichž konci je umístěno pomocí kloubu 

poslední krátké rameno s pracovním košem. [7]  
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5.3.2 Bumar Koszalin SA 

 Bumar Koszalin SA je polská firma zabývající se výrobou hydraulických plošin na 

podvozcích různých firem. Automobilové plošiny jsou dodávány do zemí Evropy 

nevyjímaje České republiky. Firma dodává plošiny jak pro civilní sektor, tak pro záchranné 

složky. 

 Historie firmy sahá až do roku 1945. Firma se z počátku zabývala opravou 

motorových vozidel. Poté postupně začala přecházet na výrobu speciální techniky pro práci 

ve výškách a stavebnictví. Zkušenosti získané při výrobě stavebních strojů pro výškové 

práce umožnily vytvoření nových koncepcí automobilových plošin pro záchranné složky.  

 V roce 2003 firma Bumar Koszalin SA získala certifikát jakosti PN – EN ISO 

9001:2008 

 Dne 4. dubna 2012 se firma Bumar Koszalin SA připojila ke společnosti WISS. Tato 

společnost Wawrzaszek ISS Limited Liability Company je předním výrobcem hasičské 

techniky v Polsku a celé Evropě. 

 Firma Bumar Koszalin SA nyní vyrábí automobilové plošiny se záchranou výškou 

od 10 do 48 metrů umístěné na podvozcích různých výrobců. [10] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 14 – AP32 Renault Midlum 4x2 PTM – 32D   

(zdroj: www.pozary.cz) 
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5.3.3 Simon 

 První automobilovou hydraulickou plošinu pro hasičské účely zkonstruovala firma 

Simon Engineerig  v roce 1963. Tato hydraulická plošina s označením SS65 měla 

záchrannou výšku 20 metrů a byla postavena na podvozku značky Commer. O pár let 

později zkonstruovala firma Simon automobilovou plošinu kombinovanou se žebříkem. 

Kombinací teleskopického ramene s pracovní plošinou a žebříků vedoucího rovnoběžně 

s ramenem vyřešila několik nedostatků, které měla samostatná plošina. Pro příklad lze 

uvést možnost střídání hasičů v pracovním koši bez nutnosti skládat plošinu na zem a tak 

efektivně provádět hasební práce. Mezi tyto kombinované modely patří například 

hydraulická plošina s označením ALP 340, která je umísťována na třínápravové podvozky. 

 Od roku 2000 patří firma Simon pod německého výrobce hasičské techniky IVECO 

Magirus. Proto dnes najdeme tuto značku plošin pod jménem MAGIRUS. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 15 – Automobilová plošina kombinovaná se žebříkem SIMON ALP 340   

(zdroj: www.is.tzvo.sk) 
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5.3.4 Magirus  

 Počátky německé firmy Magirus sahají až do roku 1864. Tehdy Konrad Dietrich 

Magirus založil společnost zabývající se výrobou hasičských automobilů a jejich 

výbavením. První ručně ovládaný dřevěný žebřík umístěný na povoze tažený koňmi 

vyrobila firma v roce 1872. V roce 1932 vyrobila firma pět otočných ocelových žebříků o 

délce 30 metru pro hasičský sbor města Londýn. V roce 1938 se firma sloučila s výrobcem 

motorů Klocknerom Deutzen.  

 Po druhé světové válce začala společnost Magirus – Deutz opět dodávat otočné 

žebříky hasičským sboru v celé Evropě. Kromě svých podvozků, využívala firma i 

podvozky od výrobců Leyland a Mercedes. Od roku 1975 se společnost stala součástí 

firmy IVECO, ale pokračovala ve výrobě automobilových žebříků pod stejným názvem 

Magirus. 

 Autorizovaným zástupcem firmy IVECO MAGIRUS se stala v roce 2005 v České 

republice firma Firefighting technology INT. s.r.o. Firma se nezabývá jen prodejem a 

servisem vozidel značky IVECO MAGIRUS, ale specializuje se i na prodej speciálního 

požárně – technického vybavení. Firma zároveň zajišťuje poradenské služby spojené 

s nákupem, údržbou a provozem hasičské techniky. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 – Automobilová plošina ALP 375 L 

(zdroj: www.fft-ivecomagirus.sk) 
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5.3.5 Rosenbauer 

 Firma Rosenbauer je jedna ze tří největších výrobců hasičské techniky na světě. 

Sídlo firmy se nachází v rakouském městě Leondig. 

 Firmu založil Johann Rosenbauer v rakouském Línci v roce 1866. Kromě 

manuálních požárních stříkaček vyráběla firma i oplocení pro sportovní a dětská hřiště. 

V roce 1888 převzal firmu Konrad Rosenbauer, který soustředil výrobu pouze na 

hasičskou techniku a příslušenství. Od roku 1908 začal Rosenbauer využívat spalovací 

motor k pohonu čerpadla. První hasičský automobil sjel z linky v roce 1918. Od roku 1970 

začala firma spolupracovat s firmou Carvatech, která se specializovala na výrobu karosérii. 

 V roce 1998 došlo k připojení firmy METZ ke společnosti Rosenbauer. 

Hydraulické plošiny Rosenbauer se montovaly a stále montují na různé druhy podvozku. 

Plošiny splňují požadavky a normy ČSN EN 1777 a NFPA 1901. V nabídce firmy 

Rosenbauer jsou plošiny s pracovní výškou od 32 do 90 metrů. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 17 – Automobilová plošina B32 MB Econic 

(zdroj: www.fwnetz.de) 
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6. Přehled automobilových plošin se záchranou výškou 30 – 40 

metrů u HZS ČR 

 V současnosti jsou automobilové plošiny nenahraditelným a nepostradatelným 

pomocníkem ve výbavě hasičských jednotek i v České republice. Hasičské jednotky 

v České republice jsou vybavené automobilovými plošinami různých výrobců podvozků a 

nástaveb. Postupně dochází k modernizaci starších plošin nebo nákupu plošin nových. 

 Hlavní složkou na úseku požární ochrany v České republice je Hasičský záchranný 

sbor České republiky. 

 

6.1 Hasičský záchranný sbor ČR  

 Hlavním posláním HZS ČR je ochrana životů, zdraví obyvatel a majetku před 

požárem a poskytnout pomoc při řešení mimořádné události, ať už se jedná o průmyslové 

havárie, živelné pohromy nebo teroristické útoky. 

 HZS ČR je jedna ze základních složek integrovaného záchranného systému (IZS), 

která zajišťuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádnou událost a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. HZS ČR spolupracuje při plnění úkolů s ostatními 

složkami Integrovaného záchranného systému, správními úřady, státními orgány, 

fyzickými a právnickými osobami, orgány samosprávy a neziskovými organizacemi. 

 HZS ČR hraje v současnosti roli i v přípravě státu na mimořádnou událost. V roce 

2001 došlo ke sloučení HZS ČR a Hlavního úřadu civilní ochrany. Tímto sloučením spadla 

ochrana obyvatelstva do působnosti Hasičského záchranného sboru ČR. [13]  

 

 

 

 

 



38 

 

Složení Hasičského záchranného sboru ČR 

 - Generální ředitelství HZS ČR 

 - 14 HZS kraje 

 - Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve 

       Frýdku - Místku  

 - Záchranný útvar HZS ČR (dislokace Hlučín a Zbiroh) 

 

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR se skládá z: 

 - Školního a výcvikového zařízení HZS ČR  

 - Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč 

 - Školního a výcvikové zařízení HZS ČR  

 - Technický ústav požární ochrany Praha  

 - Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR. [13]  
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6.2 Výpis jednotek HZS ČR používající automobilové plošiny se       

 záchranou výškou 30 – 40 metrů 

 Automobilová plošina Bronto Skylift F42 RLX na podvozku Scania P400 LB 6×2.2 

není využívána HZS ČR ale HZSP Letiště Praha a HZSP Škoda Mladá Boleslav.  

Tabulka č. 4 – Přehled automobilových plošin u HZS ČR 
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Bronto Skylift 

F32 RLX 

MB Econic 

4 x 2.2 
- 1x - - - - - - - - 3x - - 

 

Bronto Skylift 

F37 RLX 

MAN TGS 

4 x 2.2 
- - - - - 1x - - - - - - - - 

Bronto Skylift 

F42 RLX 

Scania P400 

LB 6×2.2 
1x 1x  - - - - - - - - - - - - 

PTM 32 D  
MB Econic 

4 x 2.2 
- - - - 1x - - - - - - - - - 

PTM 32 D   

Renault - 

Midlum 

4 x 2.2 

- 1x 2x 2x 1x 2x - - 2x - 4x 3x - 1x 

PMT 42 D   
MB Econic 

6 x 2.2 
- - - - - - - - - - 6x - - - 

Magirus ALP 

325 H    

Iveco 

EuroFire  

6 x 4 

1x - - - - - - - - - - - - - 

Iveco Magirus 

ALP 375 L 

Iveco 

EuroFire  

4 x 2.2 

- - - 1x - - - - - - - - - - 

B 32    
MB Econic  

4 x 2.2 
- 1x - - - - - - - - - - - - 
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6.3 Popis automobilových plošin se záchrannou výškou 30 – 40 metrů 

 Hasičský záchranný sbor ČR využívá automobilové plošiny, jejichž záchranná výška 

je v rozmezí 30 – 40 metrů od výrobců Bronto Skylift, Bumar Koszalin SA (WISS), 

IVECO Magirus a Rosenbauer.  

 

6.3.1 Bronto Skylift 

Automobilová plošina Bronto Skylift F32 RLX 

Podvozek 

 Automobil je postavena na podvozku MB Econic 1833 o dvou nápravách 4 x 2.2 a 

celkové hmotnosti 17,6 tun. Na podvozku je umístěn motor o výkonu 240 kW (330 k). 

Automobilová plošina je umístěna na vzduchovém podvozku umožňujícím změnu světlé 

výšky vozidla. Kabina je umístěna před hlavním rámem pro sníženou průjezdní výšku, je 

určena pro tříčlennou osádku, kdy sedačky spolujezdců jsou umístěny mírně vzadu oproti 

sedačce řidiče.  

Nástavba 

 Nástavba je vyrobena z lehké modulární hliníkové konstrukce Bronto a tvoří ji čtyři 

roletové skříně a bedna pro evakuační rukáv. Hlavní část nástavby tvoří nosný rám svařený 

z vysokopevnostní ocele. Rám nástavby je pomocí pružných prvků přišroubován k rámu 

vozidla. Na rámu nástavby je umístěna točnice s kulovým otočným věncem poháněná 

redukční převodovkou se samobrzdící lamelovou brzdou. Točnici lze nouzově ovládat 

pomocným motorem nebo ručně pomocí kliky. Součástí hlavního rámu nástavby jsou i 

čtyři teleskopické H podpěry. 

 Pětidílné zvedací rameno je vyrobeno z vysokopevnostní ocele. Každé rameno je 

uložené v kluzných válečkových pouzdrech, která jsou odolná proti opotřebení. První část 

ramene je vysouvána pomocí hydraulického válce a zbytek vysouvacích ramen je ovládán 

pomocí dvojitě vedeného řetězového pohonu. 
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 Podél vysouvacího ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. Teleskopické 

rameno je zakončeno pracovním košem o nosnosti 500 kg. Suchovod je zakončen 

elektronicky ovládaným monitorem o výkonu 3800 l/min, armaturou pro připojení hadice 

B75 a hadicovým navijákem o délce 20 metrů Monitor je možné obsluhovat jak 

z pracovního koše, tak i z pracoviště strojníka umístěného na točnici. Pracovní koš je 

možné natáčet v rozmezí 45° do levé strany a 40° do strany pravé. Koš je vybaven i 

skrápěcími tryskami pro jeho vlastní ochranu.  

 Ovládání automobilové plošiny je řešeno pomocí systému Bronto 3+. Jedná se o 

elektronický systém vybavený dálkovou diagnózou GSM a barevnými displeji. Díky 

tomuto systému lze podpěry nastavit do jakékoliv pozice a počítač si pak sám podle toho 

upraví pracovní diagram. 

 Náhradní pohon v případě poruchy motoru zajišťuje hydraulické čerpadlo 

s elektromotorem Kohler. [14]  

Vybavení 

 Mezi vybavení plošiny patří dýchací přístroje Dräger umístěné v opěradlech 

sedadel, hadicový naviják délky 20 metru umístěný v pracovním koši, konzoly na uložení 

nosítek v koši, světlomety o výkonu 70W, nosítka Ferrno a evakuační rukáv Hudec. 

Elektrickou energii dodává elektrocentrála Honda o výkonu 5kW/230V. [14]  
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Tabulka č. 5 – Technické parametry AP Bronto Skylift F32 RLX 

Motor Mercedes Benz 240 kW 

Nástavba Bronto Skylift 

Záchranná výška 30 m 

Maximální stranový dosah 20,5 m 

Maximální zatížení koše 500 kg 

Transportní výška 3200 mm 

Délka vozidla 9050 mm 

Šířka vozidla 2500 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Minimální šířka podpěr 2800 mm 

Maximální šířka podpěr 6100 mm 

Podélné a stranové 

vyvážení 
9° 

Posádka 2+1 

   

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 18 – Automobilová plošina Bronto Skylift F32RLX 

(zdroj: www.pozary.cz) 
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Automobilová plošina Bronto Skylift F37 RLX 

Podvozek 

 Automobil je postavena na podvozku MAN TGS 24.660 o dvou nápravách 4 x 2 a 

celkové hmotnosti 18 tun. Na podvozku je umístěn motor MAN EURO 4 o výkonu        

324 kW a točivém momentu 2100 Nm. Kabina určena pro dvoučlennou osádku. [15] 

Nástavba 

 Technické řešení nástavby je stejné jako u předchozího modelu F32 RLX. Ovládání 

plošiny je shodného systému Bronto 3+ (Elektronic Control Systém). Plošinu lze ovládat i 

dálkově pomocí bezdrátového ovladače na principu rádiového signálu. Pracovní koš je 

vybavený elektrickými zásuvkami pro 24V, 220V a 380V. Automobilová plošina je taktéž 

vybavena spirálovým evakuačním rukávem EUROACE S – 1 – F/N. 

 Pracovní koš je vybaven konstrukcí pro upevnění hydraulického navijáku (vrátku) 

s nosností 150 kg. Ten lze použít ke spouštění zasahujících hasičů a technického vybavení, 

zvedání břemene a jiné činnosti spojené se záchrannou činnosti. [15] 

  

  

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19 – Naviják umístěný na pracovním koši 

(zdroj: www.dikconsulting.cz) 
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Tabulka č. 6 – Technické parametry AP Bronto Skylift F37 RLX 

Motor 
MAN 324 kW EURO4 - 

2100 Nm 

Podvozek MAN TGS 24.660 

Nástavba Bronto Skylift 

Záchranná výška 35 m 

Maximální stranový dosah 23,5 m 

Maximální zatížení koše 500 kg 

Transportní výška 3750 mm 

Délka vozidla 9920 mm 

Šířka vozidla 2500 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Minimální šířka podpěr 2800 mm 

Maximální šířka podpěr 6100 mm 

Podélné a stranové vyvážení 10° 

Posádka 1+1 

Rok výroby 2009 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 20 – Automobilová plošina Bronto Skylift F37 RLX 

(zdroj: www. dikconsulting.cz) 
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Automobilová plošina Bronto Skylift F42 RLX 

Podvozek 

 Vozidlo je umístěno na podvozku Scania P400 LB  6 x 2.2. Na podvozku je umístěn 

třináctilitrový vznětový přeplňovaný šestiválec s výkonem 295 kW a kroutícím momentem 

2100 Nm, který splňuje emisní normu Euro V. K motoru je připojena automatická 

převodovka Opticruise. Všechny nápravy jsou osazeny kotoučovými brzdami. 

Automobilová plošina je vybavena vzduchovým podvozkem se změnou světlé výšky. 

První a třetí náprava je řiditelná. 

 Kabina řidiče je určena pro dvě osoby, vybavena je nezávislým naftovým topením a 

displejem zadní couvací kamery. [16] 

Nástavba 

 Nástavba je vyrobena z lehké modulární hliníkové konstrukce Bronto a tvoří ji šest 

roletových skříní. Hlavní část nástavby tvoří nosný rám svařený z vysokopevnostní ocele. 

Rám nástavby je pomocí pružných prvků přišroubován k rámu vozidla. Na rámu nástavby 

je umístěna točnice s kulovým otočným věncem poháněná redukční převodovkou se 

samobrzdící lamelovou brzdou. Točnici lze nouzově ovládat pomocným motorem nebo 

ručně pomocí kliky. Součástí hlavního rámu nástavby jsou i čtyři teleskopické H podpěry. 

 Pětidílné zvedací rameno je vyrobeno z vysokopevnostní ocele. Každé rameno je 

uložené v kluzných válečkových pouzdrech, která jsou odolná proti opotřebení. První část 

ramene je vysouvána pomocí hydraulického válce a zbytek vysouvacích ramen je ovládán 

pomocí dvojitě vedeného řetězového pohonu. 

 Podél vysouvacího ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. Teleskopické 

rameno je zakončeno pracovním košem o nosnosti 500 kg. Suchovod je zakončen 

elektronicky ovládaným monitorem o výkonu 3800 l/min, armaturou pro připojení hadice 

B75 a hadicovým navijákem o délce 20 metrů Monitor je možné obsluhovat jak 

z pracovního koše, tak i z pracoviště strojníka umístěného na točnici. Pracovní koš je 

možné natáčet v rozmezí 45° do levé i pravé strany. Koš je vybaven skrápěcími tryskami 
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pro jeho vlastní ochranu, dvěma zásuvkami na 230V, jednou zásuvkou na 400V a  

konstrukcí pro upevnění nosítek.  

 Ovládání automobilové plošiny je řešeno pomocí systému Bronto 3+. Jedná se o 

elektronický systém vybavený dálkovou diagnózou GSM a barevnými displeji. Díky 

tomuto systému lze podpěry nastavit do jakékoliv pozice a počítač si pak sám podle toho 

upraví pracovní diagram. 

 Náhradní pohon v případě poruchy motoru zajišťuje hydraulické čerpadlo 

s elektromotorem Kohler. Elektrickou energii zajišťuje elektrocentrála FOGO FV15540ER 

o výkonu 11,8 kW při 400 V nebo 7kW při 230 V umístěná na boční straně točnice. [16] 

 

Tabulka č. 7 – Technické parametry AP Bronto Skylift F42 RLX 

Motor Scania 295 kW 

Podvozek Scania P400 LB  6 x 2.2 

Nástavba Bronto Skylift 

Záchranná výška 40 m 

Maximální stranový dosah 23,5 m 

Maximální zatížení koše 500 kg 

Transportní výška 3600 mm 

Délka vozidla 10 000 mm 

Šířka vozidla 2500 mm 

Celková hmotnost 22 t 

Minimální šířka podpěr 2800 mm 

Maximální šířka podpěr 6200 mm 

Podélné a stranové vyvážení 9° 

Posádka 1+1 
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Obrázek č. 21 – Automobilová plošina Bronto Skylift F42 RLX 

(zdroj: www. dikconsulting.cz) 

 

6.3.2 Bumar Koszalin SA (WISS) 

Automobilová plošina AP PTM 32 D Mercedes-Benz ECONIC 4×2 

Podvozek 

Automobilová plošina je postavena na podvozku 1. kategorie a základním provedení 

nástavby. Podvozek nese označení Mercedes Benz Econic 4 x 2. Automobil je poháněn 

motorem Mercedes Benz s výkonem 210 kW. Celková hmotnost automobilové plošiny je 

17 tun. Kabina je určena pro osádku třech lidí. Sedačky spolujezdců jsou uzpůsobeny pro 

dýchací přístroj Dräger. V zadní části automobilu je umístěna couvací kamera a obrazovka 

kamery je integrována do horního panelu v kabině řidiče. Automobilová plošina je 

umístěna na vzduchovém podvozku umožňujícím změnu světlé výšky vozidla. [17]   

Nástavba 

 Vozidlo je dodáváno se základním vybavením a to dvěma kusy dýchacích přístrojů, 

náhradními lahvemi, elektrocentrálou, podkládacími deskami podpěr, hadicemi a 

proudnicemi a záchrannými nosítky. 
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 Obě stanoviště obsluhy jsou vybavené tlačítky ´´mrtvý muž´´, které jsou ovládané 

nepřetržitým sešlápnutím obsluhy. V případě uvolnění tlaku na tlačítko dojde 

k okamžitému zastavení celé plošiny. Pracovní koš je uzpůsoben pro tři osoby a má 

minimální nosnost 325 kg.  

 Podél vysouvacího ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. Suchovod je 

zakončen elektronicky ovládaným monitorem o výkonu 3500 l/min a armaturou pro 

připojení hadice B75. Monitor je možné obsluhovat jak z pracovního koše, tak i 

z pracoviště strojníka umístěného na točnici. Koš je vybaven i skrápěcími tryskami pro 

jeho vlastní ochranu. [17] 

 

Tabulka č. 8 – Technické parametry AP Bumar PTM 32 D MB Econic 

Motor 
Daimler OM 926 LA.EEV/2 

210 kW 

Podvozek Mercedes-benz Econic 1829 LL 

Nástavba Bumar (WISS) 

Záchranná výška 30 m 

Maximální stranový dosah 16,4 m 

Maximální zatížení koše 325 kg 

Transportní výška 3420 mm 

Délka vozidla 9140 mm 

Šířka vozidla 2550 mm 

Celková hmotnost 17 t 

Minimální šířka podpěr 2600 mm 

Maximální šířka podpěr 5900 mm 

Podélné a stranové vyvážení - 

Posádka 2+1 

Rok výroby 2011 
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Obrázek č. 22 – AP PTM 32 D Mercedes-Benz ECONIC 4×2 

(zdroj: www.pozary.cz) 

 

 

Automobilová plošina AP PTM 32 D Renault Midlum 

Podvozek 

 Vozidlo je umístěno na podvozku Renault D18 HightP4 4 x 2.2. Na podvozku je 

umístěn vznětový přeplňovaný šestiválec DXi 7 s výkonem 217 kW, který splňuje emisní 

normu Euro V. Provoz motoru bez omezení výkonu je možný i bez AdBlue činidla. 

K motoru je připojena devítistupňová automatická převodovka ZF 9S. Zadní hnací náprava 

je vybavena uzávěrkou diferenciálu, obě nápravy jsou osazeny kotoučovými brzdami. [18] 

 Kabina řidiče je určena pro dvě osoby, vybavena je nezávislým naftovým topením, 

displejem zadní couvací kamery a zařízením informujícím o podélném a příčném náklonu.  

Nástavba 

 Nástavbu PTM – 32 D od firmy Bumar tvoří kloubové teleskopické rameno, které 

umožňuje práci i pod úrovní podvozku plošiny. Poslední rameno za kloubem je dlouhé 

6070 mm. Podél vysouvacího ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. 
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Suchovod je zakončen elektronicky ovládaným monitorem o výkonu 3000 l/min, 

armaturou pro připojení hadice B75 a hadicovým navijákem o délce 20 metrů.  

 Elektronický systém pro ovládání plošiny umožňuje samočinné složení ramene a 

opakovaný pohyb mezi dvěma body v prostoru. Systém je také schopen upravit pracovní 

diagram podle polohy stabilizačních podpěr. Nouzový pohon plošiny zajišťuje záložní 

hydraulický agregát poháněný spalovacím motorem. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek č. 23 – Pracovní diagram plošiny PTM 32 D 

(zdroj: www.bumar.pl) 

 

 Pracovní koš je uzpůsoben pro tři osoby a má maximální nosnost 400 kg. Koš je 

vybavený třemi zásuvkami na 230V a jednou zásuvkou na 400V, konstrukcí pro upevnění 

nosítek, vodními tryskami pro ochlazování a čidly nárazu, které signalizují překážku ve 

vzdálenosti menší než 500 mm. 

 Obě stanoviště obsluhy jsou vybavené tlačítky ´´mrtvý muž´´, které jsou ovládané 

nepřetržitým sešlápnutím obsluhy. V případě uvolnění tlaku na tlačítko dojde 

k okamžitému zastavení celé plošiny. [18] 

 V prostoru za kabinou automobilu je umístěna bedna pro seskokovou matraci. 
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Tabulka č. 9 – Technické parametry AP Bumar PTM 32 D Renault Midlum 

Motor Renault 217 kW EURO 5 

Podvozek Renault Midlum MDA3C 

Nástavba Bumar (WISS) 

Záchranná výška 30 m 

Maximální stranový dosah 20 m 

Maximální zatížení koše 400 kg 

Transportní výška 3420 mm 

Délka vozidla 9410 mm 

Šířka vozidla 2550 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Minimální šířka podpěr 2600 mm 

Maximální šířka podpěr 5900 mm 

Podélné a stranové 

vyvážení 
- 

Posádka 1+1 

Rok výroby 2015 

 

Obrázek č. 24 – AP PTM 32 D Renault Midlum 4 x 2.2 

(zdroj: www.pozary.cz) 
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Automobilová plošina AP PMT 42 D MB Econic  

Podvozek 

 Vozidlo je umístěno na podvozku Mercedes – Benz Econic 2635 L 6 x 2.2. Na 

podvozku je umístěn vznětový přeplňovaný šestiválec s výkonem 260 kW, který splňuje 

emisní normu Euro V. K motoru je připojena automatická převodovka Allison. Obě 

nápravy jsou osazeny kotoučovými brzdami. Automobilová plošina je vybavena 

vzduchovým podvozkem se změnou světlé výšky v rozsahu + 160 / - 40 mm. První a třetí 

náprava je řiditelná. [19] 

 Kabina řidiče je určena pro dvě osoby, vybavena je nezávislým naftovým topením, 

displejem zadní couvací kamery a zařízením informujícím o podélném a příčném náklonu.  

Nástavba 

 Nástavbu PMT – 42 D od firmy Bumar tvoří kloubové teleskopické rameno, které 

umožňuje práci i pod úrovní podvozku plošiny. Podél vysouvacího ramene je umístěn 

teleskopický suchovod a žebřík. Suchovod je zakončen elektronicky ovládaným 

monitorem o výkonu 3000 l/min, armaturou pro připojení hadice B75 a hadicovým 

navijákem o délce 20 metrů. 

 Elektronický systém CAN - Bus pro ovládání plošiny umožňuje samočinné složení 

ramene a opakovaný pohyb mezi dvěma body v prostoru. Systém je také schopen upravit 

pracovní diagram podle polohy stabilizačních podpěr. Nouzový pohon plošiny zajišťuje 

záložní hydraulický agregát poháněný spalovacím motorem. Na boční straně točnice je 

umístěna elektrocentrála s výkonem 9 kW 

Pracovní koš je uzpůsoben pro tři osoby a má maximální nosnost 540 kg. Koš je vybavený 

třemi zásuvkami na 230V a jednou zásuvkou na 400V, konstrukcí pro upevnění nosítek, 

vodními tryskami pro ochlazování a čidly nárazu, které signalizují překážku ve vzdálenosti 

menší než 500 mm a okem určeným ke zvedání břemen do hmotnosti 500 kg. Pracovní koš 

je možné natáčet v rozmezí 50° do levé i pravé strany. 

 Nástavbu pro technické prostředky je zhotovena z hliníkové konstrukce a tvoří ji 6 

roletových skříní. [19] 
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 Tabulka č. 10 – Technické parametry AP Bumar PMT 42 D MB Econic 

Motor Mercedes – Benz  260kW 

Podvozek 
Mercedes – Benz Econic 

2635 L 6 x 2.2 

Nástavba Bumar (WISS) 

Záchranná výška 40 m 

Maximální stranový dosah 21 m 

Maximální zatížení koše 540 kg 

Transportní výška 3500 mm 

Délka vozidla 10500 mm 

Šířka vozidla 2550 mm 

Celková hmotnost 23 t 

Minimální šířka podpěr 2600 mm 

Maximální šířka podpěr 6200 mm 

Podélné a stranové 

vyvážení 
- 

Posádka 1+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 25 – AP PMT 42 D MB Econic 6 x 2.2  

(zdroj: www. bumar.pl) 
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6.3.3 IVECO Magirus 

Automobilová plošina Magirus ALP 325 H 

Podvozek 

 Vozidlo je umístěno na podvozku Iveco EuroFire 260E34 Heavy Duty 6×4. Na 

podvozku je umístěn vznětový přeplňovaný šestiválec s výkonem 253 kW, který splňuje 

emisní normu Euro IV. K motoru je připojena automatická převodovka Allison AL306. 

Zadní hnací náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu, všechny tři nápravy jsou osazeny 

kotoučovými brzdami. [20] 

 Kabina řidiče je určena pro tři osoby.  

Nástavba 

 Hlavní část nástavby tvoří nosný rám svařený z vysokopevnostní ocele. Rám 

nástavby je pomocí pružných prvků přišroubován k rámu vozidla. Na rámu nástavby je 

umístěna točnice s ramenem. Točnici lze nouzově ovládat pomocným motorem. Součástí 

hlavního rámu nástavby jsou i čtyři teleskopické H podpěry. Nástavbu tvoří čtyři roletové 

skříně. 

 Čtyřdílné zvedací rameno je vyrobeno z vysokopevnostní ocele. Podél vysouvacího 

ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. Teleskopické rameno je zakončeno 

pracovním košem o nosnosti 400 kg. Pracovní koš je možné natáčet v rozmezí 45° do levé 

i pravé strany. Do koše je umístěn elektronicky ovládaný monitor o výkonu 2000 l/min. 

Monitor je možné obsluhovat jak z pracovního koše, tak i z pracoviště strojníka 

umístěného na točnici. Pracovní koš je možné natáčet v rozmezí 45° do levé i pravé strany. 

Koš je vybaven i skrápěcími tryskami pro jeho vlastní ochranu. Koš je vybavený dvěma 

zásuvkami na 230V a jednou na 24V.  

 Náhradní pohon v případě poruchy motoru zajišťuje hydraulické čerpadlo 

s přídavným spalovacím motorem. 
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 Obě stanoviště obsluhy jsou vybavené tlačítky „mrtvý muž“, které jsou ovládané 

nepřetržitým sešlápnutím obsluhy. V případě uvolnění tlaku na tlačítko dojde 

k okamžitému zastavení celé plošiny. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 26 – Pracovní diagram plošiny Magirus ALP 325 H 

(zdroj: www.civieleveiligheid.be) 
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Obrázek č. 27 – Automobilová plošina Magirus ALP 325 H 

(zdroj: www.civieleveiligheid.be) 

 

Tabulka č. 11 – Technické parametry AP Magirus ALP 325 H 

Motor Iveco 253 kW 

Podvozek 
Iveco EuroFire 260E34 

Heavy Duty 6×4 

Nástavba Magirus Snorkel ALP 325 

Záchranná výška 30,5 m 

Maximální stranový dosah 23 m 

Maximální zatížení koše 400 kg 

Transportní výška 3650 mm 

Délka vozidla 9730mm 

Šířka vozidla 2500 mm 

Celková hmotnost 26 t 

Minimální šířka podpěr 2500 mm 

Maximální šířka podpěr 5700 mm 

Podélné a stranové vyvážení - 

Posádka 2+1 

Rok výroby 2003 
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Automobilová plošina Iveco Magirus ALP 375 L 

Podvozek 

 Vozidlo je umístěno na podvozku Iveco EuroFire ML 180E28 4 x 2.2. Na 

podvozku je umístěn vznětový přeplňovaný šestiválec s výkonem 202 kW (275 koní), 

který splňuje emisní normu Euro III. K motoru je připojena manuální osmistupňová 

převodovka. Zadní hnací náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu, všechny nápravy 

jsou osazeny kotoučovými brzdami. Kabina řidiče je určena pro tři osoby. [21] 

Nástavba 

 Hlavní část nástavby tvoří nosný rám svařený z vysokopevnostní ocele. Rám 

nástavby je pomocí pružných prvků přišroubován k rámu vozidla. Na rámu nástavby je 

umístěna točnice s ramenem. Točnici lze nouzově ovládat pomocným motorem. Součástí 

hlavního rámu nástavby jsou i čtyři teleskopické H podpěry. Nástavbu tvoří pět roletových 

skříní a bedna umístěna za kabinou automobilu pro spirálový evakuační rukáv. 

 Čtyřdílné zvedací rameno je vyrobeno z vysokopevnostní ocele. Podél vysouvacího 

ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. Teleskopické rameno je zakončeno 

pracovním košem o nosnosti 365 kg. Suchovod je zakončen elektronicky ovládaným 

monitorem o výkonu 3800 l/min, armaturou pro připojení hadice B75 a hadicovým 

navijákem o délce 20 metrů. Monitor je možné obsluhovat jak z pracovního koše, tak i 

z pracoviště strojníka umístěného na točnici. Pracovní koš je možné natáčet v rozmezí 45° 

do levé i pravé strany. Koš je vybaven i skrápěcími tryskami pro jeho vlastní ochranu. Koš 

je vybavený dvěma zásuvkami na 230V a dvěma světlomety o výkonu 1000 W  

 Náhradní pohon v případě poruchy motoru zajišťuje hydraulické čerpadlo 

s přídavným spalovacím motorem. 

 Obě stanoviště obsluhy jsou vybavené tlačítky „mrtvý muž“, které jsou ovládané 

nepřetržitým sešlápnutím obsluhy. V případě uvolnění tlaku na tlačítko dojde 

k okamžitému zastavení celé plošiny. [21] 
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Tabulka č. 12 – Technické parametry AP Iveco Magirus ALP 375 L 

Motor Iveco 202 kW (275 k) 

Podvozek 
Iveco EuroFire ML 180E28 

4 x 2.2 

Nástavba Magirus ALP 375 

Záchranná výška 35 m 

Maximální stranový dosah 19.5 m 

Maximální zatížení koše 365 kg 

Transportní výška 3550 mm 

Délka vozidla 9750mm 

Šířka vozidla 2500 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Minimální šířka podpěr 2500 mm 

Maximální šířka podpěr 5700 mm 

Podélné a stranové vyvážení - 

Posádka 2+1 

Rok výroby 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 28 – Automobilová plošina Iveco Magirus ALP 375 L 

(zdroj: www.fft-ivecomagirus.cz) 
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6.3.4 Rosenbauer 

Automobilová plošina B32 MB Econic 

Podvozek 

 Vozidlo je umístěno na podvozku Mercedes-Benz Econic 1830 LL 4 x 2.2. Na 

podvozku je umístěn motor o výkonu 220 kW (299 koní), který splňuje emisní normu  

Euro IV. K motoru je připojena plně automatická převodovka. Obě nápravy jsou uloženy 

na vzduchových měchách, které umožňují proměnlivou světlou výšku vozidla. Zadní hnací 

náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu, všechny nápravy jsou osazeny kotoučovými 

brzdami. Kabina řidiče je určena pro dvě osoby. V zadní části automobilu je umístěna 

couvací kamera a obrazovka kamery je integrována do horního panelu v kabině řidiče. [22] 

Nástavba 

 Hlavní část nástavby tvoří nosný rám svařený z vysokopevnostní ocele. Rám 

nástavby je pomocí pružných prvků přišroubován k rámu vozidla. Na rámu nástavby je 

umístěna točnice s ramenem. Součástí hlavního rámu nástavby jsou i čtyři teleskopické 

hydraulické H podpěry. Nástavba je vyrobena z lehké modulární hliníkové konstrukce 

tvořena šesti roletovými skříněmi pro umístění technických prostředků.  

 Čtyřdílné zvedací rameno je vyrobeno z vysokopevnostní ocele. Podél vysouvacího 

ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. Teleskopické rameno je zakončeno 

pracovním košem o nosnosti 600 kg. Suchovod je zakončen elektronicky ovládaným 

monitorem o výkonu 3000 l/min a armaturou pro připojení hadice B75. Monitor je možné 

obsluhovat jak z pracovního koše, tak i z pracoviště strojníka umístěného na točnici. 

Pracovní koš je možné natáčet v rozmezí 47° do levé i pravé strany. Koš je vybaven 

skrápěcími tryskami pro jeho vlastní ochranu, plošinou pro záchranná nosítka, třemi vstupy 

včetně jednoho uzpůsobeného pro invalidní vozík, dvěma zásuvkami na 230V, jednou 

zásuvkou na 400V, jednou zásuvkou na 24V a dvěma LED světlomety 2 x 230V / 92W. 

Celá plošina je ovládána pomocí řídicího systému s CAN - Bus. Ovládací panel je umístěn 

v koši a na točnici. Systém je také schopen upravit pracovní diagram podle polohy 

stabilizačních podpěr. 
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Obrázek č. 29 – Technický nákres B32 MB Econic 

(zdroj: www.rosenbauer.com) 

 

 Náhradní pohon v případě poruchy motoru zajišťuje hydraulické čerpadlo 

s přídavným elektrickým motorem napájený baterií vozidla. Elektrickou energii obstarává 

elektrocentrála Rosenbauer RS14 Super Silent 14 kVA, umístěna na boční straně točnice. 

[22] 

Tabulka č. 13 – Technické parametry AP B32 MB Econic 

Motor 
Mercedes - Benz 220 kW (299 

koní) 

Podvozek MB Econic 1830 LL 

Nástavba Rosenbauer 

Záchranná výška 30,2 m 

Maximální stranový dosah 26,5 m 

Maximální zatížení koše 600 kg 

Transportní výška 3200 mm 

Délka vozidla 9200 mm 

Šířka vozidla 2550 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Minimální šířka podpěr 2500 mm 

Maximální šířka podpěr 5930 mm 

Podélné a stranové vyvážení 9° 

Posádka 1+1 
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Obrázek č. 30 – Automobilová plošina B32 MB Econic 

(zdroj: www.rosenbauer.com) 
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7.  Porovnání automobilových plošin 

 Každý výrobce automobilových plošin vyrábí plošiny o odlišných parametrech. Jde o 

pořizovací cenu, roční náklady na provoz, ovladatelnost, vybavení a technické parametry. 

Mezi základní odlišné technické parametry patří pracovní výška, maximální stranový 

dosah, doba rozložení a výkon monitoru. 

 

7.1 Pořizovací cena  

  

Tabulka č. 14 – Pořizovací cena automobilových plošin 

Automobilová plošina Podvozek 
Pořizovací cena 

včetně DPH (Kč) 

Bronto Skylift F32 RLX MB Econic 4 x 2.2 15 986 698 

Bronto Skylift F37 RLX MAN TGS 4 x 2.2 14 230 500 

Bronto Skylift F42 RLX Scania P400 LB 6×2.2 17 153 000 

PTM 32 D  MB Econic 4 x 2.2 12 800 000 

PTM 32 D   Renault - Midlum 4 x 2.2 12 771 550 

PMT 42 D   MB Econic 6 x 2.2 16 665 650 

Magirus ALP 325 H    Iveco EuroFire 6 x 4 14 734 000 

Iveco Magirus ALP 375 L Iveco EuroFire 4 x 2.2 13 350 000 

B 32    MB Econic 4 x 2.2 14 650 000 

 

 

7.2 Roční provozní náklady  

 Mezi roční náklady na provoz automobilových plošin patří technická prohlídka, 

prohlídka u výrobce nástavby, servis v případě poruchy a revize. 

 Cenová kalkulace výrobcem nařízené každoroční kontroly se pohybuje mezi 

150 000 – 200 000 Kč. 
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 Automobilová plošina patří mezi vyhrazené zdvihací zařízení a tudy podléhá i 

každoroční revizi zdvihacího zařízení. Cena této revize se odvíjí od firmy, která bude 

revizi provádět a typu plošiny. Dle mého zjištění se cena pohybuje od 3000 do 10 000 Kč. 

 Cena servisu na AP se odvíjí od zjištěné závady a tudy nejde přesně stanovit. 

 

7.3 Servisní zázemí v České republice  

Bronto Skylift  

 Společnost Bronto Skylift má v České republice své zastoupení u firmy D. I. K. 

Consulting s.r.o. Tato firma poskytuje komplexní zázemí včetně montáže, prodeje po 

následné garanční prohlídky, servis a prodej náhradních dílů. [23] 

 

Kontaktní informace 

Ing. Jiří Kollar 

K Větrovu 543 

251 68 Kamenice 

Tel: 323 673 743 

Tel. mobil: 602 210 726 

Fax: 323 673 309 

 

Bumar Koszalin SA (WISS) 

 Společnost WISS s.r.o. se stala v roce 2012 majitelem firmy Bumar Koszalin SA, 

která se zabývá výrobou automobilových plošin. Oficiální zastoupení a pobočka 

společnosti WISS s.r.o. pro Českou republiku vznikla v roce 2012 pod názvem WISS 

CZECH s.r.o. se sídlem v Napajedlech. Tato pobočka společnosti zajišťuje pro Českou 

republiku veřejné zakázky, poskytuje servisní služby a dodává náhradní díly na 
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provozovaná vozidla. Jednatelem společnosti WISS CZECH s.r.o. je pan Luděk Štěpáník. 

[24] 

Kontaktní informace 

WISS CZECH, s.r.o. 

Halenkovice 10 

763 63 Napajedla 

 

Servis WISS CZECH 

2. května 685 

76361  Napajedla 

Web.: servis@wiss.cz 

Tel.: +420 778 018 066 

 

Magirus 

 Autorizovaným zástupcem společnosti IVECO Magirus pro český trh je již 10 let 

společnost Firefighting Technology Int. s.r.o. Společnost se zabývá poradenskou službou 

při nákupu, prodejem, servisem a údržbou hasičské techniky IVECO Magirus. [25] 

 

Kontaktní informace 

 FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o.  

 Krameriova 127 

 339 01 Klatovy, Czech Republic 

 Tel.: 00420 376 382 413 

 Fax: 00420 376 382 592 

 E-mail: fft-ivecomagirus@email.cz 
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Rosenbauer 

 Společnost Rosenbauer je jedním z největších světových výrobců požární techniky a 

má své zastoupení ve více jak 100 zemích po celém světě. Společnost Rosenbauer má 

oficiální zastoupení v České republice u firmy D. I. K. Consulting s.r.o. [26] 

Kontaktní informace 

Ing. Jiří Kollar 

K Větrovu 543 

251 68 Kamenice 

Tel: 323 673 743 

Tel. mobil: 602 210 726 

Fax: 323 673 309 

 

 Zastoupení společnosti ve světě 

-  Rosenbauer International AG (Rakousko)  

-  Rosenbauer Österreich GmbH (Rakousko)  

-  Rosenbauer Deutschland GmbH (Německo)  

-  Rosenbauer Karlsruhe GmbH & Co. KG (Německo)  

-  Metz-Service18 SARL (Francie)  

-  Rosenbauer Schweiz AG (Švýcarsko)  

-  Rosenbauer Española SA (Španělsko)  

-  Rosenbauer UK plc (Spojené království)  

-  Rosenbauer America, LLC.  (USA)  

-  Rosenbauer Saúdská Arábie Ltd. (Saudská Arábie)  

-  Rosenbauer South Africa (Pty.), Ltd. (Jižní Afrika)  

-  SK Rosenbauer Pte.  Ltd. (Singapur)  

-  Eskay Rosenbauer Sdn Bhd (Brunej)  

-  Rosenbauer Zastoupení Peking (Čína) 

-  Rosenbauer Zastupitelský úřad Manila (Filipíny) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-internationl-ag.html&usg=ALkJrhihgHT0Nljme87U0OUjIsJIOpbQPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-oesterreich-gmbh.html&usg=ALkJrhgpUSZRxpKtnRRfDKvXHTwXe1w93A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-oesterreich-gmbh.html&usg=ALkJrhgpUSZRxpKtnRRfDKvXHTwXe1w93A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-deutschland-gmbh.html&usg=ALkJrhi59Jun5Ea3CpjHofw3YicSwF9Jtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-deutschland-gmbh.html&usg=ALkJrhi59Jun5Ea3CpjHofw3YicSwF9Jtw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/metz-aerials-gmbh-co-kg.html&usg=ALkJrhjXbAwOjCnfBG819pan2NuCc2_YzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/metz-aerials-gmbh-co-kg.html&usg=ALkJrhjXbAwOjCnfBG819pan2NuCc2_YzQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/metz-service18-sarl.html&usg=ALkJrhiKxLEWQTyFkDlXbs52mUbK2xQH1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/metz-service18-sarl.html&usg=ALkJrhiKxLEWQTyFkDlXbs52mUbK2xQH1w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-schweiz-ag.html&usg=ALkJrhgvONeqUzv5URebm1CDmsUYxKyqzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-schweiz-ag.html&usg=ALkJrhgvONeqUzv5URebm1CDmsUYxKyqzA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-espanola-sa.html&usg=ALkJrhhLIygLgtOoRtR8tSEboXGWxwje-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-espanola-sa.html&usg=ALkJrhhLIygLgtOoRtR8tSEboXGWxwje-g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-uk-plc.html&usg=ALkJrhiAiNyCNQ4ARqXTG3-yoSS2nbb8rA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-uk-plc.html&usg=ALkJrhiAiNyCNQ4ARqXTG3-yoSS2nbb8rA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-america-llc.html&usg=ALkJrhhyvytHyoVaUXnUpR_2s1ymGqdiVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-america-llc.html&usg=ALkJrhhyvytHyoVaUXnUpR_2s1ymGqdiVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-america-llc.html&usg=ALkJrhhyvytHyoVaUXnUpR_2s1ymGqdiVw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-saudi-arabia-ltd.html&usg=ALkJrhiBVM11aNpFkxb1NmO8Of6fHJugMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-saudi-arabia-ltd.html&usg=ALkJrhiBVM11aNpFkxb1NmO8Of6fHJugMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-south-africa-pty-ltd.html&usg=ALkJrhht-ckQ_ZKW1pKeIpwcDJC5czGJbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-south-africa-pty-ltd.html&usg=ALkJrhht-ckQ_ZKW1pKeIpwcDJC5czGJbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/sk-rosenbauer-pte-ltd.html&usg=ALkJrhhveXxyCnzR2YaU9fSvsvPOD4XysA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/sk-rosenbauer-pte-ltd.html&usg=ALkJrhhveXxyCnzR2YaU9fSvsvPOD4XysA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/sk-rosenbauer-pte-ltd.html&usg=ALkJrhhveXxyCnzR2YaU9fSvsvPOD4XysA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/eskay-rosenbauer-sdn-bhd-brunei.html&usg=ALkJrhgCKyBHAbP1HXx8SqpqjK0wXW3b7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/eskay-rosenbauer-sdn-bhd-brunei.html&usg=ALkJrhgCKyBHAbP1HXx8SqpqjK0wXW3b7w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-representative-office-beijing.html&usg=ALkJrhgioTGkODQl9ui5T0Qgr1vGqVUdwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-representative-office-beijing.html&usg=ALkJrhgioTGkODQl9ui5T0Qgr1vGqVUdwQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&rurl=translate.google.cz&sl=en&u=http://www.rosenbauer.com/en/rosenbauer-group/company/locations/sales-and-service-locations/rosenbauer-representative-office-manila.html&usg=ALkJrhiWSPK6lTXdpqOX5RVl9Tzdb5m_Rw
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Obrázek č. 31 – Prodejní a servisní síť společnosti Rosenbauer 

(zdroj: www.rosenbauer.com) 

 

 Zákaznická podpora je poskytována prostřednictvím prodejní sítě a pomocí spolupráce 

s vybranými partnery. Servisní síť zajišťuje hasičským sborům komplexní zázemí od 

poradenství, prodeje, údržby, servisu po prodej náhradních dílů, školení a rekonstrukce vozidel 

značky Rosenbauer. [26] 

 

Kontaktní informace 

 Rosenbauer International AG  

  Paschinger Straße 90  

  4060 Leonding, Österreich  

  Tel.: +43 732 6794-0  

  Fax.: +43 732 6794-89  

  E-Mail: office@rosenbauer.com 
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7.4 Obsluha  

 Vybrané typy automobilových plošin jsou řízeny a ovládány pomocí elektronického 

systému CAN sběrnicí. Systém se skládá z řídících jednotek, čidel a ovládacích panelů 

umístěných v koši, na točnici a zádi automobilu. V zadní části automobilové plošiny se 

nachází ovládaní stabilizačních hydraulických podpěr. 

Bronto Skylift 

 Automobilové plošiny od firmy Bronto Skylift jsou vybaveny řídicím systémem 

Bronto 3 +. Tento elektronický systém je složen z automatického vysouvání podpěr a 

automatického vyrovnávání terénu. Systém dovoluje vysunout hydraulické podpěry do 

kterékoliv pozice a podle zatížení pracovního koše si systém automaticky upraví pracovní 

diagram plošiny. Celý systém je založen na výpočtech a parametrech, které jsou uloženy 

v systémové paměti.  

 Díky tomuto elektronickému systému může plošina využít za jakékoliv situace své 

maximální přepočtené parametry v závislosti na okolní situaci. Ovládací panel vybavený 

barevným displejem přesně ukazuje obsluze maximální dosah a aktuální polohu 

pracovního koše.  

 Elektronický systém Bronto 3 + je snadno obsluhovatelný bez zvláštních a 

speciálních znalostí. Obsluha jednoduše ovládá plošinu pomocí joysticku a plošina se 

automaticky zastaví při dosažení maximálního parametru. 

 Další části řídicího systému automobilové plošiny Bronto Skylift je systém GSM 

TeleControl. Systém umožňuje servisnímu technikovi spojení s plošinou na dálku pomocí 

mobilního telefonu nebo notebooku a zjištění vzniklé závady. Díky tomuto není nutný 

příjezd technika a lze odstranit softwarovou závadu klidně z druhé strany světa. [27] 
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Obrázek č. 32 – Řídící panel systému Bronto 3+ 

(zdroj: www. dikconsulting.cz) 

 

IVECO Magirus 

 Automobilové plošiny IVECO Magirus jsou vybaveny elektronickým systémem 

FireCAN. Systém umožňuje řídit veškeré činnosti z jediné obslužné jednotky Magirus 

HMI (Human Machine Interface). 

 Výhody 

- centrální ovládání všech zařízení a prostředků 

- okamžitá zpětná vazba a informace 

- jednotná obsluha 

- centrální diagnostika pomocí HMI jednotky 

- dálková diagnostika všech komponentů 

 Dalším systémem, kterým je vybavena automobilová plošina je IVECO Magirus CS 

(Computer stabilized). Tento systém zajišťuje stabilitu plošiny proti rozhoupání. Veškeré 

pohyby plošiny jsou snímány pomocí čidel, následně jsou veškerá data vyhodnocena 
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počítačem a ten pomocí modelových situací uložených v paměti okamžitě stabilizuje 

plošinu proti rozhoupání díky hydraulickému systému. [28] 

 

7.5 Vybavení  

 Vybavení automobilových plošin je složité posuzovat, jelikož vybavení je závislé na 

zadávací dokumentaci a požadavcích kupujícího. 

 Hydraulické výsuvné rameno je všech případech vybaveno výsuvným žebříkem a 

teleskopickým suchovodem. Rameno je také uzpůsobeno ke zvedání břemene, akorát 

zatížení břemenem má odlišnou hodnotu. 

 Pracovní koše jsou vybaveny elektricky ovládaným monitorem, armaturou pro 

připojení hadice B75, skrápěcími tryskami, elektrickými zásuvkami, osvětlením a konzoly 

pro nosítka, halogeny a evakuační rukáv. Koš plošiny Bronto Skylift F37 RLX je navíc 

vybaven konzolou pro hydraulický naviják. Mezi další volitelnou výbavu patří i 20-ti 

metrový hadicový naviják. 

 Vybrané plošiny jsou řízeny pomocí elektroniky a lze je obsluhovat z pracovního 

koše a řídícího pracoviště umístěného na točnici vozidla. Tyto místa umožňují ovládání 

teleskopického hydraulického ramene, monitoru, osvětlení a spuštění nouzového pohonu. 

Hydraulické podpěry jsou ovládány ze stanoviště na zádi vozidla. 

 Technická výbava u plošin je uložena v nástavbě vytvořené z hliníkové modulární 

konstrukce s roletami. Každá plošina má odlišný počet i velikost těchto skříní. Velikost a 

počet těchto skříní závisí na výrobci a množství technických prostředků, které musí být 

uloženy. Základní technická výbava plošiny je určena technickou podmínkou                  

TP-STS/17A-2014. Ostatní výbava závisí na kupujícím. 

 

Základní technická výbava dle TP-STS/17A-2014 

Adaptér pro uložení záchranných a evakuačních nosítek na koše    1 ks 

Dalekohled 8x50          1 ks 
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Dýchací přístroj (kompletní)         2 ks 

Elektrocentrála o výkonu nejméně 3,5 kW a IP 54 s příslušenstvím   1 ks 

Hadicový držák v obalu         4 ks 

Kanystr na palivo k elektrocentrále        1 ks 

Klíč 75/52           2 ks 

Záchytné lano s délkou přesahující záchrannou výšku o 10 m    2 ks 

Lafetová proudnice 3000 l.min-1 (pokud není pevnou součástí koše)   1 ks 

Lékárnička velikost II         1 ks 

Náhradní tlaková láhev k dýchacímu přístroji      2 ks 

Nízko průtažné lano s opláštěným jádrem typu A, ø min. 10 mm, 60 m   1 ks 

Pákové kleště           1 ks 

Ploché páčidlo          1 ks 

Podkládací deska podpěr         4 ks 

Požární hadice Ø 52 mm x 20 m        2 ks 

Požární hadice Ø 75 mm x 20 m        2 ks 

Požární světlomet 230 V         2 ks 

Pracovní polohovací pás         2 ks 

Práškový přenosný hasicí přístroj 27A144B      1 ks 

Proudnice 52 kombinovaná         1 ks 

Přechod 75/52          1 ks 

Přetlakový ventil          1 ks 

Reflexní červená vesta s nápisem „Hasiči“       2 ks 

Ruční svítilna v provedení LED a ATEX s dobou dobíjení nejvíce 90 minut  2 ks 

Ruční vyprošťovací nástroj         1 ks 

Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní     12 ks 

Vyprošťovací nástroj (řezák) na bezpečnostní pásy      2 ks 

Záchranná a evakuační nosítka s úchytnými prvky k aretaci pacienta   1 ks 

Zakládací klín [3]         2 ks  
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7.6 Porovnání technických parametrů  

Tabulka č. 15 – Porovnání technických parametrů automobilových plošin 

  

Bronto 

Skylift 

F32 

RLX 

Bronto 

Skylift 

F37 

RLX 

Bronto 

Skylift 

F42 

RLX 

PTM 

32D  

MB 

Econic 

PTM 

32D 

Renault 

Midlum 

PMT 

42D MB 

Econic 

Magiru

s ALP 

325 H 

Iveco 

Magiru

s ALP 

375 L 

B32  

MB 

Econic 

Měrný výkon 

na tunu 

(kW/ 1 t) 

13,6  13  13,4  12,4  12  11,3 t 9.7  11,2  12,2  

Podvozek 
MB 

Econic 

1829 LL 

MAN 

TGS 

24.660 

Scania 

P400 

LB 6×2.

2 

MB 

Econic 

1829 LL 

Renault 

Midlum  

MB 

Econic 

2635 L 

Iveco 

260E34  

6×4 

Iveco 

ML 

180E28  

MB 

Econic 

1830 LL 

Nástavba 

Bronto 

Skylift 

F32 

RLX 

Bronto 

Skylift 

F 37 

RLX 

Bronto 

Skylift 

F 42 

RLX 

Bumar 

PTM 

32D 

(WISS) 

Bumar 

PTM 

32D 

(WISS) 

Bumar 

PMT 

42D 

(WISS) 

Magirus 

Snorkel  

ALP 

325 

Magirus  

ALP 

375 

Rosen. 

B32 

Záchranná 

výška (m) 
30  35  40  30  30  40  30,5  35  30,2  

Stranový 

dosah (m) 
20,5  23,5  23,5  16,4  20  21  23  19,5  26,5  

Max. zatížení 

koše (kg) 
500  500  500  325  400  540  400  365  600  

Výška 

vozidla (mm) 
3200  3750  3600  3420  3420  3500  3620  3550  3200  

Délka vozidla 

(mm) 
9050  9920  10000  9140  9410  10500  9730  9750  9200  

Šířka vozidla 

(mm) 
2500  2500  2500  2550  2550  2550  2500  2500  2550  

Celková 

hmotnost (t) 
17,6  18  22  17  18  23  26  18  18  

Min. šířka 

podpěr (mm) 
2800  2800  2800  2600  2600  2600  2500  2500  2500  

Max. šířka 

podpěr (mm) 
6100  6100  6200  5900  5900  6200  5700  5700  5930  

Doba 

rozložení (s) 
115 115  142  96  96  215  120  120  115  

Výkon 

monitoru 

(l/min) 

3800  3800  3800  3500  3000  3000  2000  3800  3000  

Posádka 2 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 1 1 + 1 1 + 1 2 + 1  2 + 1 1 + 1 
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8. Nejvhodnější automobilová plošina pro HZS ČR 

 Vybrat nejvhodnější automobilovou plošinu pro Hasičský záchranný sbor České 

republiky není jednoduché. Na základě všech zjíštěných parametrů a jejích následným 

porovnáním jsem vybral nejlepší kombinaci podvozku a účelové nástavby. Dle mého 

návrhu se nejvhodnější automobilová plošina pro HZS ČR skládá z podvozku Mercedes - 

Benz Econic 1835 LL 4 x 2.2 a účelové nástavby od firmy Bronto Skylift typu F37 RLX. 

Tato kombinace byla vybrána na základě výhod, které tato kombinace nabízí. Jelikož se 

automobilové plošiny využívají nejčastěji v zastavěných oblastech, vybral jsem 

dvounápravový podvozek z důvodu jeho délky a lepší manévrovatelnosti. Podvozek také 

nabízí změnu světlé výšky v případech, kdy je nutné projet lehčím terénem nebo nízkým 

podjezdem. Díky kabině umístěné před rámem vozidla je dosaženo nízké transportní výšky 

což příznivě ovlivňuje těžiště a ovladatelnost. Nástavbu od firmy Bronto Skylift jsem 

vybral na základě pořizovací ceny, záchranné výšky 35 metrů, velkého stranového dosahu, 

výkonného monitoru, velké nosnosti pracovního koše a moderního řídicího systému 

Bronto 3+ s GSM diagnostikou.  

 

8.1 Technické parametry 

Podvozek 

 Automobilová plošina je umístěna na podvozku Mercedes - Benz Econic 1835 LL    

4 x 2.2. Na podvozku je umístěn vznětový přeplňovaný šestiválec o výkonu 260 kW        

(354 koní), který splňuje emisní normu  Euro VI. K motoru je připojena plně automatická 

šestistupňová převodovka Allison. Obě nápravy jsou uloženy na vzduchových měchách, 

které umožňují proměnlivou světlou výšku vozidla v rozmezí +160/-50 mm. Zadní hnací 

náprava je vybavena uzávěrkou diferenciálu. Obě nápravy jsou osazeny kotoučovými 

brzdami. Maximální rychlost vozidla je 120 km/h. Celková hmotnost je 18 tun. 

 Kabina řidiče je předsunuta před hlavní rám a určena pro tři osoby. Obě sedadla 

spolujezců jsou vybavena držáky dýchacích přístrojů Drager. Výstražné zařízení modré 

barvy je tvořené dvojicí majáků na střeše kabiny, dvojicí zábleskových světel v přední 

masce a dvojicí zábleskových světel v zadní části vozidla. Všechny světla modré barvy 
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jsou tvořeny LED technologií. Na kabině je také umístěna sdružená zásuvka pro dobíjení a 

přívod tlakového vzduchu, která se automaticky odpojí po nastartování vozidla. 

 V zadní části automobilu je umístěna couvací kamera a obrazovka kamery je 

integrována do horního panelu v kabině řidiče. 

 Automobilová plošina je v červeném odstínu RAL 3024 zvýrazněna bílými pruhy 

v odstínu RAL 9000 a v zádi vozidla zvýrazněna šrafováním CHEVRON. [29] 

 

Obrázek č. 33 – Podvozek Mercedes – Benz Econic 

(zdroj: www. mercedes-benz.cz) 

 

Účelová nástavba 

 Účelovou nástavbu Bronto Skylift F37 RLX tvoří hlavní nosný rám svařený 

z vysokovevnostní ocele. Rám nástavby je pomocí pružných prvků přišroubován k rámu 

vozidla. Na rámu nástavby je umístěna točnice s kulovým otočným věncem poháněná 

redukční převodovkou se samobrzdící lamelovou brzdou. Točnici lze nouzově ovládat 

pomocným motorem nebo ručně pomocí kliky. Součástí hlavního rámu nástavby jsou i 

čtyři teleskopické H podpěry. Tyto podpěry lze samostatně vysuouvat v rozmezí od     

2800 mm do 6100 mm. Na točnici je umístěno pětidílné zvedací rameno vyrobené 

z vysokopevnostní ocele. Každé rameno je uložené v kluzných válečkových pouzdrech, 

která jsou odolná proti opotřebení. První část ramene je vysouvána pomocí hydraulického 
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válce a zbytek vysouvacích ramen je ovládán pomocí dvojitě vedeného řetězového pohonu. 

Záchranná výška této plošiny je 35 metru a pracovní 37 metrů. Maximální stranový dosah 

je 24 metrů. 

 Podél vysouvacího ramene je umístěn teleskopický suchovod a žebřík. 

Teleskopické rameno je zakončeno pracovním košem o nosnosti 500 kg. Suchovod je 

zakončen elektronicky ovládaným monitorem o výkonu 3800 l/min, armaturou pro 

připojení hadice B75 a hadicovým navijákem o délce 20 metrů. Monitor je možné 

obsluhovat jak z pracovního koše, tak i z pracoviště strojníka umístěného na točnici. 

Pracovní koš je možné natáčet v rozmezí 45° do levé strany a 40° do strany pravé. Koš je 

vybaven skrápěcími tryskami pro jeho vlastní ochranu, plošinou pro záchranná nosítka, 

třemi vstupy včetně jednoho uzpůsobeného pro invalidní vozík, dvěma zásuvkami na 

230V, jednou zásuvkou na 400V, jednou zásuvkou na 24V a dvěma LED světlomety         

2 x 230V / 92W. Pracovní koš je také vybaven konstrukcí pro upevnění hydraulického 

navijáku (vrátku) s nosností 150 kg. Ten lze použít ke spouštění zasahujících hasičů a 

technického vybavení, zvedání břemene a jiné činnosti spojené se záchrannou činnosti. 

 Ovládání automobilové plošiny je řešeno pomocí systému Bronto 3+. Jedná se o 

elektronický systém vybavený dálkovou diagnózou GSM a ovládacími panely s barevnými 

displeji. Ovládací stanoviště hydraulických podpěr se nachází v zadní části vozidla. Díky 

tomuto systému lze podpěry nastavit do jakékoliv pozice a počítač si pak sám podle toho 

upraví pracovní diagram. Plošinu lze ovládat i dálkově pomocí bezdrátového ovladače na 

principu rádiového signálu.  

 Nástavba je vyrobena z lehké modulární hliníkové konstrukce od firmy THT Polička 

a tvoří ji čtyři roletové skříně a bedna umístěna za kabinou řidiče pro spirálový evakuační 

rukáv. 

 Náhradní pohon v případě poruchy motoru zajišťuje hydraulické čerpadlo 

s elektromotorem Kohler. Na boční straně točnice je umístěna elektrocentrála s výkonem   

9 kW. 
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8.2 Pořizovací cena  

  Základní pořizovací cena se bude pohybovat kolem 15 000 000 Kč.  

 

8.3 Vybavení  

Kabina řidiče  

2 ks ruční svítilna ADALIT L 2000-L/LB  

1 ks  zdravotnická brašna velikosti II 

2 ks  dýchací přístroj DRAGER PSS 7000 s maskami FPS 7000 s kandaháry a 

 komunikátorem, (láhve kevlar 6,9 l, 30 MPa v nomexovém ochranném obalu) 

2 ks  vzduchová kevlarová láhev 6,9 l, Drager 30 MPa v nomexovém ochranném obalu 

1 ks  reflexní vesta červená s nápisem HASIČI  

3 ks  polohovací pás SJ-1 model H 

1 ks  dalekohled 10×50 

2 ks řezák na bezpečnostní pásy 

1 ks  vozidlová digitální radiostanice Matra pracující v systému Pegas 

2 ks  přenosná digitální radiostanice Matra 

1 ks navigační tablet 

 

Levá přední schrána 

3 ks  klíč 75/52 

1 ks  ploché páčidlo 70 cm 

1 ks  hasící přístroj práškový 55 B 

1 ks  kulový hydrantový nástavec 

1 ks  klíč k podzemnímu hydrantu 

1 ks  ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 20 mm x 20 mm 

1 ks  ořech na klíč k podzemnímu hydrantu 38 mm x 38 mm 
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1 ks  klíč k nadzemnímu hydrantu 

1 ks  proudnice TURBOSUPON 

1 ks  požární hadice C (20 metrů) 

1 ks požární hadice B (20 metrů) 

2 ks  přechod B/C 

 

Levá zadní schrána 

2 ks  halogenový světlomet 1000 W 

1 ks  trn pro nasazení „U“ rampy 

1 ks  „U“ rampa pro nasazení reflektorů 

1 ks  přenosný kulový kohout 75 

1 ks  hydraulický zvedák 12 t 

1 ks  podkladní deska k hydraulickému zvedáku 

 

Pravá zadní schrána 

4 ks  vazák na hadice v obalu 

1 ks  záchytné lano s karabinou v brašně 

1 ks  mezikus s trnem pro nasazení základového rámu nosítek na koš 

1 ks  rameno s okem pro uvázání lana 

1 ks  rameno „L“ pro evakuační rukáv 

2 ks  držák pro uchycení nosítek na základový rám 

1 ks  vytyčovací folie (role 500 m) 

5 ks  výstražný kužel výška 380 mm 

1 ks  vymezovací podložka spenser na nosítka 

3 ks  popruh např. Spenser na nosítka 

1 ks  nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem typu A 60 m, průměr 11 mm 
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1 ks  nepromokavý obal kulatého tvaru modré barvy s vázací tkanicí na lano 60 m 

 

Hliníková bedna vzadu na nástavbě 

1 ks  plochá kovová lopata 

1 ks  široká hliníková lopata 

1 ks  štípací sekera (velká, pantok) 

1 ks  krumpáč 

1 ks  rýžový smeták  

1 ks  univerzální teleskopická souprava FIREMAN – T  

1 ks  trhací hák hliníkový 2 x 2 metry 

1 ks  spirálový evakuační rukáv EURORACE S-1-F 

 

Mezi košem a kabinou 

1 ks  základový kovový rám nosítek Spenser Lise Support 

1 ks  nosítka Spenser Lise Support 

1 ks  hydraulický vratek 150 kg 
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Technické parametry 

Tabulka č. 16 – Technické parametrů AP Bronto Skylift F37 RLX  MB Econic 

Motor OM 936 LA 260 kW EURO VI 

Převodovka Automatická Allison 

Změna výšky vozidla +160/-50 mm 

Maximální rychlost 120 km/h 

Podvozek MB Econic 1835 LL 4 x 2.2 

Nástavba Bronto Skylift F 37 RLX 

Pracovní výška 37 m 

Záchranná výška 35 m 

Maximální stranový dosah 24 m 

Maximální zatížení koše 500 kg 

Stranové natáčení koše 45°/40° 

Transportní výška 3200 mm 

Délka vozidla 9850 mm 

Šířka vozidla 2500 mm 

Celková hmotnost 18 t 

Minimální šířka podpěr 2800 mm 

Maximální šířka podpěr 6100 mm 

Podélné a stranové vyvážení 9° 

Posádka   2+1 

Doba rozložení 115 s 

Výkon monitoru 3800 l/min. 

Řídicí systém Bronto 3+.  

Pořizovací cena  +/- 15 000 000 Kč 
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9. Závěr 

 Cílem diplomové práce bylo navrhnout tu nejvhodnější automobilovou plošinu se 

záchrannou výškou 30 – 40 metrů. Automobilová plošina byla navržena na základě 

průzkumu trhu pro Českou republiku. 

 V diplomové práci jsem se věnoval popisu automobilových plošin, jejich historií, 

přehledem firem a vybraným typům plošin, které již Hasičský záchranný sbor České 

republiky využívá. Na základě těchto informací jsem provedl porovnání technických 

parametrů a navrhl tu nejvhodnější automobilovou plošinu se záchrannou výškou              

30 – 40 metrů. 

 Jako nejvhodnější automobilovou plošinu, pro Hasičský záchranný sbor České 

republiky, jsem vybral plošinu od společnosti Bronto Skylift s označením F 37 RLX na 

podvozku Mercedes – Benz Econic 1835 LL 4 x 2.2. Tato kombinace podvozku a plošiny 

má podle mého zjištění mnoho výhod oproti ostatním kombinacím jiných výrobců. Mezi 

výhody lze uvést nízkou transportní výšku, nízké těžiště, vzduchový podvozek umožňující 

změnu světlé výšky, výkonný motor plnící normu EURO VI, záchrannou výšku 35 metrů, 

stranový dosah až 24 metrů, velkou nosnost pracovního koše, výkonný monitor a moderní 

řídicí systém Bronto 3+ s GSM diagnostikou. K nevýhodám patří vyšší pořizovací 

náklady. K využití automobilových plošin mohu ještě poznamenat, že v současnosti mají 

široké uplatnění, a to od evakuace, zvedání břemen, dopravy hasební látky a zasahujících 

hasičů, až po osvětlení místa události. 

 Domnívám se, že vývoj technologií a výstavba výškových budov zapříčiní, že 

záchranné a likvidační práce budou stále komplikovanější. Kvalitní a rychlá záchranná 

akce je založena na dobře vyškolených a vycvičených příslušnících Hasičského 

záchranného sboru a na moderní hasičské technice. Proto je nutné vybavovat Hasičský 

záchranný sbor České republiky právě touto moderní technikou. Vybraná automobilová 

plošina aktuálně vyhovuje všem požadavkům, které v dnešní době vyvstávají.  
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