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Anotace 

HELEGDA, M. Studie řešení pro „Kontejner lodní“ – kontejner pro přepravu velkého počtu 

plavidel. Ostrava, 2017. Bakalářská práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. 49 s. 

Bakalářská práce řeší návrh lodního kontejneru pro přepravu většího množství 

plavidel. První kapitola se zabývá problematikou zásahů na vodní hladině, rozlohu vodních 

ploch na území ČR a plavidla užívaná HZS ČR. Druhá kapitola obsahuje statistiky použití 

plavidel a kontejnerů. Kapitola třetí popisuje povodně a odřad WASAR. Kapitola čtvrtá 

specifikuje požadavky na kontejnerovou techniku. Kapitola pátá charakterizuje současnou 

koncepci plavidel, kontejnerů a technických prostředků pro zásah na vodní hladině 

u HZS MSK. Nakonec v kapitole šesté je podáno vlastní řešení a návrh lodního kontejneru. 

Klíčová slova 

lodní kontejner, povodně, pevná plavidla, hasičský záchranný sbor, Moravskoslezský 

kraj, podvěs pod vrtulníkem, odřad WASAR 

Summary 

HELEGDA, M. A study on the Design of „Ship Container“ – Container for Transport of 

a Great Number of Vessels. Ostrava, 2017. Bachelor thesis. VŠB – Technical University 

of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 49 p. 

Bachelor thesis solve a design of the ship container for transporting great number 

of vessels. The first chapter deals with interventions on water, water areas in the Czech 

Republic and the vessels used by the Fire Brigade of the Czech Republic. The second chapter 

contains statistics of using vessels and containers. The third chapter describes floods 

and WASAR detachment. The fourth chapter specifies the requirements for container 

technology. Chapter five describes the current concept of craft, containers and technical 

equipment for interventions on water at Fire Brigade of Moravian-Silesian region. Finally, 

the sixth chapter is giving own solution and design of a ship container. 

Keywords 

ship container, floods, solid vessels, fire brigade, Moravian-Silesian region, pod 

under the helicopter, WASAR detachment  
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Seznam zkratek 

České zkratky 

ČR   – Česká republika 

ČSN   – česká technická norma 

EU   – Evropská unie 

DPH    –  daň z přidané hodnoty 

HS   – hasičská stanice 

HZS ČR  – Hasičský záchranný sbor České republiky 

HZS MSK  – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

IP   – stupeň krytí 

IZS   – integrovaný záchranný systém 

MSK   – Moravskoslezský kraj 

MV – GŘ HZS ČR – ministerstvo vnitra – generální ředitelství hasičského 

záchranného sboru České republiky 

PHM   – pohonné hmoty a maziva 

SIAŘ GŘ  – Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele 

ÚO   – územní odbor 

VD   – vodní dílo 

 

Cizojazyčné zkratky 

CECIS   – Common Emergency Communication and Information 

    System 

DIN   – Deutsche Industrie-Norm 

HP   – horse power 

IEC   – International Electrotechnical Commission 

ISO   – International Organization for Standardization 

NATO   – North Atlantic Treaty Organization  

RAL   – ReichsAusschuss für Lieferbedingungen 

USA   – United States of America 

WASAR  – Water Search and Rescue 
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Úvod 

Mimořádné události a jejich negativní dopady nemusí vznikat pouze v souvislosti 

s činností člověka. Také přírodní vlivy dokážou ve velké míře ohrožovat život, zdraví, 

majetek a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jednou z těchto přírodních 

sil jsou povodně. Jsou to mimořádné události rozsáhlého charakteru zasahující velké části 

území. Velmi často jsou povodně dlouhotrvající. Tyto faktory vyžadují vynaložení velkého 

množství sil a prostředků jednotek HZS ČR, převážně pro zásah na vodní hladině. Vzhledem 

k tomu, že riziko povodní je časté, avšak nejde s přesností určit, kdy povodně udeří, je nutné 

udržovat vybavenost těmito prostředky v dostatečném počtu a rozsahu. Děje se tak 

umístěním např. v kontejnerové technice, kdy je umožněna snadná doprava velkého 

množství prostředků rozličného druhu na místo události. Jedním z několika druhů kontejnerů 

jsou ty obsahující plavidla a další prostředky pro zásah na vodní hladině – nazývají 

se lodními kontejnery. Právě studií koncepce lodního kontejneru se bude zabývat tento text. 

Práce bude řešit návrh pro zefektivnění činnosti při řešení mimořádných událostí 

s nutností nasazení plavidel jednotkami HZS MSK, a to především u povodní, kdy je potřeba 

nasadit zvýšené počty plavidel pro záchranu a evakuaci osob a zvířat ze zasažených oblastí. 

Způsob tohoto zefektivnění je doplnění koncepce lodních kontejnerů o integritní systém 

kontejneru se zvýšeným počtem plavidel, včetně možnosti přepravy v podvěsu vrtulníkem. 

 Hlavním cílem práce je provést studii řešení pro výrobu a dodání kontejneru lodního 

pro jednoramenný nosič s maximální váhou 12 tun s jednotnou výškou nosného oka 

kontejneru 1570 mm, který musí navazovat na již využívaný kontejnerový systém v rámci 

koncepce HZS MSK. V souvislosti s tím je dalšími cíli práce popsat vhodnou koncepci 

výbavy pro tento typ kontejneru, navrhnout ucelené řešení umožňující efektivní dopravu 

dostatečného počtu plavidel a jejich operativní nasazení při povodních, vyhodnotit statistiky 

použití techniky pro zásah na vodní hladině, zohlednit veškeré požadavky na kontejner 

a analyzovat finanční náklady pro dané řešení.  

V tomto textu bude dále rozebráno téma týkající se vodní hladiny – což je její výměra 

v ČR, nebezpečí zásahů na vodě a plavidla používaná jednotkami HZS ČR. Budou také 

charakterizovány důsledky a opatření z povodní, které v minulosti zasáhly území ČR – 

jedním z důsledků i vznik odřadu WASAR, jenž bude dále taktéž specifikován.   
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Rešerše 

Cílem této rešerše bylo provést průzkum pramenů pro teoretickou a částečně 

i praktickou část práce. Prameny byly zaměřeny převážně na problematiku zásahů na vodní 

hladině a také jejich úspěšné a efektivní řešení. Týkaly se otázek povodní, statistik použití 

technických prostředků pro zásah na vodní hladině, rozsahu vodních ploch v ČR, 

kontejnerové koncepce, koncepce plavidel, technických prostředků, dopravy kontejnerů 

na místo zásahu různými způsoby, normativních a legislativních požadavků 

na kontejnerovou techniku v ČR a technických parametrů prostředků pro zásah na vodní 

hladině. 

Práce čerpá z celkem 69 zdrojů, které byly vybrány z většího množství pramenů jako 

nejpřínosnější. Zdroje jsou z let 1998–2017, pocházejí celkem z 5 zemí (Česká republika, 

Německo, Francie, Itálie, USA). Zdroji jsou převážně ty dostupné online na webu. Mezi 

zdroji je dále jedna tištěná publikace, jedna diplomová práce, jedno video, čtyři interní 

dokumenty, jeden zákon, tři vyhlášky, dvě normy a dva pokyny generálního ředitele HZS 

ČR. 

Zdroj [1] je konspektem teoretické přípravy pro práce na vodní hladině. Bilanci půdy 

dle Českého statistického úřadu specifikují zdroje [2] a [3]. Ze zdrojů na internetu [4], 

[5] a [6] byly vzaty názvy jednotlivých vodních ploch v MSK a některé další údaje. 

Statistiky ohledně plavidel a kontejnerové techniky objasňuje zdroj [7]. Zdroj [8] 

je diplomová práce zabývající se problematikou přepravy kontejnerů včetně přepravy 

v podvěsu pod vrtulníkem. Tištěná publikace [9] pojednává o povodni v povodí Moravy 

roku 1997. Články týkající se povodní – [10] až [20] – pocházejí převážně z internetových 

stránek POŽÁRY.cz, HZS ČR a Ministerstva životního prostředí. Internetové zdroje 

[21] až [24] se týkají informací o odřadu WASAR. Zdroj [25] je Koncepce kontejnerového 

programu ČR. Vyhlášky a zákony jsou zdroje [26], [27], [28] a [33] – jejich obsahem jsou 

převážně technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, požadavky 

na požární techniku a také organizace a činnosti jednotek požární ochrany. Normami jsou 

zdroje [29] a [30], které upřesňují technické požadavky na kontejnery. Zdroje [31] a [32] 

jsou pokyny generálního ředitele HZS ČR, kterými se vydávají řády technické a strojní 

služby. Interní dokumenty HZS MSK – [34], [40] a [45] – charakterizují technické 

prostředky, kontejnerovou techniku, koncepci plavidel a kontejnerů užívanou u HZS MSK. 
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Zdroj [35] je video, které ukazuje využití francouzského konceptu lodního kontejneru 

v praxi. Zdroje [36] až [39], [41] až [44], [46] až [69] udávají informace o technických 

prostředcích vhodných pro zásah na vodní hladině. Dalšími zdroji byly konzultace 

a emailová komunikace s odborníky (konkrétně v loďařském odvětví) a také uživateli 

pevných plavidel.  

Souhrnně lze říci, že se práce zabývá problematikou, jejíž řešení v jakékoliv podobě 

na území ČR není známo. Také mimo ČR nebylo zaregistrováno jakékoliv zásadní dílo, 

které by se problematice věnovalo. Jistý koncept řešení je však užit u jednotek požární 

ochrany ve Francii, jenž byl hlavní inspirací práce. Nejpřínosnějším zdrojem bylo právě 

video francouzského konceptu kontejneru [35], které dalo představu, jakým směrem 

se v práci ubírat. Tuto ideu však bylo nutné dát do souladu s používanými koncepcemi, 

legislativou, normami a dalšími požadavky v ČR, potažmo HZS MSK. Avšak normy týkající 

se konstrukce a technických požadavků na kontejnerovou techniku, která se používá u HZS, 

v českém vydání prakticky neexistují. Bylo nutné využít dvou norem německých, dle nichž 

se při konstrukci kontejnerů postupuje. Taktéž není v ČR normativně zakotvena 

problematika dopravy kontejnerů v podvěsu pod vrtulníkem. V současné době však probíhá 

intenzivní výzkum v této oblasti a pracuje se na sjednocení řešení oné normativy. Touto 

problematikou se více zabývá dílo [8]. Je zde řešena doprava kontejnerů více způsoby včetně 

dopravy vrtulníkem a jejího možného konstrukčního provedení v souladu s dopravou 

silniční, metodika manipulace při dopravě v podvěsu, dále analýza letecké techniky 

pro dopravu kontejnerů, její stav v ČR, ve světě i její budoucí vývoj. Při výběru plavidel 

a motorů bylo v rámci konzultací, nebo emailové komunikace, přihlíženo ke zkušenostem 

a poznatkům uživatelů plavidel a odborníků v oboru, které taktéž vedly k efektivnějšímu 

splnění zadaných cílů práce. 

Všechny zdroje přispěly kladným způsobem k řešení problematiky práce a objasnění 

některých nejasností. Daly jistý směr, kterým se práce ubírala a vytvořily správný základ 

pro vlastní přínos práce. 
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1 Vodní hladina 

1.1 Problematika zásahů na vodní hladině 

Voda, živel, jenž je pro člověka, a nejen pro něj, důležitým elementem pro život, 

může tento také ohrožovat, či dokonce jej brát. Nemusí jít zrovna o povodně, kdy je třeba 

zachránit život osob či zvířat, případně majetek. Může jít o klasickou záchranu ze stojaté 

hladiny rybníků a jezer, či tekoucí hladiny řek. V tomto případě se však nejedná o nasazení 

velkého počtu sil a prostředků, a tak se lze vypořádat se vzniklou mimořádnou událostí 

poměrně bez problémů. Horší je to ovšem při větších a dlouhodobějších mimořádných 

událostech, tj. již dříve zmiňovaných povodních.  

Při jakékoliv záchraně osob z vodní hladiny jde ve velké většině případů o čas a hrozí 

různá nebezpečí. Mezi zásadní nebezpečí při záchraně patří utonutí osoby, 

ať už zachraňované či zachraňující. Z dalších nebezpečí jsou to nebezpečí podchlazení, pádu 

do vody, poranění nárazem na překážku ve vodě, infekce a vyčerpání. Pokud chceme tato 

nebezpečí omezit či se jim vyhnout, je nutné používat osobní ochranné prostředky a další 

věcné prostředky požární ochrany. Jelikož práce na vodní hladině probíhá za různých 

podmínek, je nutné stanovit vhodné vybavení specifickými prostředky a taktéž plnit úkoly 

s ohledem na podmínky na místě zásahu. Hlavní pozornost je třeba věnovat tomu, zdali jde 

o záchranu ze stojaté či tekoucí hladiny. Od toho se také odvíjí postup zásahu [1].  

Mezi specifické události při záchraně z vodní hladiny, a nejen ní, patří povodně. Jde 

o z časového hlediska dlouhodobé zásahy a dochází k nasazení velkého počtu sil 

a prostředků. Tyto síly a prostředky je však nutné na místo zásahu dopravit v dostatečném 

počtu a musí být umožněno jejich rychlé přesunování vzhledem k rozsahu povodní [1].  

Při povodních je nutné počítat i s nahromaděním materiálu, který s sebou vzala 

tekoucí masa vody a v důsledku toho se ztíženými podmínkami při zásahu. S ohledem 

na tyto skutečnosti vyvstává otázka použití vhodných, dostatečně odolných a také mobilních 

technických prostředků.  

1.2 Vodní plochy v ČR 

Z hlediska počtu zásahů na vodní hladině a možného rizika vzniku povodní je vhodné 

si analyzovat plochy vodní hladiny na území ČR, zvláště pak na území MSK. Procento ploch 
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je jistým měřítkem, od kterého se odvíjí počet zásahů na vodní hladině. Následující 

Tabulka 1 uvádí celkovou výměru ČR v jednotlivých letech 2011-2015 a dále z ní rozlohu 

vodních ploch. Z Tabulky 1 je zřejmé, že vodních ploch v ČR neustále přibývá. Tento trend 

však není nijak výrazný, nicméně je třeba k němu přihlížet.  

Tabulka 1 – Změna celkové výměry a rozlohy vodních ploch v ČR v letech 2011-2015 

[2] 

ČR 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková 

výměra [ha] 
7 886 597,98 7 886 619,00 7 886 706,63 7 886 778,58 7 886 972,73 

z toho vodní 

plochy [ha] 
163 420,67 163 964,80 164 376,99 164 835,16 165 484,91 

Tabulka 2 udává celkovou výměru, rozlohu vodní ploch a procentuální poměr 

vodních ploch v ČR a také jednotlivých krajích. Je seřazena dle procent vodní plochy 

z celkové výměry kraje a vztahuje se ke konci roku 2015.  

Tabulka 2 – Celková výměra, rozloha vodních ploch a procento vodních ploch v ČR 

a jednotlivých krajích [3] 

 celková 

výměra [ha] 

 z toho vodní plocha 

[ha] 

z toho vodní plocha 

[%] 

Česká republika 7 886 973 165 485 2,10 

Jihočeský kraj 1 005 798 44 324 4,41 

Hlavní město Praha 49 616 1 088 2,19 

Jihomoravský kraj 719 506 15 656 2,18 

Moravskoslezský kraj 542 764 11 611 2,14 

Karlovarský kraj 331 429 7 089 2,14 

Ústecký kraj 533 471 10 380 1,95 

Středočeský kraj 1 101 613 21 114 1,92 

Kraj Vysočina 679 559 12 107 1,78 

Plzeňský kraj 756 097 12 032 1,59 

Královéhradecký kraj 475 899 7 582 1,59 

Liberecký kraj 316 343 4 812 1,52 

Pardubický kraj 451 896 6 498 1,44 

Zlínský kraj 396 292 5 198 1,31 

Olomoucký kraj 526 690 5 995 1,14 

Vzhledem k časovému období, kdy práce vznikala, nebyla zpracována data za rok 

2016. V této podkapitole proto nejsou zahrnuta. 



6 

 

1.3 Vodní plochy v Moravskoslezském kraji 

Procento vodních ploch v MSK je v porovnání s ostatními kraji jedno z vyšších, viz 

Tabulka 2. Jeho územím protéká řeka Odra. Z dalších větších řek to jsou Ostravice, Opava 

a Olše [4].  

Území MSK je také bohaté na rybníky a jezera. Některé vznikly v důsledku rozsáhlé 

těžby uhlí, charakteristické pro oblast Ostravsko-karvinska. Namátkou jmenujme rybník 

Bezruč, nacházející se v katastru obce Jistebník, jenž je největším rybníkem v MSK. Jeho 

rozloha je 70 ha [5].  

Dále se na území MSK nacházejí velká vodní díla, jejichž plocha je větší než 200 ha 

– VD Slezská Harta, VD Šance, VD Kružberk, VD Žermanice. Další vodní díla již mají 

plochu menší než 200 ha [6]. 

1.4 Plavidla používaná při zásahu na vodní hladině jednotkami požární 

ochrany 

Jednotky požární ochrany používají pevná a nafukovací plavidla, případně plavidla 

smíšené konstrukce.  

Nafukovací plavidla jsou vyrobena z vrstveného materiálu, jenž se vyznačuje svou 

houževnatostí, vzduchotěsností a trvanlivostí. Aby nedošlo k úplnému potopení plavidla 

při mechanickém poškození, je použito komorové sekční konstrukce. Plavidel je zpravidla 

využíváno na menších vodních plochách malé hloubky, mají nízký ponor a lze použít 

jak motoru, který je snadno demontovatelný, tak pádel. Další dělení nafukovacích plavidel 

je dle tvaru, tj. plavidla symetrická a plavidla s pevnou zádí (pro připevnění motoru). 

Specifikem nafukovacích člunů je použití na divoké hladině, např. záchraně z divokého jezu. 

Tato jsou provedena v tzv. „samovylévací“ konstrukci, s otvory ve dně. Co se týká výhod, 

plavidla jsou bezpečnější, mají nižší hmotnost, lepší jízdní vlastnosti a manipulaci pomocí 

pádel a postačuje zde motor o nižším výkonu. Nevýhodami jsou pak menší vnitřní prostor 

a větší náchylnost k mechanickému poškození [1].  

Pevná plavidla jsou vyráběna z plastu, sklolaminátu či hliníkových slitin. Použití 

je vhodné zejména na větších vodních plochách s dostatečnou hloubkou, protože tato 

plavidla mají větší ponor z důvodu vyšší hmotnosti. Jejich výhodou je ale lepší stabilita, 
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větší vnitřní prostor, vysoká nosnost, možnost montáže motoru s větším výkonem, možnost 

dosažení jízdy ve skluzu. Nevýhodou těchto plavidel je však větší hmotnost díky konstrukci, 

špatná ovladatelnost pádly. Je také nutné zajistit spouštění z dostatečně pevného 

a upraveného terénu. Dalším nedostatkem je doprava po jednom kuse pomocí přívěsu, 

alespoň u plavidel vyšší váhové kategorie [1].  

Nejmenší kategorií jsou pak plavidla smíšené konstrukce s pevným dnem 

a nafukovacími boky. Jak lze již z názvu poznat, kombinují tak výhody a nevýhody kategorií 

uvedených výše [1].  

2 Statistiky použití plavidel a kontejnerové techniky 

S návazností použití plavidel a kontejnerové techniky u jednotek HZS ČR 

na problematiku práce je vhodné vyhodnotit si statistická data za určité sledované období. 

2.1 Statistiky týkající se použití plavidel a motorů 

Statistiku použití plavidel a motorů na území ČR charakterizuje Graf 1. Jsou zde 

uvedeny počty zásahů techniky pro zásah na vodní hladině v letech 2011–2015. Z grafu 

vyplývá, že jednotky požární ochrany používají nejvíce plavidel nafukovacích, jelikož jsou 

nejvíce zastoupena ve výbavě. Velké využití nachází i požární lodě, což jsou plavidla 

se zabudovaným motorem. Využití dalších pevných plavidel je zpravidla nižší, vzhledem 

k již výše definovaným nevýhodám, avšak ne zanedbatelné [7]. 

 

Graf 1 – Použití techniky pro zásah na vodní hladině na území ČR [7]  

70 78
57

42
26

144
127 130

98
74

23 30
51

32 3429 38 42 36
62

9 15
29 30 39

2 3 2 4 1

120 131

242

194

148

2011 2012 2013 2014 2015

P
o

č
e

t

Rok

Použití techniky pro zásah na vodní hladině v území 
ČR

plavidlo pevné plavidlo nafukovací

lodní motor do 15 kW lodní motor 16 - 30 kW

lodní motor 31 - 60 kW lodní motor nad 60 kW

požární loď se zabudovaným motorem



8 

 

Z uvedeného grafu lze dále vyčíst počty použití motorů různých výkonů. 

Nejpoužívanějšími motory v ČR jsou motory o výkonu 16-30 kW, což odpovídá 21-40 HP. 

Následují je motory o výkonu do 15 kW (do 20 HP) a 31-60 kW (41-80 HP). Nejméně 

zastoupenými jsou motory s výkonem nad 60 kW (nad 80 HP) [7]. 

Nejvyššího počtu použití techniky vykazuje rok 2013 a to z důvodu bleskových 

povodní, které zasáhly převážně Čechy (o povodních viz Kapitolu 3). Využití plavidel 

při zásazích nicméně vykazuje stálý trend, který výrazněji neklesá ani neroste [7]. 

Vzhledem ke specifickému způsobu evidence výjezdů techniky, respektive agregátů 

v MSK, je bohužel naplněnost databáze informacemi omezená a statistika výjezdů 

k zásahům na vodní hladině tudíž málo průkazná, tudíž je zde graf zbytečný [7]. 

2.2 Statistiky týkající se kontejnerové techniky  

 

Obrázek 1 - Vybavení HZS ČR kontejnery - znázorněno početně a procenty z celku [8] 

U zásahů nejen na vodní hladině, ale i ostatních mimořádných událostí, je využíváno 

kontejnerů, které svým obsahem většího množství specifických technických prostředků 

umožňují efektivnější práci při různých druzích zásahů. Na Obrázku 1 je znázorněn počet 

a procentuální zastoupení kontejnerové techniky v rámci ČR a jednotlivých krajů ke konci 

roku 2015. Je patrné, že největším počtem disponuje právě MSK. Tomu se v počtu 
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kontejnerů vyrovná jedině kraj Středočeský. Je také zřejmá nevyváženost počtu 

kontejnerové techniky v jednotlivých krajích [8]. 

Při zásahu většího rozsahu na vodní hladině je převážně používán kontejner lodní, 

obsahující plavidla a další prostředky pro záchranu z vodní hladiny. Následující Graf 2 

porovnává celkové počty kontejnerů v ČR a v MSK, zvláště pak také počty lodních 

kontejnerů. Stav je stanoven ke konci roku 2015 [8]. 

 

Graf 2 – Porovnání počtu kontejnerů v ČR a MSK [7] [8] 

Z výše uvedených informací lze také zjistit, že v MSK se soustřeďuje v přepočtu 

cca 23 % celkového počtu kontejnerové techniky v ČR. Kontejnerová koncepce v MSK patří 

k jedněm k nejvyspělejších, je neustále zdokonalována a také významně přispívá k rozvoji 

kontejnerové techniky všeobecně [8].  

Lodních kontejnerů je v MSK umístěna více než polovina (64 % celkového počtu). 

Jedním z důvodů je to, že na území MSK působí odřad WASAR (více o odřadu viz 

Podkapitolu 3.3). Žádný z kontejnerů však neobsahuje větší množství pevných plavidel [8]. 

Další statistika je zaměřena na počet výjezdů kontejnerové techniky. Rostoucí zájem 

o kontejnery se také projevuje ve statistice jejich použití – lze sledovat zvyšující se trend 

použití jak v rámci celé ČR, tak MSK, viz Graf 3. Tento graf charakterizuje použití 

kontejnerové techniky na území ČR a MSK v letech 2011-2015, následující Graf 4 

pak charakterizuje použití lodních kontejnerů v MSK ve stejném období [7].  
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Graf 3 – Porovnání použití kontejnerů při zásazích na území ČR a MSK [8] 

 

Graf 4 – Využití lodních kontejnerů u zásahu v MSK [7] 

Vzhledem k časovému období, kdy práce vznikala, nebyly zpracovány statistiky 
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3 Povodně 

Pokud budeme směřovat v použití většího množství pevných plavidel zejména 

při mimořádných událostech velkého rozsahu, což jsou povodně, bylo by dobré si některé 

tyto události nějakým způsobem přiblížit a vyvodit z nich skutečnosti, které měly zásadní 

vliv na rozvoj preventivních a represivních opatření týkajících se povodní a také 

na vybavenost jednotek požární ochrany technickými prostředky pro zásah na vodní hladině. 

Za posledních 20 let postihly naše území povodně ve velkém rozsahu již několikrát, 

a jejich výskyt je častější než kdykoliv předtím. Nikdo však nedokáže z dlouhodobého 

hlediska přesněji stanovit, kdy povodeň přijde, jaké území zasáhne a jak bude intenzivní. 

Je tedy nutné plnit určité preventivní kroky, jak rizika plynoucí z povodně snížit  

na přijatelnou úroveň. Taktéž je nevyhnutelné činit i represivní kroky v případě, kdy již 

povodeň ohrožuje životy a páchá škodu na majetku či životním prostředí. 

3.1 Povodně v letech 1997, 2002 a 2006 

 V červenci roku 1997 zasáhla rozsáhlá povodeň území Moravy, Slezska 

a východních Čech. Obzvlášť oblast MSK patřila k nejvíce zasaženým. Jednalo se o největší 

povodně a největší katastrofu 20. století na území ČR. V důsledku povodně došlo 

k vysokým ztrátám na životech a taktéž velkým škodám. Tato povodeň odhalila 

nepřipravenost různých státních i soukromých institucí a organizací, absenci havarijních 

plánů, zanedbání údržby říčních koryt, zastaralost techniky a selhání výstražného systému. 

Jak se říká – všechno zlé je k něčemu dobré – a tak v tomto případě povodeň zavdala vzniku 

IZS, jak jej známe dnes; stanovení nových povodňových řádů a odstranění různých 

nedostatků na území ČR. Tyto skutečnosti vedly k zmírnění následků další velké povodně 

v srpnu roku 2002 [9].  

Povodeň roku 2002 zasáhla území Čech – povodí Vltavy a Labe. Šlo o dosud největší 

změřené povodně na území ČR. Tato mimořádná událost prověřila změny realizované 

po povodni z roku 1997 a po následné analýze bylo konstatováno, že jednotný systém řízení 

záchranných a likvidačních prací obstál a byl funkční. Ba co víc, byl inspirací a základem 

pro systémy dalších evropských zemí a čeští experti v tomto oboru jsou ceněni v zahraničí, 

zejména v rámci EU a NATO. I po této povodni došlo k dalším vylepšením a úpravám 

nedostatků a povodňových plánů. Na preventivní činnosti se podílel zejména HZS ČR [10]. 
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Další prověrkou účinnosti systému byly povodně na přelomu března a dubna roku 

2006, způsobené rychlým oteplením v kombinaci s vydatnými srážkami. Po této povodni 

byla MV – GŘ HZS ČR vydána zpráva udávající, že ČR je schopna čelit mimořádným 

událostem rozsáhlého charakteru. Tato skutečnost vyplynula z efektivního řešení včasné 

evakuace velkého množství obyvatel a také z dostatečného zdroje sil a prostředků 

jednotlivých krajů při provádění záchranných a likvidačních prací. Hlavním činitelem byly 

složky IZS, zejména jednotky HZS ČR [10]. 

Tyto výše jmenované povodně byly počátkem vzniku a dalšího vývoje IZS a HZS. 

Umožnily rozvoj celé řady možností pro boj s nimi a ukázaly, jakým směrem se má ubírat 

prevence a represe této mimořádné události. 

3.2 Povodně v letech 2009, 2010 a 2013  

Povodně na přelomu června a července roku 2009 ve velké míře zasáhly Moravu 

a Slezsko, hlavně MSK. Nejvíce trpěla oblast Novojičínska, kde byly na několika místech 

překonány hodnoty stoleté vody. HZS MSK byl nucen nasadit velké množství sil 

a prostředků, zejména pak člunů, které se využívaly hlavně při pátrání po pohřešovaných 

osobách či jejich záchraně [12]. Je znám i případ, kdy došlo k mechanickému poškození 

nafukovacího člunu jednotek požární ochrany [11] (tento fakt dále nahrává možnosti většího 

využití pevných plavidel). Škody na majetku byly vysoké a ztráty na životech taktéž nebyly 

nejmenší. Po povodni docházelo dále ke zlepšování IZS a rozvoji protipovodňové ochrany 

[12].  

Následující povodně v květnu roku 2010 zasáhly taktéž území Moravy a Slezska. 

Nejpostiženější územím byl MSK, ve kterém bylo provedeno nejvíce zásahů a také 

evakuováno a zachráněno nejvíce osob ze všech postižených krajů [13]. Nutno dodat, 

že záchranné a likvidační práce si vyžádaly velké množství sil a prostředků, zejména 

plavidel. Byla to další událost v brzkém sledu, která ukázala, že vybavenost jednotek požární 

ochrany v MSK technickými prostředky pro zásahy na vodní hladině je nutné udržovat 

v dostatečném množství [14]. 

Roku 2010 se povodně vyskytly ještě v měsíci srpnu na území Ústeckého, 

Pardubického a Libereckého kraje a na konci září znova v Libereckém kraji, avšak v menší 
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intenzitě [15]. Při povodni v srpnu HZS MSK poskytl pomoc zasaženým územím – byly 

vyslány síly a prostředky pro zásah na vodní hladině i nově vzniknuvší odřad WASAR [16].  

Poslední velká povodeň se udála roku 2013, a probíhala postupně ve třech vlnách 

v období od přelomu května a června až do konce června [17]. Každá následující vlna 

probíhala s menší intenzitou. Povodeň zasáhla povodí řek Vltavy a Labe. Při této mimořádné 

události HZS MSK rovněž poskytoval síly a prostředky jako formu pomoci zasaženým 

oblastem [18]. Pomoc byla řešena vysláním dvou vysokokapacitních čerpadel, pracovní 

skupiny a nasazením odřadu WASAR [19].  

HZS MSK také poskytl humanitární pomoc některým zemím postiženým povodní, 

např. Slovinsku v roce 2014, kdy na jeho území byly vyslány některé technické prostředky 

a záchranný tým [20].  

V kontextu této podkapitoly lze tudíž konstatovat, že HZS MSK je výrazným 

pomocníkem při mimořádných událostech, které se týkají zásahu na vodní hladině – v tomto 

případě povodní, jelikož disponuje potřebnými technickými prostředky a jeho příslušníci 

mají potřebnou odbornou přípravu k zdolávání takovýchto událostí. Původ lze hledat v tom, 

že MSK několikrát čelil velkým povodním, dokázal si s nimi poradit a z případných 

nedostatků se dále poučit. Bylo by tedy vhodné technické prostředky neustále vylepšovat, 

či nasazovat nové, které svými vlastnostmi přispějí k ještě větší efektivitě zásahů. 

3.3 Odřad WASAR 

HZS MSK realizuje pomoc při zásazích na vodní hladině nejen na svém území, 

ale taktéž na dalších potřebných místech v ČR i v zahraničí. Velkou měrou se na této pomoci 

podílí odřad WASAR. Je to jediný odřad svého druhu v ČR, dislokovaný právě v MSK. 

Odřad WASAR v ČR, konkrétně v MSK, vznikl v roce 2010 na základě zkušeností 

z bleskových povodní roku 2009 na Novojičínsku. Na vzniku se podíleli příslušníci HZS 

MSK společně s holandskými a britskými kolegy. V té době se jednalo o nový typ jednotky, 

která měla zasahovat při povodních. Tento mezinárodní projekt měl vytvořit vhodný koncept 

speciální odborné přípravy pro vyhledávání a záchranu při povodních za použití člunů. Byly 

vytvořeny společné standartní postupy při této mimořádné události [21].  

Český odřad je připraven samostatně zasahovat v tuzemsku i v zahraničí na základě 

certifikátu, který získal roku 2012. Byl registrován jako modul pro povodňové záchranné 
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práce s pomocí člunů v databázi CECIS, což je v překladu Společný nouzový informační 

a komunikační systém, který usnadňuje komunikaci mezi Monitorovacím a komunikačním 

centrem se sídlem v Bruselu a národními úřady [21]. Tento systém umožňuje okamžité 

spojení mezi operačními středisky členských států. Žádost o pomoc postižené země 

je systémem přiřazena k nabídce pomoci ze zemí, které jsou ochotné zasáhnout. Systém 

poskytuje informace o aktuálním stavu všem členským státům, dokud není mimořádná 

událost zdolána [23].  

Odřad je složen z 59 příslušníků HZS MSK a několika dalších specialistů z různých 

oborů. Je speciálně vyškolen pro práce na vodní hladině a jeho specifické vybavení 

při každém výjezdu tvoří 6 základních plavidel (nafukovací Zodiac Futura Mark II) 

ve 3 lodních kontejnerech, 3 speciální plavidla dle charakteru mimořádné události 

(nafukovací Zodiac Futura Mark III, smíšené Zodiac Pro 650, pevné hliníkové Marine 17 H) 

a 3 rafty Raft Pulsar 380 N. Odřad je plně soběstačný – co se týče PHM, potravin, vody 

a ubytování – po dobu 10 dnů. Nezatěžuje tak žádným způsobem postižený stát. Akční 

rádius odřadu je 1500 km [22]. 

Jeho akceschopnost je prověřována řadou mezinárodních cvičení. Účastnil se např. 

cvičení v Anglii, Holandsku, Rumunsku; naposledy roku 2016 v říjnu v Chorvatsku 

a následně Lotyšsku, kde také získával certifikace pro působení v dalších zemích EU. 

Výcvik odřadu však probíhá i na domácí půdě [24]. 

Nasazení odřadu WASAR na území ČR bylo využito při povodních v srpnu roku 

2010 na Liberecku. Jelikož se ale povodňová situace zlepšila, odřad nakonec nezasahoval 

[16]. Další nasazení proběhlo při povodních roku 2013 v Čechách. Zde už WASAR odřad 

zasahoval – pomáhal se záchranou a evakuací osob a zvířat a také přepravou materiálu 

a různých technických prostředků [19]. 

Vzhledem k tomu, že odřad WASAR potřebuje při zásahu technické prostředky 

rozličného druhu při různých podmínkách na zásazích, nabízí se zde možnost vybavení 

lodním kontejnerem s větším množstvím plavidel jako vhodná. Může docházet k situacím, 

kdy je potřeba nasazení většího množství plavidel a zároveň může hrozit riziko 

mechanického poškození používaných nafukovacích plavidel. Toto riziko lze omezit 

použitím většího množství vhodných pevných plavidel, která by byla umístěna 

v kontejnerové technice.  
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4 Kontejnerová technika  

Důvody, proč je pořizována kontejnerová technika, jsou hlavně ekonomické. Není 

účelné pevně implementovat specifické technické prostředky, které se používají velmi 

sporadicky jen při určitých typech zásahů, na pevnou nástavbu požárního automobilu. 

Docházelo by k hromadění automobilů, které jsou náročné na údržbu a opravy. Technické 

prostředky se proto implementují do kontejneru, který má své specifické využití, lze jej 

jednoduše naložit na nosič a přivést na místo zásahu. Mezi jiné výhody pak patří možnost 

použití kontejnerového nosiče po složení kontejneru pro další dopravu kontejnerů a také 

nižší náklady na údržbu a opravy kontejnerové techniky. Nevýhodami mohou být větší 

rozměry a hmotnost kontejnerového nosiče i s nástavbou [25]. 

Počátky vývoje kontejnerové techniky v ČR lze najít v polovině 80. letech 20. století. 

Tehdy se jednalo o hledání hospodárného řešení a využití technických prostředků. Použití 

kontejnerové techniky však bylo omezeno malým portfoliem kontejnerových nosičů. Tento 

systém onoho času fungoval jinak než ten dnešní. Také nebyl nikterak normalizován 

a sjednocen, proto se v posledních letech přistoupilo na koncepci, která měla za úkol 

požadavky na kontejnerovou techniku alespoň částečně sjednotit [25].  

Nyní se u HZS MSK přechází k nové koncepci, kdy kontejnery splňují kritéria 

pro přepravu v podvěsu pod vrtulníkem. 

4.1 Legislativní, normativní a další požadavky  

Základní legislativní požadavky, kterými se musí řídit výroba a schvalování 

kontejnerové techniky, jsou ukotveny v zákoně č. 239/2013 Sb. - další požadavky jsou 

stanoveny v jeho prováděcí vyhlášce č. 341/2014 Sb. Vybavení požárního automobilu, 

respektive kontejneru, technickými prostředky řeší vyhláška č. 53/2010 Sb. K normám, 

které se zabývají základními konstrukčními parametry kontejnerů, patří německé normy 

DIN 30 722 a DIN 14 505. Pro zabezpečení provozuschopnosti, skladování prostředků 

požární ochrany a stanovení dalších úkonů se používají některé Sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR. V tomto případě jde o Řád strojní služby a o Řád technické 

služby. 
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Zákon č. 239/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se mění zákon č. 56/2001 

Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a jeho prováděcí 

vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 

Tento zákon zavádí evropské nařízení a normy z hlediska požadavků na bezpečnost 

na pozemních komunikacích do české legislativy. Zákon stanovuje, kdo a jakým způsobem 

řeší schvalování vozidel a jejich technických částí [26]. 

Prováděcí vyhláška dále řeší technické podmínky provozu na pozemních 

komunikacích a schvalování technické způsobilosti v případech, kdy nejsou řešeny předpisy 

EU (toto se týká vozidel požární ochrany) [27]. 

Vyhláška č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky  

Základním bodem této vyhlášky je stanovení technických podmínek zásahového 

požárního automobilu a také jeho příslušenství. Vztahuje se i na kontejnerovou techniku, 

pakliže se používá za stejným účelem jako požární automobil. Předmětem této vyhlášky není 

stanovení konstrukčního systému kontejnerů [28]. 

Německé normy DIN 30 722 – Vozidla pro obecné účely – požadavky na výměnné 

nástavby a kontejnery; a DIN 14 505 Požární vozidla – Přepravníky kontejnerů – 

Všeobecné požadavky  

Norma DIN 30 722 stanovuje tři základní hmotností třídy kontejnerových nosičů 

(12; 26; 32 tun). V souvislosti s tím je upravena výška upevňovacího třmenu. Pro každou 

hmotnostní třídu jsou pak řešeny kontejnerové sklápěcí automobily, nakládací zařízení 

a kontejnery [29]. 

Norma DIN 14 505 navazuje na DIN 30 722, stanovuje maximální konstrukční 

rozměry a charakterizuje rozdělení nosičů kontejneru dle hmotnosti. Také stanovuje 

požadavky na montovaná technická zařízení a přístroje nezbytné pro přepravu kontejnerů 

[30].  
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SIAŘ GŘ HZS ČR – částka 62/2016. Pokyn generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru ČR ze dne 21. 12. 2016, kterým se vydává Řád technické služby 

Hasičského záchranného sboru České republiky; a částka 9/2006. Pokyn generálního 

ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 3. 

2006, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České 

republiky 

Řád technické služby upravuje její výkon, a stanovuje úkoly při zabezpečení 

provozuschopnosti, používání, zkoušení a kontrolách, údržbě a skladování věcných 

prostředků technické služby a vymezuje jejich jednotné používání. Nejsou zde ale řešeny 

technické podmínky pro provoz a schvalování požární techniky [31]. 

Řád strojní služby upravuje její výkon při zabezpečení provozuschopnosti, 

provozování, údržbě a skladování prostředků strojní služby, zejména požární techniky 

a vybraných věcných prostředků požární ochrany [32]. 

4.2 Technické a konstrukční řešení kontejneru a nosiče 

Jednotky požární ochrany používají kontejnery natahovací, též zvané odvalovací. 

Manipulace s kontejnerem a jeho natažení na nosič je prováděna pomocí mechanismu 

umístěného přímo na kontejnerovém nosiči. Základní konstrukci kontejneru tvoří spodní 

podvojný vyztužený rám ve tvaru L, na jehož svislém kratším konci je umístěn závěs 

pro manipulaci; a na vodorovném konci příčka, na které se nacházejí dva válečky, 

umožňující odvalování kontejneru, čímž zabraňují drhnutí podlahy po pevném podkladu. 

Na tento rám se dále umisťuje účelová nástavba [8]. Veškeré rozměry jsou uvedeny 

v DIN 30 722 respektive DIN 14 505. Celkové rozměry soustavy nosiče s kontejnerem 

nesmí překročit délku 10 000 mm, šířku 2 550 mm a výšku 4 000 mm. Délka kontejneru 

závisí na počtu náprav kontejnerového nosiče. Počet náprav také určuje maximální hmotnost 

kontejneru, kdy pro třínápravový nosič je maximální povolená hmotnost 26 tun 

a pro dvounápravový nosič maximální povolená hmotnost 18 tun. Nutno dodat, 

že pro výrobce jsou závazné i jiné normy než v této kapitole uvedené. Maximální rozměry 

kontejneru podle počtu náprav jsou uvedeny na Obrázku 2. Dále musí kontejner být 

konstruován tak, aby jej bylo možno zavěsit pod vrtulník. V horních rozích kontejneru 
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je tedy nutné umístit oka pro úchyt a celou hlavní konstrukci zpevnit příčkami. Také se musí 

upravit otevíravé rolety, tak aby se za letu neotevřely a přepravu vydržely. [30]. 

 

Obrázek 2 - Mezní rozměry kontejneru dle počtu náprav [30] 

Při návrhu konstrukce kontejneru pro dopravu většího množství plavidel budeme 

vycházet z již známých maximálních dimenzí používaných u HZS MSK: 

➢ Max. délka kontejneru včetně rámu: 6 200 mm 

➢ Max. délka kontejneru bez rámu: 5 880 mm 

➢ Max. šířka kontejneru: 2 550 mm 

➢ Max výška kontejneru včetně rámu: 2 450 mm 

➢ Min. světlá výška vnitřního prostoru: 1 900 mm 

➢ Světlá výška rámu: 260 mm 

➢ Úhel sklápění: 50° 

➢ Max. hmotnost kontejneru s vybavením: 12 000 kg 

➢ Jednotná výška nosného oka kontejneru: 1 570 mm 

4.3 Posouzení možnosti přepravy kontejneru v podvěsu pod vrtulníkem 

Kontejnerová technika může být přepravována nejen po silnici, ale také alternativní 

cestou. Kontejnerová koncepce HZS MSK se nyní ubírá směrem, kdy jsou nové kontejnery 

konstruovány tak, aby se daly použít v podvěsu pod vrtulníkem. Přeprava vzduchem přináší 

jisté výhody v porovnání s přepravou silniční. Hlavní výhodou je kratší doba přepravy, 

na rozdíl od silniční, kdy vrtulník letí přímo vzdušnou čarou k cíli. K dalším výhodám patří 

dostupnost na místo zásahu, které je odříznuté, např. při povodni. Předností je také vysoká 

mobilita. Nevýhodou pak může být delší doba umisťování kontejneru do podvěsu, absence 
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vrtulníků s vysokou nosností na území ČR, nebo také nemožnost letu při nepříznivých 

klimatických podmínkách či v noci [8]. 

Ve vztahu k problematice této práce by doprava vzduchem byla vhodná zejména 

při povodních, kdy může být problém dostat kontejner na místo zásahu po silnici, 

ať už z důvodu odříznutí záplavou, nedostatku kontejnerových nosičů, nebo jejich dlouhé 

doby přepravy po zemi [8].  

Dále co se týče legislativy nebo normativních požadavků – tyto vlastně chybí, žádná 

norma neřeší vzdušnou přepravu, tj. v podvěsu pod vrtulníkem (až na ČSN ISO 8323, ta ale 

platí pro přepravu kontejnerů v trupu letadel). Tato oblast dopravy je zatím v počátcích, 

probíhá výzkum a zkoušení různých postupů pro vytvoření určité normativy [8].  

Při přepravě vrtulníkem na kontejner působí jiné vlivy, které nemusí být shodné 

s těmi při přepravě po silnici. Je nutné tedy zpevnit rám a základní konstrukci kontejneru, 

jakožto i spodní a dolní část. Tím pádem dojde ke zvýšení hmotnosti celého kontejneru 

a je nutné použití vrtulníků s vyšší nosností. Navíc při použití konstrukce pro přepravu 

vzduchem musí stále kontejner splňovat požadavky dopravy silniční. Je nutné se tedy dále 

zabývat vhodným řešením, jelikož je potřeba najít shodu při normalizaci těchto dvou typů 

dopravy. Problematikou dopravy v podvěsu pod vrtulníkem se podrobněji zabývá [8]. 

5 Současná koncepce plavidel a technických prostředků pro 

zásah na vodní hladině u HZS MSK 

Pokud se budeme v této práci zabývat návrhem lodního kontejneru pro přepravu 

většího množství plavidel pro HZS MSK a dále konkrétně jeho výbavou, hodilo 

by se představit koncepci, jež je zde užívána a kterou se řídí veškeré vybavování 

technickými prostředky pro zásah na vodní hladině; a jíž se téže budeme řídit i my. 

Počty a druhy plavidel a kontejnerů v každém územním odboru jsou rozděleny podle 

typu stanic. Na každé centrální stanici územního odboru a stanici typu P4, tj. stanici umístěné 

v obci nebo v části obce s počtem obyvatel nad 30 tisíc, kde jednotka hasičského 

záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd dvou družstev [33], se nachází jedno pevné 

plavidlo. Součástí každého tohoto plavidla je nafukovací raft Pulsar 380 N. Dále se na každé 

centrální stanici územního odboru nachází smíšené plavidlo Zodiac Pro 650 a jeden lodní 
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kontejner. Tento kontejner obsahuje dvě nafukovací plavidla Zodiac Futura Mark II. 

Všechny stanice typu C i P jsou dále vybaveny nafukovacím člunem Zodiac Futura Mark III. 

Mimo to jsou ještě na skladech některých stanic uschovány další typy plavidel a motorů, 

které lze využít v případě větší mimořádné události, jako jsou např. povodně [34].  

Jak vyplývá z výše uvedeného, tato koncepce využívá jednotného systému výbavy 

technickými prostředky. Výjimku z tohoto výčtu technických prostředků tvoří ÚO Ostrava, 

jejichž rozdělení je uvedeno níže v Tabulce 4 [34]. 

Motory pro plavidla užívané v MSK jsou převážně od firmy Evinrude. Avšak kromě 

nich se používají i jiné, jejichž přehled uvádí Tabulka 3. Zároveň jsou i uvedeny jejich 

výkony. Z Tabulky 4 pak jde i rozlišit, které motory se na která plavidla montují [34]. 

Tabulka 3 - Motory používané u HZS MSK a jejich výkon 

Motory ks 
Výkon 

[HP] [kW] 

Evinrude 130 6 130 96 

Tohatsu 70 4 70 52 

Evinrude 60 3 60 45 

Evinrude 40 24 40 30 

Johnson 40 Jet 1 40 30 

Evinrude 30 15 30 22 

Evinrude 25 Jet 5 25 19 

Johnson J 25 2 25 19 

Johnson 25 Jet 3 25 19 

Johnson 8 1 8 6 

plavidla bez motoru 9 - - 
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Tabulka 4 – Technické prostředky pro zásah na vodní hladině v ÚO Ostrava 

Požární stanice 
Druh 

plavidla 
Plavidlo Motor 

Výkon 

motoru 

(HP) 

Druh dopravy 

Ostrava 

HS1 

Zábřeh 

pevné Marine 20 H  Tohatsu 70 70 nestavitelný podvozek 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 stavitelný podvozek 

smíšené Zodiac Pro 650 Evinrude 130 130 stavitelný podvozek 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark II 
Evinrude 30 30 

lodní kontejner nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark II 
Evinrude 30 30 

nafukovací Zodiac Z 131 Johnson 8 8 

nafukovací Raft Pulsar 380 bez motoru - na Marine 20 H 

sklad 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 - 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 - 

- motor 
Evinrude 25 

Jet 
25 - 

nafukovací Gumotex UZC 420 
Johnson 40 

Jet 
40 - 

nafukovací 
Zodiac Futura 

MK2 

Evinrude 25 

Jet 
25 - 

HS4 Jih 

pevné Marine 17 H  Evinrude 60 60 stavitelný podvozek 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 stavitelný podvozek 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark II 
Evinrude 30 30 

lodní kontejner 

nafukovací 
Zodiac Futura 

Mark II 
Evinrude 30 30 

nafukovací Raft Pulsar 380 bez motoru - na Marine 17 H 

sklad 

- motor Evinrude 30 30 - 

nafukovací 
Zodiac Futura 

MK2C 

Evinrude 25 

Jet 
25 - 

HS2 

Fifejdy 
nafukovací 

Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 stavitelný podvozek 

HS3 

Poruba 
nafukovací 

Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 stavitelný podvozek 

HS5 

Slezská 
nafukovací 

Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 stavitelný podvozek 

HS6 

Přívoz 
nafukovací 

Zodiac Futura 

Mark III 
Evinrude 40 40 stavitelný podvozek 

Jelikož se v Ostravě nachází Krajské ředitelství HZS MSK, je zde dislokováno větší 

množství techniky, a to jak speciální, tak i kontejnerové. Pokud se zaměříme na lodní 

kontejnery, zjistíme, že na rozdíl od ostatních požárních stanic v MSK, kde lodní kontejnery 

obsahují dvě nafukovací plavidla, ostravský na centrální stanici obsahuje plavidla tři – 
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ke dvěma plavidlům Zodiac Futura Mark II je přidáno ještě menší nafukovací plavidlo 

Zodiac Z131. Hlavním důvodem je to, že ostravská centrální stanice byla jako první v kraji 

vybavena lodním kontejnerem. Jeho konstrukce je tak odlišná od ostatních.  

V Ostravě jsou však dislokovány lodní kontejnery dva. Druhý je umístěn na HS4 Jih 

a je vybaven už dvěma plavidly. Tato stanice je předurčena pro zásah na vodní hladině [34].  

Vybavení jednotlivými plavidly je již v rámci koncepce. Na centrální stanici 

se nachází smíšené plavidlo Zodiac Pro 650. Dále je umístěno na HS1 Zábřeh a HS4 Jih 

pevné plavidlo, jehož součástí je Raft Pulsar 380 N. Na každé stanici v ÚO Ostrava 

se pak nachází nafukovací člun Zodiac Futura Mark III [34].  

Mimo koncepci jsou na HS4 Jih a HS1 Zábřeh uskladněny další motory a plavidla 

do rezervy. Lze se také ještě zmínit o třech kusech obojživelných čtyřkolek Gibbs 

QUADSKI XL, kterých využívá hlavně odřad WASAR [34].  

Všechny výše uvedené údaje v této kapitole se vztahují ke konci roku 2016. Celkový 

počet techniky pro zásah na vodní hladině u HZS MSK je 77. Z toho jsou to 3 obojživelné 

čtyřkolky a jeden vodní skútr. Zbytek jsou plavidla pevná, nafukovací nebo smíšená. Deset 

plavidel a dva náhradní motory jsou umístěny na skladě pro případ rozsáhlejší mimořádné 

události. Celkový počet plavidel ihned akceschopných je tedy 65. 

V rámci koncepce se udržuje také jednotné vybavení plavidel a kontejnerů 

ochrannými a dalšími věcnými prostředky a také motory. Pro každý typ plavidla 

či kontejneru je vybavení specifické. Není však účelné zde tyto prostředky jednotlivě 

vyjmenovávat, lze jen konstatovat, že budeme vycházet při návrhu vybavení lodního 

kontejneru pro přepravu většího množství pevných plavidel z tohoto systému [34]. 

6  Návrh lodního kontejneru pro přepravu většího množství 

plavidel 

Nyní nastal čas popsat návrh kontejneru – vybavení plavidly, motory pro tato 

plavidla a dalšími technickými prostředky potřebnými pro funkčnost celého konceptu 

kontejneru. S tím také souvisí návrh konstrukčního a dispozičního řešení, barevného 

provedení, osvětlení, elektroinstalace, rozmístění technických prostředků v kontejneru, 

manipulace s nimi a také rozbor finančních nákladů pro celý tento koncept. 
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6.1 Zohlednění použití jednotlivých kategorií plavidel v návaznosti 

na problematiku práce 

Popis jednotlivých kategorií plavidel byl uveden v Podkapitole 1.4, nyní 

si charakterizujeme vhodnost či nevhodnost použití a konkrétní důvody, proč použít pevná 

plavidla v návaznosti na problematiku práce. 

Nafukovací plavidla jsou u jednotek požární ochrany nejvíce používanou kategorií. 

Jsou také implementována do kontejnerové techniky ve větších počtech. Tuto problematiku 

z hlediska již známých poznatků nemá smysl v této práci řešit.  

Plavidla se smíšenou konstrukcí jsou nejméně zastoupenou kategorií a není tedy 

účelné se jimi v práci zabývat.  

Pevná plavidla jsou méně používanou kategorií než plavidla nafukovací, avšak i tato 

mají opodstatnění svého využití. Přepravují se většinou, jak již bylo zmíněno, přívěsem, 

a to díky větším rozměrům a hmotnosti. Pevná plavidla menší hmotnosti a vhodných 

rozměrů by bylo možné přepravovat ve větším počtu kusů i v kontejnerové technice. 

Budeme se tedy snažit najít pevné plavidlo vhodné pro umístění do kontejneru ve větším 

počtu 

6.2 Výběr vhodného pevného plavidla 

Jako vhodné plavidlo jsme uvažovali hliníkové, plastové či laminátové plavidlo 

s potřebnou stabilitou, pevností a schopností dobré manévrovatelnosti na vodní hladině, 

které má zároveň ploché dno. Hliníková plavidla jsme vyřadili z důvodu obsazení nízkým 

počtem osob a malé nosnosti při velkých rozměrech. Dalším negativem byla špatná 

skladovatelnost ve stohu, kdy hliníkové čluny jsou konstruovány vesměs s výztuhami uvnitř, 

které jsou spojeny s pláštěm plavidla nerozebíratelnými spoji. Pozitivum však bylo v nižších 

váhách.  

Plastová plavidla zase nebyla dostatečně pevná. Jako vhodná jsme zvolili plavidla 

laminátová, která mají dostatečnou pevnost pro práci v nepříznivých podmínkách, jejich 

konstrukce umožňuje stohové skladování a také se dají vhodně vybavovat příslušenstvím, 

které je variabilní a rozebíratelné. Celé plavidlo tak funguje jako stavebnice, což se hodí 

do konceptu našeho kontejneru. Negativem jsou vyšší hmotnosti těchto plavidel. 
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Provedli jsem průzkum českého trhu pevných plavidel. Byli kontaktováni výrobci 

a distributoři plavidel s dotazem na vhodné pevné plavidlo v jejich sortimentu. Ozvalo 

se však jen pár z nich. Po specifikování požadavků jsme byli odkázáni na firmu, která 

distribuuje a prodává typ plavidla, které bylo použito v konceptu kontejneru ve Francii. 

Jednalo se o typ plavidla Carolina Skiff J16 – pevné laminátové plavidlo vyráběné v USA. 

Jelikož jsme měli možnost vidět funkčnost francouzského systému v praxi [35], jevilo se tak 

toto plavidlo jako vhodné pro náš kontejner. Avšak po shlédnutí technických parametrů 

plavidla jsme zjistili, že nevyhovuje doporučeným požadavkům MV – GŘ HZS ČR. V [1] 

je uvedeno, že člun musí mít minimální nosnost 500 kg a obsaditelnost minimálně 

6 osobami. Technické specifikace plavidla Carolina Skiff J16, které udává výrobce na svých 

webových stránkách jsou následující [36]: 

➢ Délka: 4,80 m 

➢ Šířka: 1,60 m 

➢ Ponor: 8–15 cm 

➢ Hmotnost: 150 kg 

➢ Výška zádi (pro umístění motoru): 38/50 cm 

➢ Max. výkon motoru: 40 HP 

Údaje jsou převedeny z americké metrické soustavy do metrické soustavy používané 

u nás. Další údaje jsme zjistili z webových stránek distributora pro ČR [37]: 

➢ Nosnost: 460 kg 

➢ Max. počet osob přepravovaných: 5 

➢ Vnitřní šířka: 1,30 m 

➢ Výška: 0,36 m 

Lze si tedy všimnout, že Carolina Skiff J16 nesplňuje požadovanou nosnost 

a minimální obsaditelnost osobami. Bylo tedy nutné najít jiné vhodné plavidlo. Jelikož jsme 

chtěli zůstat u plavidel Carolina Skiff, padl náš výběr na typ DLX1655, jenž taky nabízí 

český distributor. Technické specifikace, jež uvádí výrobce jsou následující [38]: 

➢ Délka: 4,80 m 

➢ Šířka: 1,70 m 

➢ Ponor: 8–15 cm 

➢ Hmotnost: 260 kg 
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➢ Výška zádi (pro umístění motoru): 38/50/64 cm 

➢ Max. výkon motoru: 50 HP 

Údaje jsou převedeny z americké metrické soustavy do metrické soustavy používané 

u nás. Další údaje jsme zjistili z webových stránek distributora pro ČR [39]: 

➢ Nosnost: 540 kg 

➢ Max. počet osob přepravovaných: 6 

➢ Vnitřní šířka: 1,40 m 

➢ Vnitřní výška: 0,40 m 

➢ Doporučený výkon motoru: 15/30 HP 

Tento typ již tedy všechny požadavky splňuje. Rozměrově se od typu J16 liší pouze 

ve výšce a šířce, kdy je širší o 10 cm. Je zde ale znatelný váhový rozdíl, který činí 110 kg. 

Tento fakt by však neměl činit problémy pro splnění váhového limitu kontejneru max. 12 t.  

Nicméně ještě bylo nutné znát celkovou výšku plavidla, abychom byli schopni určit 

počet plavidel stohovatelných v kontejneru do sebe. Výrobce na dotaz, kolik je celková 

výška tohoto typu plavidla, odpověděl, že vnější výška je cca 56 cm. Se známou vnitřní 

a vnější výškou jsme mohli odhadnout přibližnou výšku plavidel ve stohu. V rámci jednotné 

kontejnerové koncepce HZS MSK je výška vnitřního prostoru kontejnerů 190 cm. 

Je tak možné do sebe naskládat celkem 6 ks tohoto typu plavidel s dostatečnou prostorovou 

rezervou.  

Bylo nám také umožněno prohlédnout si plavidlo Carolina Skiff. Po odkázání 

distributora na Povodí Odry, nám Povodí sdělilo, že plavidlo Carolina Skiff se nachází 

na VD Těrlicko. Po domluvě jsme se dostavili osobně si plavidlo prohlédnout. Zjistili jsme, 

že se jedná o plavidlo asi 12 let staré, typové řady V17. Jeho rozměry 5,05 m na délku, 

na šířku 1,92 m a 0,72 m na výšku však nebyly vhodné z hlediska velikosti do našeho 

kontejneru. Dozvěděli jsme se však důležité poznatky od uživatele – zjistili jsme, že plavidlo 

je vhodné na náročné práce na vodní hladině, jeho pevnost eliminuje možnost poškození 

překážkami ve vodě, jeho manévrovatelnost je dobrá i při vyšších rychlostech, je vysoce 

stabilní a předností také je jeho variabilita (princip stavebnice a možnost sestavení dle 

konkrétního přání a individuálních potřeb uživatele). Jedná se tedy o spolehlivá a kvalitní 
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plavidla od tohoto výrobce a tyto poznatky tedy pozitivně podpořily záměr užití plavidla 

Carolina Skiff v našem kontejneru, i protože se typ V17 typu DLX1655 tvarově podobal.  

6.3 Výběr lodního motoru  

Pro vybrané plavidlo bylo dále nutné zvolit vhodný motor. Co se týká využití motorů 

u HZS MSK dle Tabulky 3 – nejpoužívanějšími motory jsou ty o výkonu 40 HP a dále 

30 HP. Také lze vidět, že vrtulové motory převažují nad jetovými. Při výběru lodních motorů 

do kontejneru jsme přihlíželi k několika faktorům.  

Lodní motory jsme vybírali s ohledem na maximální či doporučené výkony udávané 

výrobcem pro daný typ plavidla – pro Carolina Skiff DLX1655 je udávaný maximální výkon 

50 HP, doporučený 15 nebo 30 HP. Dále jsme se orientovali dle rozměrů motoru, tak aby jej 

bylo možné umístit do kontejneru z hlediska dispozice volného místa. U motorů 30 HP 

a 40 HP je výrazný rozdíl mezi rozměry a váhou – motory o výkonu 40 HP jsou těžší 

v průměru o 50 kg. Při výběru jsme tedy upřednostnili motory o výkonu 30 HP i díky tomu, 

že plavidlo, které mají pohánět není dimensionálně velké.  

Další faktorem bylo to, zda využít vrtulových či jetových motorů. Hlavním rozdílem 

mezi jetovým a vrtulovým motorem je využití jetového motoru v mělkých vodách a vodách 

Obrázek 3 - Plavidlo Carolina Skiff DLX1655 ve stohu [41] 
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s možnými překážkami pod hladinou. Jetové motory jsou také tišší, mají vyšší akceleraci, 

umožňují lepší manévrovatelnost při vyšších rychlostech a jsou vhodné k práci na vodní 

hladině. Jsou však výrazně dražší díky turbíně umístěné na ose místo vrtule. Tato turbína 

je náchylná k ucpání (např. igelitovým sáčkem) a tím pádem k přerušení tahu motoru. 

To se ale dá řešit odstraněním překážky i během užívání. Nevýhodou vrtulového motoru 

je jeho délka osy, tudíž musí být použit v hlubších vodách – vrtule je náchylná k poškození, 

je nutné dávat pozor na překážky pod hladinou. Jsou však výrazně levnější v porovnání 

s jetovými motory, tedy i značně rozšířenější. Vzhledem k tomu, že předpokládáme nasazení 

kontejneru u povodní, tj. použití plavidel v mělkých a neznámých vodách a zároveň využití 

i ve větších hloubkách, rozhodli jsme se udělat kompromis a vybavit kontejner stejným 

počtem obojího typu motorů [42].  

S ohledem na dodržení jednotné koncepce jsme vybrali motory Evinrude. Jedná 

se konkrétně o tyto dva typy: 

Evinrude E-TEC E30DRGL [43]  

➢ Výkon: 30 HP 

➢ Váha: 70 kg 

➢ Výška: 1 250 mm 

➢ Šířka: 300 mm 

➢ Délka s ovládací rukojetí: 1 250 mm 

➢ Délka bez rukojeti: 750 mm 

Evinrude E-TEC E30DRG JET [44]  

➢ Výkon: 30 HP 

➢ Váha: 68 kg 

➢ Šířka:  300 mm 

➢ Délka s ovládací rukojetí: 1 250 mm 

➢ Délka bez rukojeti: 750 mm 

 

Váha a výkon jsou uvedeny dle webových stránek distributora pro ČR. Rozměry byly 

změřeny na motorech stejného typu používaných u HZS MSK. Výška jetového motoru 

na rozdíl od vrtulového je menší díky užití turbíny, jinak se jedná o typově stejné motory čili 

Obrázek 4 - Lodní motor 

Evinrude E-TEC E30DRGL [43] 

Obrázek 5 - Detail turbíny 

lodního motoru Evinrude  

E-TEC E30DRG JET [44] 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw_o3kyuzSAhXGwBQKHRZjBBgQjRwIBw&url=http://www.marine.cz/produkty-motor-lodni-evinrude-e-tec-e30drgl-detail-29634&psig=AFQjCNHvqNrVyfARcAEAPL928-wK0PUHjA&ust=1490357025194834
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i jejich rozměry jsou stejné. Tyto lodní motory budou umístěny v kontejneru po 3 ks 

od každého typu – celkem 6 ks. 

6.4 Celková výbava kontejneru 

U HZS MSK se používá koncepce jednotného vybavení, jak již dříve bylo zmíněno 

[34]. Proto také vybavení pro plavidla v kontejneru musí být v rámci jednotné koncepce. 

Budeme vycházet z vybavení pro plavidla Zodiac Futura Mark III [40], což je základní typ 

plavidla, kterým jsou vybaveny všechny stanice HZS MSK. Náš typ plavidla není 

nafukovací a je dimenzován pouze pro maximálně šest osob. Nebudeme striktně dodržovat 

počty a druhy technických prostředků určených pro Zodiac Futura Mark III. 

Výbava týkající se každého plavidla: 

➢ 4 ks pádlo 

➢ 1 ks sedačka do plavidla 

➢ 1 ks kotvící lano 

➢ 1 ks lodní motor  

➢ 1 ks benzínová nádrž (objem 12 l) 

➢ 1 ks vrcholové světlo 

➢ 1 ks sedačka s úložným prostorem: 

• 4 ks ochranných brýlí v krabičce 

• 1 ks svítilna 

• 3 ks záchranný házecí pytlík s plovoucím lanem 20 m 

• 1 ks plastová krabička s víkem – včetně 4 ks chemické světlo červené + 

3 ks chemické světlo zelené + 4 ks čelová svítilna (na vodácké přilby 

velitelů a hasičů) + 10 ks stahovací páska 

• 2 ks vodotěsný obal na ruční radiostanice 

• 1 ks lékárnička velikosti II. 

• 1 ks hasící přístroj 

• 1 ks signalizační trumpeta 

➢ 1 ks igelitový vak č. 1: 

• 1 ks záchranná vesta s úvazkem, karabinou a píšťalkou 

• 1 ks vodácká přilba bílá (pro velitele) 
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• 1 ks podoblek velikosti L 

• 1 ks suchý oblek velikosti M 

• 1 pár neoprenové prstové rukavice velikosti XL 

• 1 ks neoprenová čepice pod vodáckou přilbu 

➢ 1 ks igelitový vak č. 2: 

• 1 ks záchranná vesta s úvazkem, karabinou a píšťalkou 

• 1 ks vodácká přilba červená (pro hasiče) 

• 1 ks podoblek velikosti XL 

• 1 ks suchý oblek velikosti L 

• 1 pár neoprenové prstové rukavice velikosti XL 

• 1 ks neoprenová čepice pod vodáckou přilbu 

➢ 1 ks igelitový vak č. 3: 

• 1 ks záchranná vesta s úvazkem, karabinou a píšťalkou 

• 1 ks vodácká přilba červená (pro hasiče) 

• 1 ks podoblek velikosti XL 

• 1 ks suchý oblek velikosti L 

• 1 pár neoprenové prstové rukavice velikosti XL 

• 1 ks neoprenová čepice pod vodáckou přilbu 

➢ 1 ks igelitový vak č. 4: 

• 1 ks záchranná vesta s úvazkem, karabinou a píšťalkou 

• 1 ks vodácká přilba červená (pro hasiče) 

• 1 ks podoblek velikosti XXL 

• 1 ks suchý oblek velikosti XL 

• 1 pár neoprenové prstové rukavice velikosti XXL 

• 1 ks neoperonová čepice pod vodáckou přilbu 

➢ 1 ks textilní vak: 

• 4 ks záchranná vesta pro zachraňované 

• 4 ks vodácká přilba žlutá pro zachraňované 

Výše uvedený seznam prostředků se týká jednoho plavidla. Náš kontejner bude 

vybaven plavidly šesti, tudíž se znásobí 6krát. Počet prostředků pro zachraňované 

je stanoven z obsaditelnosti plavidla 6 osobami, kdy se počítá s obsazením 2 hasiči a max.  
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4 zachraňovanými. Sedačky a sedačky s úložným prostorem jsou dodávány v rámci 

příslušenství k plavidlu dle individuální potřeby uživatele a jsou rozebíratelné. 

Další výbavu kontejneru by měly tvořit: 

➢ úvazky pro manipulaci/vyložení plavidel  

➢ 1 ks vozík pro manipulaci s čluny 

➢ 1 ks vozík pro manipulaci s motory 

Vozíky usnadňují manipulaci s motory a čluny a jejich snadný transport z kontejneru 

na vodní hladinu. Provedení vozíků by mělo být podle dispozic volného místa v kontejneru. 

Nejlépe by měly být rozebíratelné, protože v kuse by zabraly velkou část místa v kontejneru. 

6.5 Návrh konstrukce, barevného provedení, prostorového řešení, 

elektroinstalace, osvětlení, umístění technických prostředků v kontejneru a 

manipulace s nimi 

Celá tato podkapitola vychází z nové jednotné kontejnerové koncepce HZS MSK. 

Budeme také vycházet z technické specifikace technického kontejneru HZS MSK [45]. 

Náš lodní kontejner bude sloužit k uložení prostředků výše uvedených, tj. prostředků 

pro zásah na vodní hladině, zejména při povodních. Bude určen pro jednoramenný 

kontejnerový nosič kompatibilní s ramenem typu Multilift XR21S56, XR14S51 a Everlift 

Fornal 14T, s jednotnou výškou nosného oka kontejneru 1570 mm. Zajištění kontejneru 

v transportní poloze bude řešeno pomocí vnějších i vnitřních hydraulických zámků [45]. 

Rozměry technického kontejneru HZS MSK: 

➢ Výška 

• s rámem: 2 290 mm 

• bez rámu: 2 060 mm 

• vnitřního prostoru: 1 900 mm 

➢ Šířka 

• celková: 2 550 mm 

• vnitřního prostoru: 2 320 mm 

➢ Délka 

• s rámem: 6 200 mm 
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• bez rámu: 5 860 mm 

• vnitřního prostoru: 5 500 mm 

Rozměry byly zjištěny měřením provedeným v místě dislokace technického 

kontejneru. Maximální rozměry kontejneru jsou uvedeny v Podkapitole 4.2. Striktně 

budeme dodržovat hlavně celkovou výšku a výšku vnitřního prostoru. 

Konstrukce kontejneru bude ze svařených ocelových profilů, jejichž povrch bude 

opatřen antikorozním nástřikem. Oplechování kontejneru bude provedeno z hliníkových 

plechů, které budou na hlavní rám připevněny pomocí lepených spojů. Na rámu kontejneru 

budou umístěny pojezdové válečky v provedení pro manipulaci po různorodém povrchu 

a vyrobené z materiálu, který zabraňuje poškození povrchu litých betonových podlah. Dále 

musí být zajištěna obsluhovatelnost kontejneru ze všech stran, kdy technické prostředky 

umístěné v kontejneru jsou snadno dosažitelné. S tím také souvisí vnitřní členění kontejneru, 

kdy je brán zřetel na konkrétní rozměry a váhy technických prostředků. Rozhodli jsme 

se pro umístění stohu plavidel v levé části kontejneru ve směru jízdy. V pravé části jsme 

se rozhodli umístit lodní motory a další technické prostředky a příslušenství. V zadní části 

kontejneru budou umístěny další technické prostředky. Kontejneru musí splňovat požadavky 

pro přepravu v podvěsu pod vrtulníkem. V horních rozích kontejneru budou instalovány oka 

k úchytu a celá konstrukce bude robustnější a pevnější tak, aby kontejner vydržel namáhání 

způsobené leteckou přepravou (viz detail rohu na Obrázku 6) [45].  

 

Obrázek 6 - Ilustrační fotografie detailu rohu pro zavěšení oka pro přepravu v podvěsu 

pod vrtulníkem [8] 
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Rozmístění technických prostředků v kontejneru je nutné volit co nejúčelněji. 

Pro co nejlepší ergonomické umístění a efektivní použití lze využít několika způsobů 

uložení. Technické prostředky lze skládat do červených přepravek s proříznutými uchy 

na všech jejich bočních stranách. Tyto přepravky je možno skládat na sebe. Může být také 

použito hliníkových krabic taktéž s proříznutými uchy na stranách nebo krabic z černého 

komaxitovaného plechu, a to dle prostorových možností. Technické prostředky lze dále 

uchytit v samostatných úchytech, zasunovacích lyžinách, otáčecích a výsuvných platech, 

na podlážkách, trnech, pomocí fixačních popruhů apod. Těžké a objemné prostředky 

by měly dle dispozic být umístěny s ohledem na rychlý a efektivní zásah. Vybavení musí jít 

vyjímat z kontejneru bez použití nářadí. Odděleně od ostatní výbavy by měly pak být 

umístěny prostředky s obsahem PHM, aby nedocházelo k působení výparů na povrch 

ostatních technických prostředků [45]. 

Přístup k vybavení bude řešen zadními a bočními výklopnými dveřmi, které budou 

vybaveny plynovými vzpěrami a horní části dveří oky k snadnému zavírání. Zadní dveře 

zpřístupní celý zadní úložný prostor a jsou jednodílné. Boční výklopné dveře jsou řešeny 

jako dvojdílné a také zpřístupní celý boční úložný prostor. Spodní části bočních výklopných 

dveří musí být zajištěny pojistkami proti otevření. Bezchybné otevírání a zavírání dveří 

kontejneru by mělo být možné i při umístění na nerovném povrchu. Uzamykání dveří 

je řešeno jednotným klíčem. Kontejner bude vnitřně odvětrán [45]. 

Přístup k plavidlům a manipulace s nimi bude řešena z horní strany. Horní část 

kontejneru tedy bude rozebíratelná. Vzhledem k tomu, že konstrukce kontejneru musí 

umožňovat přepravu kontejneru v podvěsu pod vrtulníkem, je ve středu kontejneru 

provedena zpevňující příčná rámová konstrukce. V horní části by tedy byl překážkou nosník, 

který by zabraňoval vyložení plavidel. Bude však umístěn na čepech, což umožní jeho 

demontáž a při vyložení tak nebude překážet.  

Manipulace s plavidly bude prováděna pomocí ramene na kontejnerovém nosiči, 

které se vybaví úvazky a pomocí čtyř ok umístěných na plavidle se provede jeho vyložení 

na vozík pro manipulaci s čluny, který by měl být součástí vybavení kontejneru, 

nebo alespoň externím nezbytným příslušenstvím. Tento vozík umožní dále spuštění 

plavidla na vodní hladinu. V případě dopravy kontejneru vrtulníkem by se k manipulaci 

mohl použít závěs pod vrtulníkem s úvazky. Tím by se mohlo eliminovat použití vozíku 
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pro plavidla – ta by mohlo být umisťována pomocí vrtulníku přímo na hladinu. Manipulaci 

s motory by měl ulehčit také vozík, který by umožnil snadné a bezpečné přemístění a montáž 

motoru na plavidlo. 

Vybavení kontejneru osvětlením, a to jak vnějším, tak vnitřním, by mělo být 

provedeno dostatečně tak, aby bylo možné s kontejnerem a prostředky v něm bezpečně 

manipulovat. Vnější osvětlení by mělo osvětlovat bezprostřední okolí kontejneru. Osvětlení 

musí být funkční i před napojením na externí zdroj. Toto je zajištěno 1-2 kusy 

12 V akumulátorů s min. kapacitou 180 Ah, které budou umístěny ve skříni na přední straně 

kontejneru. Dobíjení akumulátorů bude zajištěno nabíječem, který bude bezpečně zapojen 

tak, aby trvale nabíjel akumulátory a zároveň tak, aby nepoškodil vybavení kontejneru. Bude 

vybaven řízením nabíjení, aby nedocházelo k přebíjení akumulátorů. Rozhraní pro přívod 

napětí k nabíječi musí umožňovat napojení konektorem (samec, průmyslové provedení, typ 

1632, IEC 309, IP 67) 230 V / 16 A pro napojení na externí zdroj a také pro napojení 

na běžnou domovní zásuvku 230 V / 16 A. Komponenty pro instalaci zásuvek musí být dle 

platných ČSN a s krytím min. IP 54. Rozvody musí být zapojeny tak, aby byly funkční 

při obou způsobech napájení. Hlavním zdrojem energie v místě zásahu je externí zdroj 

napětí 230 V. Koncovky elektroinstalace musí být sjednoceny, jednotlivá připojení 

a ovládací prvky musí být značeny v českém jazyce. Elektroinstalace vně kontejneru musí 

být provedena s min. krytím IP 44, skříň, rozvaděč a dodané zařízení bude označeno 

typovými štítky [45]. 

Barevné provedení pláště kontejneru a svislá část rámu kontejneru včetně oka bude 

provedena v červené barvě RAL 3024. Zvýrazňující prvky a piktogramy budou bílé barvy 

RAL 9003 a žlutozelené RAL 1026 – vše v retroreflexivním provedení. Vodorovná část 

rámu kontejneru bude provedena v černé barvě. Kontejner bude mít na obou stranách nápis 

„HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“ a symbol jednotného evropského čísla tísňového 

volání. Na zadní části bude umístěn nápis „HASIČI“ [45].  

Na Obrázku 7 a Obrázku 8 jsou znázorněny ilustrační fotografie týlového kontejneru 

HZS MSK, který je vyroben již dle nové kontejnerové koncepce HZS MSK, podle níž bude 

vyráběn i náš lodní kontejner. Jsou zde vidět některé výše specifikované skutečnosti. 
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Obrázek 8 - Ilustrační fotografie přední a boční části týlového kontejneru HZS MSK 

[8] 

Obrázek 7 - Ilustrační fotografie zadní a boční části týlového kontejneru HZS MSK [8] 
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6.6 Analýza finančních nákladů 

Abychom mohli odhadnout náklady celého konceptu kontejneru, respektive jeho 

přibližnou cenu, byla provedena analýza trhu. K analýze byly vybrány především výrobky 

firem podobné nebo stejné, které se u HZS MSK používají. Důvodem, který nás k tomu vedl, 

bylo dodržení jednotné koncepce výbavy a také cenová podobnost, aby odhadovaná cena 

realizace byla co nejvíce podobná skutečnosti.  

Seznam prostředků je uveden v Tabulce 5. Ceny uvedené v této tabulce se však 

mohou měnit vzhledem k situaci na trhu, změně měnových kurzů, změně cenové politiky 

firem atd. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci HZS MSK s některými firmami může být 

cena nabídnutých vybraných prostředků nižší. Rovněž při odběru většího počtu kusů může 

dojít ke snížení celkové ceny. Výrobky mohou být však vybrány i jiné – levnější či dražší – 

tak aby odpovídaly přesným specifikacím uživatele. Ceny v Tabulce 5 jsou uvedeny s daní.  

V některých případech je cena pouze odhadována na základě ceny výrobků 

podobného typu dříve již pořízených. Neposkytnutí přesné cenové nabídky firmou 

je způsobeno konkurenčním bojem firem na trhu. Pokud by firma poskytla přesné nacenění 

konstrukce našeho lodního kontejneru dle námi specifikovaných požadavků, mohla by si tak 

uškodit při výběrovém řízení, kdy by ji díky odhalené ceně mohla konkurence cenou nižší 

než firmou navrhovaná, znevýhodnit. Cena je také jedním z hlavních faktorů pro přidělení 

zakázky při výběrovém řízení.  

Výsledná cena není pevná; je jen odhadovaná z důvodů výše uvedených a může 

se tedy lišit od skutečné ceny. Hrubý odhad nákladů realizace lodního kontejneru je pro nás 

důležité znát. Víme alespoň v jaké cenové relaci se budeme pohybovat a jaké prostředky 

bude nutno vynaložit. 

 

  



36 

 

Tabulka 5 - Přibližné náklady realizace lodního kontejneru 

Položka Příklad výrobku – název ks 
Cena za kus 

(s DPH) 
Cena celkem 

Výrobce/ 

distributor/ 

prodávající 

Kompletní kontejner 

včetně nástavby 
Osvětlovací kontejner 1  1 000 000,00 Kč   1 000 000,00 Kč  (1) 

Lodní motor JET 
Motor lodní Evinrude  

E-TEC E30DRG JET [44] 
3  201 000,00 Kč   603 000,00 Kč  (2) 

Plavidlo 
Člun Carolina Skiff  

1655 DLX [39] 
6  130 083,20 Kč   780 499,20 Kč  (3) 

Lodní motor 
Motor lodní Evinrude  

E-TEC E30DRGL [43] 
3  127 000,00 Kč   381 000,00 Kč  (2) 

Vozík pro manipulaci s 

plavidly 

Přívěs pro nafukovací 

čluny 
1  40 407,00 Kč   40 407,00 Kč  (1) 

Suchý oblek 

Suchý trilaminátový 

oblek Agama LIGHT 

PROTECT [46] 

24  26 490,00 Kč   635 760,00 Kč  (4) 

Sedačka s úložným 

prostorem 

Sedadlo s úložným 

prostorem [39] 
6  5 989,40 Kč   35 936,40 Kč  (3) 

Sedačka do plavidla Příčná sedačka DLX [39] 6  5 293,10 Kč   31 758,60 Kč  (3) 

Záchranná vesta s 

úvazkem, karabinou a 

píšťalkou 

Záchranná vesta Hiko  

X-TREME PRO [47] 
24  4 199,00 Kč   100 776,00 Kč  (4) 

Úvazek 

Čtyřpramenný 

kombinovaný úvazek 

kov-textil 4 PP 2O 010/ 

L-HSW, 1 m [48] 

1  3 930,00 Kč   3 930,00 Kč  (5) 

Vozík pro manipulaci s 

motory 
Držák motoru [49] 1  3 245,20 Kč   3 245,20 Kč  (3) 

Podoblek 
Podoblek Agama 

TECHNICAL 85 [50] 
24  2 440,00 Kč   58 560,00 Kč  (4) 

Záchranná vesta pro 

zachraňované 

Záchranná vesta Hiko  

X-TREME RENT [51] 
24  1 990,00 Kč   47 760,00 Kč  (4) 

Svítilna 

Svítilna SeemannSub 

(Subgear) MINI WAVE 

LED [52] 

6  1 390,00 Kč   8 340,00 Kč  (4) 

Vodácká přilba bílá 
BUCKAROO vodácká 

helma [53] 
6  1 120,00 Kč   6 720,00 Kč  (6) 

Vodácká přilba červená 
BUCKAROO vodácká 

helma [53] 
18  1 120,00 Kč   20 160,00 Kč  (6) 

Vodácká přilba žlutá 
BUCKAROO vodácká 

helma [53] 
24  1 120,00 Kč   26 880,00 Kč  (6) 

Neoprenová kukla 
Neoprenová kukla Agama 

DIVE / 5 mm [54] 
24  990,00 Kč   23 760,00 Kč  (4) 

Házecí pytlík 
CONE 20 m házecí pytlík 

[55] 
18  980,00 Kč   17 640,00 Kč  (6) 

Benzínová nádrž 
Kanystr 12 l pro lodní 

motor [56] 
6  870,00 Kč   5 220,00 Kč  (3) 

Hasící přístroj 
Hasící přístroj práškový, 

2 kg [57] 
6  864,30 Kč   5 185,80 Kč  (3) 

Signalizační trumpeta 
Signální trumpetka, 2 ks 

[58] 
3  810,49 Kč   2 431,47 Kč  (7) 

http://www.im-marine.cz/katalog/lode-a-cluny/carolina-skiff/prislusenstvi/pro-modely-dlx/sedadlo-s-uloznym-prostorem/
http://www.im-marine.cz/katalog/lode-a-cluny/carolina-skiff/prislusenstvi/pro-modely-dlx/sedadlo-s-uloznym-prostorem/
http://www.im-marine.cz/katalog/lode-a-cluny/carolina-skiff/prislusenstvi/pro-modely-dlx/pricna-sedacka-dlx/
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Položka Příklad výrobku – název ks 
Cena za kus 

(s DPH) 
Cena celkem 

Výrobce/ 

distributor/ 

prodávající 

Pádlo 
Pádlo Plastic C1, 160 cm, 

červené [59] 
24  720,00 Kč   17 280,00 Kč  (6) 

Neoprenové rukavice 

(pár) 

Neoprenové rukavice 

AGAMA Superstretch -  

5 mm [60] 

24  620,00 Kč   14 880,00 Kč  (4) 

Vrcholové světlo Poziční světla 360° [61] 6  590,00 Kč   3 540,00 Kč  (3) 

Ochranné brýle 
Uzavřené ochranné brýle 

3M™GG 501, čiré [62] 
24  499,90 Kč   11 997,60 Kč  (8) 

Čelová svítilna 
Čelová svítilna Cel-Tec 

HL125. voděodolná [63] 
24  440,00 Kč   10 560,00 Kč  (9) 

Kotvící lano 
Kotevní lano (průměr  

6 mm, délka 30 m) [64] 
6  377,10 Kč   2 262,60 Kč  (3) 

Lékárnička velikosti II 
Autolékárnička velikost 

II. [65] 
6  325,49 Kč   1 952,94 Kč  (10) 

Vodotěsný obal na 

radiostanice 

Obal na mobil nebo 

navigaci nafukovací velký 

Hiko [66] 

12  320,00 Kč   3 840,00 Kč  (4) 

Stahovací páska (60 ks) 
Stahovací páska 100 ks 

[67] 
1  38,00 Kč   38,00 Kč  (11) 

Chemické světlo červené 
Chemické světlo, červené, 

15 cm, 12 hodin [68] 
24  34,00 Kč   816,00 Kč  (12) 

Chemické světlo zelené 
Chemické světlo, zelené, 

15 cm, 12 hodin [69] 
18  34,00 Kč   612,00 Kč  (12) 

  

  
 Celkem   3 906 748,81 Kč   

Vysvětlivky: 

(1) – přibližná cena odhadnuta na základě podobného typu výrobku (7) – GIMI GROUP s.r.o. 

(2) – Marine s.r.o. (8) – 3M Česko, spol. s r.o. 

(3) – Im-marine s.r.o. (9) – Bonatrade s.r.o. 

(4) – Agama – Diving s.r.o. (10) – Traiva s.r.o. 

(5) – Tedox s.r.o. (11) – Mikel s.r.o. 

(6) – Hiko Sport s.r.o. (12) – STIMAX International s.r.o. 
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Závěr 

V této práci byla řešena studie návrhu lodního kontejneru pro přepravu většího 

množství pevných plavidel včetně nezbytné výbavy dalšími technickými prostředky 

pro nasazení při povodni. Současně měl být kontejner konstruován tak, aby umožňoval 

i dopravu v podvěsu pod vrtulníkem. Bylo zjištěno, že tímto kontejnerem prozatím 

nedisponuje žádná krajská jednotka HZS ČR. Mimo ČR existuje podobný koncept 

kontejneru ve Francii, který se stal inspirací pro naši studii. Mimo Francii se v dalších 

zemích řešením této problematiky žádné významné dílo nezabývalo.  

Stěžejním bodem práce bylo najít vhodné plavidlo pro kontejner, které by splnilo 

rozměrové požadavky kladené legislativou a normativou na kontejnery jednotek požární 

ochrany. Byl tedy proveden průzkum trhu a osloveni výrobci a distributoři plavidel v ČR. 

Měli jsme i možnost si jedno z plavidel osobně prohlédnout a zdokumentovat. Jednalo 

se o plavidlo Carolina Skiff V17. Nesplňovalo však určené požadavky, a tak bylo z výběru 

vyloučeno. Jako vhodné pevné plavidlo bylo nakonec vybráno jiné plavidlo Carolina Skiff 

– konkrétně DLX1655, které splňovalo veškeré požadavky na něj kladené, tj. hlavně 

možnost obsazení 6 osobami a nosnost více než 500 kg. Podle dispozic místa byl stanoven 

počet plavidel v kontejneru na 6 kusů, a to skladovaných ve stohu v sobě. Dále bylo nutné 

pro daná plavidla vybrat lodní motory. Bylo přihlíženo ke koncepci plavidel u HZS MSK, 

ze které vyplývalo, že nejčastěji využívané byly motory o výkonu 30 a 40 HP od firmy 

Evinrude. Musel být dodržen maximální výkon určený výrobcem plavidla – 50 HP. Rozhodli 

jsme však o výběru motoru s výkonem nižším, a to 30 HP, hlavně kvůli tomu, že motory 

s výkonem 40 HP jsou výrazně váhově těžší. Vybírali jsme také mezi pohonem turbínou 

nebo vrtulí – nakonec jsme díky zvážení všech možných pro a proti udělali kompromis 

a navrhli vybavení oběma druhy lodních motorů stejným poměrem, tedy po 3 kusech. Další 

výbavu jsme již řešili dle koncepce plavidel u HZS MSK. Vybrali jsme vybavení, které 

se používá u nafukovacího plavidla Zodiac Futura Mark III, jímž disponuje každá stanice 

HZS MSK. Nebylo však striktně dodržováno toto vybavení, jelikož jsme výbavu uvažovali 

pro plavidlo pevné, a také menší z hlediska obsazení osobami.  

Dalším krokem bylo tedy dle již vybrané výbavy navrhnout konstrukci kontejneru 

a jeho prostorové uspořádání. Vycházeli jsme z nové kontejnerové koncepce HZS MSK. 

Tato koncepce požaduje, aby kontejnery byly konstruovány s možností pro přepravu 
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v podvěsu pod vrtulníkem. Bylo se také nutné odrazit od normativy – konkrétně od dvou 

německých norem, vzhledem k tomu, že normativa česká týkající se kontejnerové techniky 

absentuje. Z ní byly vybrány rozměrové a další technické požadavky. Manipulace s plavidly 

bude řešena z horní části kontejneru pomocí ramene a úvazků, kterými bude vybaven 

kontejnerový nosič, případně vrtulníkem s manipulačním úchytem a úvazky. Vnější barevné 

provedení kontejneru bude dle standardně používaného konceptu u HZS MSK, tj. v červené 

barvě RAL 3024. Zvýrazňující prvky a piktogramy budou bílé barvy RAL 9003 

a žlutozelené RAL 1026 – vše v retroreflexivním provedení.  

Provedli jsme také přibližný odhad nákladů na celý koncept kontejneru. Byla 

provedena analýza trhu, kdy byly vybrány výrobky buď stejné nebo podobné těm, které 

se používají ve výbavě jednotek HZS MSK. Celkové náklady se pohybují ve výši 

cca 4 milionů Kč. Nutno dodat, že se cena díky některým faktorům může zvyšovat 

či snižovat, avšak nikterak radikálně.  

Celý tento koncept kontejneru může najít uplatnění např. u odřadu WASAR, 

dislokovaného právě v MSK. Tento odřad se specializuje na vyhledávání a záchranu osob 

z vodní hladiny. Jde o odřad s tuzemskou i mezinárodní působností, jehož činnost může být 

využita při povodních. Je plně soběstačný a veškeré technické prostředky si vozí s sebou. 

Setkává se s rozličnými podmínkami při řešení různých mimořádných událostí na vodní 

hladině, a tak by vybavení lodním kontejnerem s větším množstvím pevných plavidel mohlo 

najít uplatnění právě v těchto případech.  

MSK však také v minulosti několikrát trpěl zasažením rozsáhlými povodněmi. 

Je možné, ne-li pravděpodobné, že podobné povodně mohou znovu na jeho území udeřit. 

Ve výbavě jednotek HZS MSK by tak mohlo být účelné mít tento lodní kontejner.   
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