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Anotace 
 
 Cílem této diplomové práce je návrh koncepce plavidla pro potápěčskou skupinu 

HZS Jihočeského kraje. Úvod představuje strukturu potápěčské skupiny a její územní 

působnost. Dále se zabývá statistikou mimořádných událostí opěrného bodu za deset let. 
Práce následně shrnuje současný stav vybavenosti potápěčské skupiny a nabízí pohled do 

zahraničí. Nejdůležitější část práce je zaměřena na samotnou specifikaci plavidla, která 

vychází z dat získaných pomocí dotazníků, metody rozhodovací matice a modifikované 

rozhodovací matice. Poté je ještě zmíněno, jak by měla probíhat samotná přeprava 

plavidla. Výsledky práce slouží pro HZS JčK k specifikaci plavidla při realizaci nákupu.  
 

Klíčová slova: potápěčská skupina, plavidlo, rozhodovací matice, dotazník, 

specifikace, opěrný bod 
 
Summary 
 

This master thesis sets its goal in proposing a concept of small vessel designated for 
divers´unit in the framework of FRS of South Bohemian Region. The introduction presents 
organisational structure of the divers´unit and its territorial scope. The paper further deals 
with statistics of emergencies in supportive base within a decade. The thesis then 
summarizes current state of equipment for the divers and offers a look abroad. The key part 
of the thesis aims at specification of  the vessel itself and evaluates data collected in a form 
of questionnaires, method of modified decision-making equation and multi-criteria 
decision analysis. Further, transportation of the vessel is also described. The outcome of 
the research should serve as a proposal of the vessel  for the purpose of purchase in the 
framework of FRS of South Bohemian Region. 

Key words: Divers´unit, small vessel, decision-making equation, questionnaire, 
supportive base, specification.   
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Úvod 
Potápěčské skupiny jsou u Hasičského záchranného sboru nasazovány především 

z důvodu záchrany osob a odstraňování překážek z vody. Svým jednáním také přispívají 

k ochraně životního prostředí. 
Tato práce se na základě výsledků mé bakalářské práce z roku 2017 zabývá 

vytvořením specifikace malého plavidla pro potápěčskou skupinu Hasičského záchranného 

sboru Jihočeského kraje. Pro výběr vhodného plavidla je rozebrána působnost potápěčské 

skupiny, významné vodní toky a plochy a také vykonávané činnosti.   
V práci jsou zpracována statistická data z let 2009 – 2018 v rámci působnosti 

opěrného bodu. Data vychází ze statistik zpracovaných přímo Hasičským záchranným 

sborem České Republiky.  
Dále se v práci řeší současný stav vybavení malými plavidly na území kraje a 

okrajově speciální vybavení potápěčské skupiny. Také je nahlédnuto na to, jak se 

s problematikou potýkají ve Švýcarsku a v Německu. 
Hlavní část je věnována obecným informacím ke konstrukci plavidel a zhodnocení 

nasbíraných dat z dotazníků, metod rozhodovací matice a modifikované rozhodovací 

matice. Díky těmto datům může být dosaženo cíle, kterým je zpracování specifikace 

plavidla a sepsání vybavení plavidla. Na závěr je popsána problematika převozu. 
 
 
 
 
 



2  

Rešerše 
Tato kapitola obsahuje stručný přehled odborné literatury a jiných zdrojů, se 

kterými jsem pracoval při dosažení cíle, kterým je návrh koncepce malého plavidla pro 

potápěčku skupinu HZS Jihočeského kraje. Další odborná literatura a zdroje, které jsem 

využil pro zpracování diplomové práce, jsou uvedeny na konci této práce v seznamu 

použité literatury. 
Pokyn generálního Ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 16 ze dne  

17. 3. 2017, kterým se stanoví opěrné body Hasičského záchranného sboru České 

republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce. 

Sbírka interních aktů Řízení generálního Ředitele Hasičského záchranného sboru 

České republiky  
Tato publikace se zabývá rozdělením opěrných bodů a určením předurčeností do 

jednotlivých HZS krajů. Je zde také blíže určena potápěčská skupina. Zde jsem získal 

bližší představu o opěrných bodech pro práci pod vodní hladinou a o územních 

působnostech jednotlivých potápěčských skupin.  
URBAN, J., VONDRÁŠEK, M. Analýza vodních ploch z hlediska nasazení 

potápěčské skupiny HZS Jčk v rámci územní působnosti opěrného bodu, 2009. 7s.  
Tato analýza rozebírá územní působnost potápěčské skupiny HZS JčK včetně 

soupisu významných vodních toků a ploch. Přínosem mi bylo především určení rozsahu 

území, kde opěrný bod zasahuje. 
 
Vyhláška č. 334/2015 Sb., Ministerstvo dopravy ze dne 7. 12. 2015 o vedení 

rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a 

plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách.  
Vyhláška se zabývá rejstříkem malých plavidel, technickými požadavky a 

technickými prohlídkami, pojištěním odpovědnosti a posádkou plavidla. Zde jsem získal 

potřebné informace k výstroji plavidla.  
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Vyhláška č. 67/2015 Sb. Ministerstvo dopravy ze dne 1. Dubna 2015 o 
pravidlech plavebního provozu. 

Vyhláška se věnuje problematice plavebního provozu. Předepisuje poznávací 

znaky, optickou a zvukovou signalizaci, plavební značení. Vyhláška mi dodala potřebné 

informace ke správnému značení plavidla a poznatky pro konstrukční řešení, aby nedošlo 

k porušení této vyhlášky.   
 
MACHALA, P. Potápěčská skupina Hasičského záchranného sboru 

Jihočeského kraje činnost, školení a výcvik. Diplomová práce. České Budějovice: 
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016. 115s.   

Diplomová práce se zabývá potápěčskou skupinou HZS JčK. Je zde řešena její 

působnost, odborná způsobilost a příprava, výstroj a výzbroj, postup vyslání jednotky k 
MU a spolupráce složek IZS. Publikace mi pomohla k lepšímu pochopení struktury 

potápěčské skupiny a ukázala skrytá specifika činností potápěčů mající vliv na malé 

plavidlo.  
 
Pokyn generálního Ředitele Hasičského záchranného sboru ČR č. 25 ze dne    

1. 4. 2016, kterým se mění  Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru 

ČR č. 45/2013, kterým se stanovují pravidla pro činnost potápěčských skupin u 

Hasičského záchranného sboru České republiky  
Pokyn je věnován zřízení sboru instruktorů potápění, odbornostem potápěčů a 

jejich specializačním kurzům včetně závěrečných zkoušek. V závěru je řešena potápěčská 

výstroj a výbava. Z pokynu pro mě bylo zásadní stanovení potápěčské výstroje a vybavení.  
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1 Zhodnocení současného stavu řešené problematiky 

MOLNÁR, R. Návrh koncepce vybavení malými plavidly v rámci Jihočeského 

kraje. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017, 119s. 
Má bakalářská práce se zabývá vybaveností HZS JčK malými plavidly po 

jednotlivých požárních stanicích. Na základě charakteristiky hasebních obvodů navrhuje 

optimální rozložení plavidel a případné pořízení nových. Výsledkem bylo zjištění, že 

potápěčská skupina nemá k dispozici vlastní plavidlo a z tohoto důvodu na tuto práci 

navazuji svojí diplomovou prací.  
Celkově se malým plavidlům pro potápěčské skupiny a jejich specifické činnosti 

nikdo výrazně nevěnuje vzhledem k tomu, že se jedná spíše o okrajovou problematiku, 
proto jsem se zaměřil i na jednotky v zahraničí, konkrétně v Německu a Švýcarsku.  

SCHÖNTHALER, Sonja. Feuerwehr Konstanz. Feuerwehr Fachjournal. 2018, 
č. 1, s. 65. ISSN 1866-444X   

Jedná se o odborný článek v časopise, který je vydáván v německy mluvících 

zemích. Článek tvoří komplexní reportáž z Německé Kostnice, která se nachází na březích 

Bodamského jezera a hasiči zde řeší během roku mnoho událostí ve spojitosti s vodou.  
Z článku jsem zjistil, že je zde několik patrol, které mají každá svou oblast a 

v rámci patroly je vždy několik potápěčů s vlastním člunem.  
DECKER K. Osobní konzultace a export dat. Komandant Feuerwehr 

Kallnach. 
S panem Deckrem, který je velitelem hasičů ve Švýcarské obci Kallnach, jsem se 

setkal přímo osobně. Ze společného rozhovoru vyšlo najevo, že problematiku vodní 

záchrany zde neřeší hasiči, ale jednotky k tomuto účelu přímo zřízené. V těchto jednotkách 

jsou vždy zastoupeni i potápěči, kteří vlastní svá plavidla.  
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2 Potápěčská skupina Jihočeského kraje 
Tato kapitola je věnována potápěčské skupině JčK. Je zde blíže specifikována její 

činnost, struktura v rámci HZS JčK a územní působnost včetně významných vodních 
ploch, děl a toků.  
2.1 Historie potápěčské skupiny HZS JčK  

Z pohledu historického vývoje měla na potápění u jihočeských hasičů zásadní vliv 

stavba největší vodní plochy v ČR a to vodní nádrže Lipno. Tato stavba byla započata 

v roce 1952 a ke zprovoznění došlo roku 1960. Zřejmě stavba takových rozměrů 

přivedla hasiče k myšlence věnovat se potápění a zařadit ho mezi své činnosti již v roce 
1950, kdy již bylo známo, že dojde k výše zmíněné stavbě vodní nádrže Lipno. Vůbec 

první potápěčská skupina v ČR vznikla v roce 1975 na tehdejším požárním útvaru 

v Českých Budějovicích. 
Bohužel tato činnost spíše stagnovala a pozvolna se ubírala ke svému zániku, ke 

kterému dokonce na deset let došlo. Hlavním důvodem úpadku jednotky byla vysoká 

časová a materiální náročnost na výcvik a vybavení hasičů – potápěčů.  Finanční 

prostředky vynakládané z rozpočtu na provoz potápěčů bylo nakonec potřeba směrovat 

do jiných oblastí sboru. Požární ochrana v 90. letech procházela poměrně rychlým 

vývojem a bylo nutné pořizovat velké množství klíčového vybavení a techniky, která 

se využívá téměř u každého zásahu.  
Změna k lepšímu nastala 1.10.1999, kdy potápěčskou činnost obnovila desetičlenná 

skupina a byl zahájen systematický vývoj na území Jižních Čech. Do této doby byla 
využívána pomoc při práci pod vodní hladinou z řad Policie ČR a také od sportovních 

potápěčů.  
Další zásadní zlom vedoucí k současnému stavu nastal v roce 2001, kdy na základě 

Pokynu generálního ředitele HZS ČR číslo 19 byla stanovena pravidla pro činnost 

potápěčských skupin. Došlo především ke zpřísnění bezpečnostních pravidel a 

stanovení metod pro vyhledávání osob a předmětů pod vodou. [1] 
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2.2 Organizační struktura potápěčské skupiny HZS JčK 
Potápěčská skupina JčK je na základě Pokynu generálního ředitele HZS ČR - 

Sbírky interních aktů řízení částky 16/2017 opěrným bodem. Jeden z hlavních důvodů 
vytvoření opěrného bodu právě na jihu Čech je fakt, že se v kraji nachází velké množství 

vodních ploch, které jsou celoročně hojně navštěvovány. Organizační struktura opěrných 

bodů v rámci ČR je zobrazena na obrázku 1. Opěrným bodem HZS ČR se rozumí stanice 

HZS kraje, kde je dislokována technika pro provádění speciálních záchranných prací 

stanovených pokynem výše zmíněným a má potřebný počet hasičů pro obsluhu této 

techniky. [2] 
 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 
 

Obr. 1 Organizační struktura – opěrné body [2]  
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Opěrný bod HZS JčK zasahuje v rámci MU nejen na území svého kraje, ale je 

nasazen i na území sousedních krajů. Jedná se především o Kraj Vysočina a Plzeňský Kraj 

– Okresy Domažlice a Klatovy. Částečně může dojít k nasazení na území Středočeského 

Kraje z důvodu, že se zde nachází přehrada Orlík, která je částečně v JčK, ale větší část se 

nachází ve Středočeském Kraji. Pro lepší představu je územní působnost zobrazena na 
obrázku 2. 

 

 
 

Obr. 2 Územní působnost opěrného bodu [2] 
 
Potápěčská skupina je v rámci kraje rozdělena do tří samostatně funkčních skupin, 

které jsou dislokovány na ÚO České Budějovice, ÚO Český Krumlov a ÚO Písek. Pro 

lepší představu je tento stav zobrazen na obrázku 3. Toto rozdělení umožňuje efektivnější 

nasazení SaP.  Členové potápěčské skupiny prioritně slouží na okresních centrálních 

stanicích a jejich početní stavy jsou uvedeny v tabulce 1. Systém je nastaven tak, že 

v případě MU je vyslána skupina o počtu tří potápěčů. 
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           Tab.1 Početní stavy potápěčské skupiny HZS JčK  [3] 

ÚO SMĚNA CELKEM A B C 
České Budějovice 5 4 3 12 
Český Krumlov 1 2 3 6 
Písek 0 1 2 3 

CELKEM 6 7 8 21 
 

 
Obr. 3 Dislokace potápěčské skupiny 

 
2.3 Významné vodní plochy a toky  
Jihočeský kraj:  
 V Jihočeském kraji se nachází velké množství vodních toků a ploch, které jsou 

hojně využívány k rekreaci a to celoročně. Nalezneme zde mnoho vodních staveb a jezů, 

což zvyšuje riziko vzniku MU, jelikož kraj navštěvuje velké množství celoročních 
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rekreantů, rybářů, kteří vodní plochy a toky využívají různým způsobem jako například 

plavbou na malých plavidlech, rybolovem, potápěním či splouváním řek. [4] 
 Říční toky: Vltava, Lužnice, Otava, Malše a Blanice   
 Přehradní nádrže: Lipno I a II, Orlík, Římov, Hněvkovice, Husinec, Jordán   
 Rybníky: Rožmberk, Horusický, Bezdrev, Dvořiště, Svět   
 Lomy a pískovny: Blatensko, Miličín, Trhové Sviny, Suchdol nad Lužnicí   
Kraj Vysočina:  
 V kraji Vysočina se vyskytují vodní díla a plochy, které jsou využívány k rekreaci a 
také zatopené lomy využívané sportovními potápěči. Řeky jsou zde zastoupeny spíše 

v menší míře a převážně se jedná o menší toky. [4] 
 Říční toky: Sázava, Jihlava, Svratka 
 Přehradní nádrže: Vír, Dalěšice, Trnávka, Mohelno, Seč, Švihov, Velké Dářko 
 Rybníky: Chotěboř, Kachlička, Valcha, Veselský, Velký Pařezitý 
 Lomy: Antonka, Borek, Slavníč, Pavlov, Lipnice nad Sázavou, Horní Cerkev 
Plzeňská kraj: 
 V Plzeňském kraji nalezneme několik významnějších řek a vodních děl a platí zde 
stejně jako v předchozích, že tyto lokality jsou hojně navštěvovány rekreanty. Potápěčská 

skupina JčK má ve své působnosti 2 okresy a to Domažlice a Klatovy z celkových 7. [4] 
 Říční toky: Otava, Radbuza, Úhlava, Úslava  
 Přehradní nádrže: Nýrsko 
 Ledovcová jezera: Černé, Čertovo, Prášilské, Laka 
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2.4 Činnost potápěčské skupiny 
Úkoly spojené s potápěčskou skupinou představují především záchranu osob, 

vyhledávání utonulých, zamezení kontaminace vod nebezpečnou látkou, vyhledávání 

předmětů a jejich vyzvedávání pomocí nafukovacích vaků či jiným způsobem, provádění 

manipulačních prací. Potápěči HZS ČR jsou pro tyto účely vycvičeni k orientaci a 
systematickému vyhledáváni a to jak na vodních plochách, tak i na vodních tocích.  

V případě zmíněné záchrany osob je nutné počítat s omezenými možnostmi, 

protože je-li osoba více než půl hodiny pod hladinou, tak se její záchrana stává více 

nereálnou a přechází se spíše k vyhledávání utonulé osoby. Tím činnost přechází pod 

působnost policie České Republiky.  
Dále je vhodné, aby potápěč měl ponětí o vyvazování předmětů a nejlépe vlastnil 

vazačský průkaz, kdy v případě použití speciální mobilní požární techniky – automobilový 

jeřáb mohl spolupracovat s jeřábníkem, který se nemůže na vyzdvihovaný předmět pod 

hladinu podívat.  
Potápěčská činnost má ještě i svou vlastní speciální činnost, kterou je přilbové 

potápění. Tuto specializaci vykonává potápěčská skupina Olomouckého kraje, která se 

účastnila výcviku v USA. Tento styl potápění slouží k lepší ochraně zdraví zasahujícího 

hasiče při pohybu ve vodách kontaminovaných nebezpečnými látkami. Zařazení tohoto 

druhu potápění ovlivnily povodně v roce 1997, kdy byly zasaženy podniky chemického 

průmyslu. U klasických potápěčů docházelo ke zranění, protože neoprenové obleky 
potápěče zcela neizolují od okolního prostředí. [5,6] 
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3 Statistika MU na území opěrného bodu 
Kapitola pojednává o statistikách MU s nasazením potápěčské skupiny v rámci své 

územní působnosti za posledních deset let dle SSU, které zpracovává krajské operační a 

informační středisko. Jedná se především o záchranu osob a zvířat, monitoring a 

odstraňování nebezpečných stavů. Jako první je zde v tabulce 2 uvedena statistika všech 

událostí typu technická pomoc a ostatní pomoc, která je rozdělena podle jednotlivých 

Krajů. 
Tab. 2 MU za období 2009 - 2018  [7,8,9]  

ROK Technická pomoc - Kraj Ostatní  pomoc - Kraj CELKEM 
Jihočeský Vysočina Plzeňský Jihočeský Vysočina Plzeňský 

2018 4507 5739 930 677 431 129 12413 
2017 4998 6303 827 577 390 101 13196 
2016 4216 5435 798 431 359 88 11327 
2015 4296 5239 665 473 389 105 11167 
2014 3195 4920 491 398 416 82 9502 
2013 4742 5120 596 514 433 78 11483 
2012 3338 4347 542 345 405 59 9036 
2011 3140 4360 574 326 346 23 8769 
2010 3716 3290 571 301 254 16 8148 
2009 4144 2553 368 297 198 11 7571 

CELKEM 40292 47306 6362 4339 3621 692 102612  
 Při pohledu na tabulku je zřejmý fakt, že počty událostí, kterých se jednotky 
požární ochrany za posledních deset let účastnili, mají spíše vzestupnou tendenci. Také je 

vidět, že větší zastoupení mají technické pomoci oproti ostatní pomoci. To je způsobeno 
tím, že technická pomoc za sebou skrývá zásahy vedoucí k odstranění nebezpečí nebo 

nebezpečných stavů s výjimkou dopravní nehody a technologické havárie, zatímco ostatní 

pomoc představuje zbylé podtypy událostí, které nelze zařadit do jiných kategorií  
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Obr. 4 Technická pomoc za období 2009 – 2018 [7,8,9] 

 

 
Obr. 5Ostatní pomoc za období 2009 – 2018 [7,8,9] 

Na obrázku 4 je znázorněn vývoj technické pomoci v rámci územní působnosti a na 

obrázku 5 je zobrazena ostatní pomoc. Z těchto obrázků vyplývá, že ostatní pomoc JPO 

řeší ve větší míře na území JčK a potvrzuje vzestupnou tendenci v počtu výjezdů. Toto 
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číslo se v porovnání s prvními lety zdvojnásobilo. Zvýšený počet MU v letech 2009 a 2013 
zapříčinily povodně na území těchto krajů a především v JčK. Dále je vidět jak se skokově 

zvedly počty MU na Vysočině, především u technické pomoci a to opět dvojnásobně. 

Zvyšování četnosti výjezdů je ovlivněno poskytováním komplexnější pomoci a to zejména 
díky pořizování speciální techniky a vybavení, jež zásahy takového charakteru umožňuje. 

 
3.1 Statistika MU s nasazením potápěčské skupiny 

V tabulce 3 je zobrazeno využití potápěčské skupiny při řešeni MU podle ÚO a 

celkově mimo JčK za období 2009 – 2018. Z uvedených dat je vidět malé množství zásahů 

mimo JčK. Tato skutečnost podtrhuje fakt, že v Jižních Čechách je podstatně větší 

množství vodních ploch a toků s velkým pohybem osob. Dále je na obrázku 6 ukázán 

celkový počet MU mezi jednotlivými ÚO. Při bližším pohledu jsou patrné rozdíly mezi 

jednotlivými ÚO. Hlavní podíl na tom má rozložení vodních ploch, děl a toků, které se 

nacházejí především v okresech Český Krumlov, České Budějovice a Písek. Naopak při 

pohledu na druhý konec, je zde okres Prachatice, kde se MU na vodě všeobecně dějí jen 

výjimečně, což se odráží i na počtu nasazení potápěčské skupiny. Hlavním důvodem je ráz 

krajiny, která je spíše horská a větších vodních ploch a toků je tu malé množství.     
Tab. 3 MU potápěčská skupina období 2009 - 2018  [10]  

ÚO ČB ČK TA PI ST JH PT Mimo 
JčK CELKEM 

2009 1 0 2 4 1 2 0 0 11 
2010 3 5 1 0 0 0 1 0 10 
2011 2 2 1 1 0 1 0 0 7 
2012 2 2 1 1 0 0 0 0 6 
2013 2 0 0 3 1 0 0 2 7 
2014 1 2 1 3 0 0 0 0 7 
2015 5 4 1 4 0 1 0 0 15 
2016 3 2 0 1 1 0 0 2 9 
2017 2 0 0 2 0 0 0 0 4 
2018 0 2 1 0 0 1 0 0 4 

CELKEM 21 19 8 19 3 5 1 4 80 
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Obr. 6 MU potápěčská skupina [10] 

 
 Při porovnání tabulek 2 a 3 je naprosto patrné, že množství zásahů, na které je 
vysílána potápěčská skupina, tvoří nepatrný zlomek z celkového počtu událostí spadajících 

pod stejný typ události. Konkrétně je to za posledních deset let 80 zásahů. To poukazuje na 

skutečnost, že ačkoli je tato oblast okrajová, jedná se o činnosti vysoce specializované, 

které přesto musí HZS ČR řešit na základě svého základního úkolu. Zde se hovoří o 

záchraně života, zdraví osob a zvířat a také o ochraně majetku a životního prostředí. Aby 
tyto skutečnosti byly naplněny je nutné, právě ve výjimečných případech, aby byla 
nasazena potápěčská skupina, protože bez její účasti by nebylo možné MU vyřešit a dále 

by hrozilo vzniklé nebezpečí a jeho škodlivé působení.   
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4 Zhodnocení současného stavu 
Tato kapitola pojednává o současném stavu vybavení potápěčské skupiny malými 

plavidly. Okrajově je zde nastíněno další speciální vybavení a nahlédnuto, jak tuto 

problematiku řeší v zahraničí. V závěru kapitoly je provedeno zhodnocení současného 

stavu. 
4.1 Malá plavidla pro potápěčskou skupinu  

Současný stav vybavenosti je pozvolna realizován dle výsledků mé bakalářské 

práce z roku 2017. Aktuální rozmístění malých plavidel je zobrazeno v tabulce 4 níže a na 

obrázku 7 je ukázáno početní zastoupení plavidel podle jednotlivých ÚO. Současný systém 

je nastaven tak, že potápěčská skupina využívá malá plavidla, kterými přímo disponují 

jednotlivé ÚO a požární stanice, protože sama nemá výlučně plavidlo pro své potřeby. 
Prozatím se ani nepočítá s plavidlem, které by bylo vyhrazeno jen pro potápěčskou 

skupiny, ale spíše se přiklání k pořízení plavidla větších rozměrů na Lipenskou přehradu. 

Toto plavidlo by ovšem bylo v případě vzniku potřeby prioritně předurčeno pro 

potápěčskou skupinu a v případě, že by se podařilo v budoucnu získat dostatečné finanční 

prostředky, tak by se provedla analýza potřeb pro druhé plavidlo, které by bylo 

dislokováno na centrální stanici v Českých Budějovicích, jež se nachází téměř ve středu 

JčK.  
 

 
Obr. 7 Početní stav podle ÚO [11] 
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Tab. 4 Přehled sledované techniky v Jihočeském kraji [11] 
Typy malých plavidel Umístění 
AP 600/220 Trhové Sviny 
AVON W 460 Písek 
BLESK České Budějovice  BOMBARD COMMANDO C4 České Budějovice             Prachatice 
BUSCH Tábor 
GRAND RANGER R 420 Jindřichův Hradec Strakonice GUMOTEX UZC Tábor 
POKER HD 380 Frymburk 
RAPID SD 365 Soběslav 
SEA NYMPH 12 Jindřichův Hradec Prachatice 

Třeboň 
SEA NYMPH 17 Písek 
SEA NYMPH 19 C Frymburk 
VESTA 450 UA Český Krumlov 

Týn nad Vltavou 

ZODIAC 310 S 

Blatná 
České Budějovice 
Český Krumlov Kaplice 
Písek Strakonice 
Třeboň 
Vodňany 

4.2 Speciální vybavení potápěčské skupiny 
Potápěčská skupina JčK dále disponuje dalším speciálním vybavením. Tím je 

především dvoumístná mobilní dekompresní komora (dále jen barokomora), která je 

umístěna ve speciálním vozidlu IVECO Dailly 50 C 13V, které je zobrazeno na obrázku 8. 
Vozidlo využívá potápěčská skupina a může být použito pro přepravu malého plavidla. 
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Obr. 8 IVECO Dailly – barokomora [1]  
 
Barokomora umístěná ve vozidle umožňuje obsazení jednou sedící a jednou ležící 

osobou. Výrobcem je firma HAUX a jedná se o typ MEDICOM 5,5. Nákres barokomory 
je ukázán na obrázku 9. Toto vozidlo vzhledem k rozsáhlé zásahové oblasti a častému 

výskytu v nesnadno přístupném terénu snižuje ohrožení osob přímo zasahujících nebo 

zachráněných kdy se značně prodlužuje doba dojezdu do zdravotnických zařízení. [1] 

 
  Obr. 9 HAUX – MEDICOM 5,5 barokomora [1] 
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4.3 Zahraniční vybavenost a systém 
Pro porovnání problematiky potápěčů záchranných složek se zahraničím uvádím, 

jaký mají systém vybavenosti ve Švýcarsku a Německu.  
Švýcarsko - kanton Bern 

Švýcarsko se dělí na 26 územních celků, které se nazývají kantony. Celkový systém 

požární ochrany a především vodní záchrany se ubírá různými směry podle kantonů. Já 

svou pozornost zaměřím na kanton Bern. Zde nalezneme, jak je nám název napovídá 

hlavní město státu.  
Hned na úvod bych rád uvedl, že činnosti spojené se záchranou z vody zde hasiči 

vůbec nevykonávají. Záchranu tohoto typu zde provádí policie, respektive její samostatné 

jednotky, které svou činnost ještě dále rozdělují následovně. 
A. Záchrana z tekoucích vod: Sanitätspolizei Bern (zmíněný název policie je pouze 

historického charakteru. Dnes již s policií nemá nic společného) 
B. Záchrana z vodních ploch: Kanton Polizei Bern (Jezerní policie) 

 
Jednotky A, B mají speciálně vycvičené policisty a záchranáře (Rettungsanitäter - 
obdoba paramediků) pro pomoc na lodích, ve vodě a potápěče na vyhledávání osob 

a vyzvedávání předmětů. 
Jednotky A, B se věnují pouze na záchranné práce a neprovádějí žádné další 

činnosti, které běžně policie dělá. [12] 

 
Obr. 10 Sanitätspolizei Bern [12] 
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Německo – Konstanz (Kostnice) 
Německo se dělí na 16 spolkových zemí. Já se zaměřím na problematiku ve městě 

Konstanz, které se nachází ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko na březích 

Bodamského jezera, jež má rozlohu 534 km
2. 

Systém JPO je zde nastaven v podstatě na poloprofesionalitě, zjednodušeně řečeno. 

Hlavni výjezdovou kostru tvoří hasiči, kteří slouží 24 hodinové směny v početním stavu 

zmenšeného družstva 3 +1 a v případě MU většího rozsahu je doplňují dobrovolní hasiči. 

Ti často bývají zaměstnanci města a věnují se údržbě veřejných prostranství a jiným 

aktivitám důležitým pro chod města. V posledních letech se ovšem čím dál častěji hovoří o 

zvýšení profesionality sboru a navýšeni početního stavu hasičů z povolání.  
Zásahová činnost na vodní hladině je zde řešena následovně. Jednotky jsou 

vybaveny pro více typů událostí a mají vytvořeno několik patrol, které mají na starosti 

každá vlastní část jezera. V rámci jednotlivých patrol je i několik potápěčů, jejichž 

vybavení je ovšem omezené, jelikož mají dispozici jedno záchranné plavidlo, které je 

vysíláno přímo na místo události a další, které je dislokováno v sousední stanici. Tyto 
patroly mají jako svou hlavní činnost monitoring úniků provozních kapalin z plavidel a 
záchranu osob z vody. Zmiňované skupiny jsou vytvořeny především z důvodu 

obrovského množství plavidel, v letní sezóně dosahující až 60 000, která jsou stabilně na 

jezeře. Nalezneme mezi nimi i 45 výletních lodí s přepravní kapacitou až 1000 osob. [13] 

 
   Obr. 11 Zásah na nebezpečnou látku Feuerwehr Konstanz [13] 
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4.4 Zhodnocení současného stavu u Hasičského záchranného sboru JčK 
Již při zpracování mé bakalářské práce vyšlo najevo, že potápěčská skupina 

nedisponuje vlastním plavidlem a bylo by vhodné tento stav změnit. V majetku HZS JčK 
nenalezneme plavidlo větších rozměrů, které by umožňovalo přepravu většího nákladu a 

poskytovalo větší komfort u dlouhotrvajících zásahů. Tím vznikl požadavek na případnou 

realizaci nákupu vhodného plavidla pro potápěčskou skupinu. Na základě výsledků 

diplomové práce pana Bc. Vojtěcha Boubala se požadavek na plavidlo rozšířil o schopnost 
provést hasební zásah při požáru jiného plavidla nebo míst těžko dostupných jinou cestou 
než po vodě. Velký vliv na toto rozhodnutí má enormní nárůst rekreační plavby na území 

kraje a především na Lipenské přehradě a na nádržích Hněvkovice a Kořensko u Českých 

Budějovic.       
Z pohledu vybavení jednotlivých požárních stanic se situace jeví v celku dobrá a 

v případě krátkodobých zásahů na menších plochách nevyžadujících větší množství 

vybavení je pro potápěčskou skupinu situace prozatím akceptovatelná. Bohužel to ale 
naplatí na již zmíněných větších plochách, kde je vysoce zvýšený lodní provoz a malá 

plavidla neposkytují dostatečné kapacity pro přepravu vybavení, materiálu, evakuaci osob 
apod. 

V majetku HZS JčK převládají z konstrukčního pohledu nafukovací čluny 

s pevným kýlem a podlážkou v počtu 21 kusů. Pevných hliníkových lodí je pouze 5.  

Přepravní kapacita malých plavidel včetně nosnosti je zastoupena následovně. [11,14] 
 
Přepravní kapacita: do 5 osob: 16 ks   nad 5 osob: 10 ks 
Nosnost:  do 800 kg: 19 ks   nad 800 kg: 7 ks  
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5 Návrh koncepce plavidla 
Tato kapitola je věnována samotné specifikaci malého plavidla pro potápěčskou 

skupinu HZS JčK. Jsou zde zhodnoceny výsledky/názory příslušníků, kteří jsou vůdci 

malých plavidel a mají zkušenosti s plavbou na malých plavidlech různých konstrukcí. Pro 
zpřesnění výběru vhodného plavidla a zmírnění subjektivního pohledu příslušníků je dále 

ještě použita modifikovaná metoda rozhodovací matice (multikriteriální analýza). Kritéria 

jsou nastavena s přihlédnutím k potřebám HZS JčK. Následně je provedena samotná 

specifikace s přihlédnutím ke zjištěným faktům a potřebě HZS JčK. Závěr kapitoly je 
zaměřen na vybavení plavidla a vybavení potápěčské skupiny. 

 
5.1 Základy konstrukce plavidel 

Pro lepší představu o plavidlech všeobecně je žádoucí provést seznámení 

s názvoslovím, základy konstrukcí plavidel a s možnostmi pohonu malého plavidla. 
Tvarově je plavidlo složité, a proto je zobrazeno na teoretickém výkrese viz. obrázek 12. 
Na obrázku 13 a 14 je následně demonstrováno názvosloví konstrukce plavidel. 
 

Obr. 12 Teoretický výkres [15] 
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Definice hlavních rozměrů [15] 
 

L – délka mezi svislicemi (vodorovná vzdálenost mezi přední a zadní svislicí) 
LHVR – délka na hlavní vodorysce (délka hlavní vodorysky mezi přední hranou přední                                                        

vaznice a zadní hranou zadní vaznice) 
Lmax – délka celková (vzdálenost v průmětu do vodorovné roviny od nejzazšího pevného 

bodu plavidla, zahrnuje všechny části plavidla, které jsou s plavidlem pevně spojené, 

kormidlo se započítává v krajní vyložené poloze) 
B – šířka konstrukční (šířka na hlavní vodorysce), (vzdálenost v rovině hlavní vodorysky 

v místě hlavního žebra. U plavidel s kovovou obšívkou mezi vnějšími hranami žeber.) 
Bmax – šířka největší (vzdálenost mezi nejkrajnějšími body na nejširším místě plavidla) 
Bp – šířka paluby 
H – výška boční (vzdálenost na svislici v poloviční délce mezi svislicemi od horní hrany 

kýlu, resp. dna k horní palubě palubníku na boku hlavní paluby) 
Tp – ponor přídě 
Tz – ponor zádi 
Tstř – ponor střední 
T – ponor konstrukční (svislá vzdálenost od hlavní vodorysky k horní hraně kýlu, resp.  

 dnového plechu. Nepočítají se vystupující části – vrtule, kormidla) 
To – ponor největší (svislá vzdálenost od hlavní vodorysky k nejnižší vystupující části)  
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Obr. 13 Názvosloví konstrukce plavidel [15] 
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Obr. 14 Názvosloví konstrukce plavidel [15] 
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Pohon plavidla:  
Malá plavidla jsou poháněna především spalovacími motory, které mohou mít dva 

způsoby uvedení člunu do pohybu. Klasičtějším přenosem vyprodukované energie lodním 

motorem je za pomoci propeleru (lodní šroub, vrtule), pro lepší představu je motor 

zobrazen na obrázku 15. Druhou možností je přenos energie zobrazený na obrázku 16. 
Tady se jedná o tzv. JET, který funguje na principu turbíny umístěné uvnitř tělesa motoru a 

je poháněna spalovacím motorem. Tato turbína nasává proud vody do potrubí a přes 

zúžený prostor vysokou rychlostí voda potrubí opouští. Tím je umožněn pohyb plavidla 

vpřed. Pohyb vzad je oproti klasickému šroubu komplikovanější, jelikož nelze změnit směr 

otáčení, proto je motor u vyústění opatřen pohyblivým obracečem tahu. Ten mění směr 

proudu vodu, který vychází z potrubí, viz. obrázek 17.  

                                    
Obr. 15 Lodní motor s propelerem [16]                      Obr. 16 Lodní motor s JET [17] 

 
                Obr. 17 zpětný chod JET pohonu [18] 
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5.2 Sběr dat pomocí dotazníku 
Pro vhodný výběr konstrukce plavidla bylo využito zkušeností vůdců malých 

plavidel ze samotných zásahů, výcviků a testování, kteří se vyjádřili k dané problematice 

pomocí vyplnění dotazníku. Vzor dotazníku je k nahlédnutí v příloze A.  
Vybraná konstrukční řešení malých plavidel, která byla vzata v potaz, jsou 

zobrazeny na obrázcích 18 – nafukovací člun s laminátovým trupem, 19 – plastový člun 

s výklopnou přídí a 20 – hliníkový člun s výklopnou přídí. Obrázky slouží jen jako vzor 

pro dotazované a nebylo podmínkou, aby se jednalo konkrétně o stejné plavidlo. Stačilo, 

aby dotazovaný měl zkušenost se stejným konstrukčním řešením. Celkem bylo osloveno 
100 příslušníků HZS ČR.     

 
   Obr. 18 VESTA 450 UA - nafukovací člun s laminátovým trupem [14] 

 

   
      Obr. 19 PIONER multi III – plastový člun se sklopnou přídí [19] 
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Obr. 20 SCHELKALIN  S600 - MULTI – hliníkový člun se sklopnou přídí [20] 

 
5.2.1 Výsledky z dotazníků  

Do výsledků jsem použil pouze odpovědi příslušníků, kteří mají zkušenost se všemi 

druhy plavidel, oběma druhy lodních motorů a s ovládáním plavidla pomocí konzole 

řízení, aby nedocházelo ke zkreslování dat. Vzhledem k přehlednosti jsem vyhodnocoval 

odpovědi podle hlavních kategorií. Výjimku tvořila 1. a 2. otázka, které jsou důležité pro 

samotné zařazení do výsledných odpovědí.  
1. Se kterými druhy konstrukce plavidla máte zkušenosti? 

Z celkového počtu 100 příslušníků se jich 56 vyjádřilo, že má zkušenosti se všemi 

druhy. To znamená, že bylo použito odpovědí od 56% dotázaných. 
 

2. Se kterými druhy lodních motorů máte zkušenosti? 
100% dotázaných má zkušenosti s lodními motory všech dotazovaných druhů. 

 
3. Manévrovací schopnost podle druhu konstrukce člunu a dle instalovaného 

lodního motoru.  
Při odpovědi na otázky z kategorie manévrovacích schopností se veškeré odpovědi 

rozdělovaly mezi kombinace plavidel s lodním motorem mající vrtuli, protože pro 

proudový motor nehlasoval ani jeden z dotazovaných. 
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Na obrázku 21 je zobrazen výsledek, který ukazuje, že vítězem je hliníkový člun 

s výklopnou přídí.  

 
Obr. 21 Výsledek – manévrovací schopnost 

 
4. Stabilita plavidla při práci. 

Tato kategorie otázek opět vyzněla lépe pro hliníkový člun s výklopnou přídí. 

Výsledek z této kategorie je znázorněn na obrázku 22. 

  
Obr. 22 Výsledek – Stabilita při práci 

 
 

5. Variabilita plavidla. 
V této kategorii naprosto propadl nafukovací člun, jak je znázorněno na obrázku 23 
a kategorii opět ovládl hliníkový člun.  
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Obr. 23 Výsledek – Stabilita při práci 

 
6. Obsluha plavidla. 

Jediná kategorie, kde nezvítězil hliníkový člun, ale těsně vyhrál plastový člun 

s výklopnou přídí. Výsledky jsou ukázány na obrázku 24. 

 
Obr. 24 Výsledek – Obsluha plavidla 

 
7. Postřehy, které mohou mít vliv na výběr plavidla 

Jako nejčastější postřeh je mezi dotazovanými zmiňováno, že hliníkový člun nabízí 

vytvoření úložných prostor a různých úchytů apod., takže lze plavidlo upravit 
individuálně na míru. 
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Celkové hodnocení:  
Při celkovém součtu je jasným vítězem hliníkový člun s výklopnou přídí. Výsledek 

je zobrazen na obrázku 25.  

 
Obr. 25 Celkový výsledek – počty hlasů 

 
5.3 Metody výběru – rozhodovací matice, modifikovaná rozhodovací matice 
 Výběr plavidel do metody rozhodovací matice a modifikované rozhodovací matice 

je proveden stejně jako v případě dotazníku, aby bylo možné výsledky spojit bez ovlivnění 

rozdílnými parametry. Kritéria jsou stanovena pro obě metody společně. U plavidel, která 

nejsou v majetku HZS JčK jsou použita technická data poskytnutá výrobci malých 

plavidel.  
Metoda rozhodovací matice je zobrazena přímo v kapitole 4.3. Hodnota důležitosti 

jednotlivých kritérií je od 1 do 10, přičemž 10 je nejdůležitější a 1 má nejmenší váhu. 
Důležitost budu vyčíslovat přímo ke zdůvodnění jednotlivých kritérií, která současně 

slouží pro multikriteriální analýzu.  
V případě multikriteriální matice nalezneme vstupní data v technickém popisu 

jednotlivých člunů níže, výstupní data jsou součástí kapitoly 4.3 a dílčí kroky jsou 

k nahlédnutí v příloze B. 

0 
50 

100 
150 
200 
250 
300 

Nafukovací člun Hliníkový člun Plastový člun 

M
n

o
žs

tv
í 
h

la
sů

 



31  

Plavidlo A: VESTA 450 UA - nafukovací člun opatřený pevným kýlem tvaru V. 

Technická specifikace člunu je následující: rozměry 4,50 x 1,95m, hmotnost 140 kg, 
maximální zatížení 800 kg, přepravní kapacita je 6 osob. Plavidlo je osazeno závěsným 

lodním motorem EVIRUDE E 50 DP. [11] 
Plavidlo B: SHELKALIN S600-MULTI -  Hliníková konstrukce, kýl ve tvaru V, výklopná 

příď (š 1400 mm, d 960 mm) s manuálním nebo dálkovým ovládáním, nepotopitelná 

konstrukce, výborná stabilita, individuální provedení paluby včetně sedaček a konzole. 

Parametry: délka 6,1 m, šířka 2,35 m, nosnost 1020 kg, přepravní kapacita 12 osob. Motor 

o výkonu max. 150 HP, ovládaným pomocí samostatného řídicího systému. [19] 
Plavidlo C: PIONER MULTI III - Plastový skelet – pěnová výplň, nízký ponor, sklopná 

příď o šířce 92 cm. Parametry: délka 5,3 m, šířka 2,15 m, nosnost 1122 kg, přepravní 

kapacita 10 osob. Motor o výkonu max. 80 HP, ovládaným pomocí samostatného řídicího 

systému. [11] 
Stanovení kritérií:  
K1 – Nosnost: významný parametr vzhledem k předpokládané činnosti člunu. To je 

záchrana a evakuace osob z jiných plavidel, převoz materiálu potápěčské skupiny, možnost 

provedení hasebního zásahu, převoz vybavení JPO včetně techniky jako je například 

čtyřkolka na druhý břeh. Z výše uvedených důvodů přiděluji důležitost 10.  
K2 – Přepravní kapacita: opět parametr mající vliv na záchranu a evakuaci osob, 

množství přepravených JPO a především na počet potápěčů, kteří se mohou přímo účastnit 

MU na vodní ploše. Na základě těchto skutečností dávám důležitost 8. 
K3 – Variabilita: tento parametr přímo ovlivňuje schopnost plavidla pro individuální 

instalace požárního příslušenství, úložných prostor a dodatečných úprav v průběhu 

používání. Toto kritérium hodnotím důležitostí 10. 
K4 – Šířka výklopné přídě: jedná se o parametr, který má přímo vliv na schopnost 

plavidla pojmout rozměrnější předměty a usnadňuje samotnou nakládku, vykládku a 

vyzdvihnutí předmětů přímo z vody. Z výše uvedených důvodů přiděluji důležitost 6. 
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K5 – Odolnost: parametr který ukazuje, jak je plavidlo schopné odolávat případným 

nárazům do předmětů ve vodě nebo do skalních masivů vystupujících z vody. Kritérium 

hodnotím důležitostí na základě výše uvedených skutečností důležitostí 5. 
K6 – Opravitelnost: tento parametr přímo poukazuje na možnosti plavidlo uvést zpět do 

plnohodnotného stavu v případě poškození konstrukce. Toto kritérium hodnotím 

důležitostí 4. 
K7 – Ochrana posádky před povětrnostními vlivy/vlnobitím: parametr, který má své 

opodstatnění vzhledem k předpokladu, že plavidlo bude využíváno při dlouhotrvajících 

zásazích a také k přihlédnutí, že bude prioritně dislokované na vodní nádrži Lipno, kde je 

často větrnější počasí a tím dochází k tvoření vln. Z výše uvedených důvodů přikládám 

kritériu důležitost 4. 
Rozhodovací matice: 
Tab. 5 Výsledná tabulka rozhodovací matice 

Kritérium VÁHA HODNOCENÍ 
VESTA 450 UA S 600 - MULTI PIONER MULTI 

K1 - Nosnost 10 4 8 10 
K2 - Přepravní kapacita 8 5 9 8 
K3 - Variabilita 10 2 10 8 
K4 - Šířka výklopné 

přídě 6 0 8 6 
K5 - Odolnost 5 3 9 8 
K6 - Opravitelnost 4 5 9 8 
K7 - Ochrana posádky 4 2 8 7 

Celkový součet 143 412 380 
POŘADÍ 3. 1. 2.      

Bodové rozdělení jednotlivým člunům ve všech kritériích jsem přiděloval na základě 

vlastních zkušeností. Ty vycházejí z toho, že jsem se přímo plavil s jednotlivými čluny 
uvedenými v této práci a mohl je vyzkoušet v různých režimech a situacích.   
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Modifikovaná metoda rozhodovací matice: 
 

      Tab. 6 Výsledná tabulka multikriteriální analýzy 

Kritéria Důležitost 
Plavidla 

Vesta 450 UA S 600  MULTI Pioner MULTI 
K1 0,238 0 0,33 0,66 K2 0,19 0 0,66 0,33 K3 0,286 0 0,66 0,33 K4 0,095 0 0,66 0,33 
K5 0,143 0 0,66 0,33 
K6 0,048 0,33 0,66 0 K7 0 0 0,66 0,33 
Vážený součet 0,01584 0,58146 0,3927 

Pořadí 3 1 2  
Při pohledu na tabulku 5 a 6 je vidět, že použitím metod rozhodovací matice a 

modifikované rozhodovací matice se potvrdil výsledek z dotazníků. Ve všech případech je 
vítězem hliníkový člun s vysokou variabilitou.   
5.4 Technická specifikace malého plavidla 
 Při technické specifikaci bylo přihlédnuto k výsledkům z dotazníků a 

k požadavkům HZS JčK. Oproti prvotnímu záměru kraj požaduje vybavit plavidlo i na 

případný hasební zásah z důvodu nárůstu lodní dopravy na jihočeských přehradách i na 

Vltavské plavební cestě.  
 Plavidlo musí splňovat veškeré náležitosti vyplývající se zákona číslo 114 ze dne 

25. května 1995 o vnitrozemní plavbě, vyhlášky číslo 334 ze dne 7. prosince 2015 o vedení 

rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a 

plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách a vyhlášky číslo 67 ze dne 1. dubna 

2015 o pravidlech plavebního provozu.  
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 Plavidlo podléhá evidenci v plavebním rejstříku na základě výkonu motoru, který 

přesahuje 4kW. Vzhledem k tomu musí plavidlo nést na lodním tělese poznávací znak, 

jímž je evidenční označení vyznačené na vnějších stranách obou boků o výšce nejméně 10 

cm. Plavidlo může být při dodržení signalizace osazeno blikavým světlem modré barvy 

viditelným ze všech stran. [21,22,23] 
1. Konstrukce:  

 Celosvařovaná hliníková s výklopnou přídí vykazující velkou stabilitu a 

ovladatelnost při vysokých rychlostech, která je určena pro hasičské nebo 

záchranné sbory.  
 Konstrukce obsahuje kotevní body pro přenosnou motorovou stříkačku a 

lafetovou proudnici. (rozměry přenosné motorové stříkačky a typ lafetové 

proudnice včetně jejich umístění budou řešeny po výběru zhotovitele). 
 2. Řízení: 
Bude provedeno pomocí konzole řízení, která umožní komplexní ovládání plavidla 
a sledování provozních údajů z přístrojů. 
 

3. Přepravní kapacita:  
Člun je minimálně šestimístný s minimálně stejným množstvím míst k sezení 
 

4. Motor: 
Výkon lodního motoru je přenášen pomocí lodního šroubu (propeler), který je 

chráněn proti poškození při najetí na mělčinu např. ochranou mříží.  
Čtyřtaktní s přímým vstřikováním paliva a elektrickým startérem. 
Výkon nejméně: 100 HP 
Délka nohy: minimálně L  
 

5. Palivová nádrž:  
Objem palivové nádrže umožňuje plavbu na plný výkon nejméně po dobu tří hodin.  
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6. Rozměry a hmotnost: 
Délka minimálně 5800 mm a nejvíce 6550 mm.  

            Šířka je nejvíce 2450 mm 
            Podjezdová výška je nejvíce 2250 mm 
            Maximální celková hmotnost je nejvíce 1000 kg 
            Užitečná hmotnost je nejméně 800 kg 
            Šířka výklopné přídě je minimálně 1300 mm  
 
7. Barevné úprava:  

Člun je zhotoven v červené barvě (RAL 3000) s bílým pruhem na bocích a 
reflexními nápisy HASIČI, rozměry budou upřesněny po výběru zhotovitele. 
 8. Člun je vybaven:  
Úložnými prostory a úchyty pro povinnou výstroj plavidla s předpokládaným 

výtlakem nad 500 kg a délkou nad 6 metrů,     
 (rozmístění včetně rozměru bude upřesněno po výběru zhotovitele) 
Povinná výstroj plavidla: [21] 

 vyvazovací lano s délkou minimálně 15 m, vyvazovací lano, jehož 

délka je minimálně 2/3 délky prvého lana, 
  bidlo s háčkem, 
 drenážní soustava s minimálně jedním čerpadlem, 
 nejméně dva odrazníky, 
 příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí pro jeho drobné opravy, 
  zařízení pro podávání zvukových signálů a funkční návěstní 

svítilny, 
 vyhledávací svítilna odolná proti stříkající vodě vhodná pro použití 

při manévrování, záchranných akcích a dávání signálů, prostředky 

pro tísňové signály, 
  nejméně jeden záchranný kruh s úchopným lanem po obvodu, 
 jeden záchranný kruh musí být vybaven plovoucím lanem o délce 

minimálně 16 m, 
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 záchranné vesty, jejichž počet odpovídá počtu osob při maximálním 

obsazení plavidla, 
 jeden nebo více míst pro uložení záchranného voru s obsaditelností 

odpovídající maximální kapacitě plavidla. Záchranný vor může být 

nahrazen člunem, který je vybaven vztlakovými komorami tak, aby 

unesl celou posádku i při zalití vodou., 
 lékárnička s vybavením odpovídající minimálně autolékárničce pro 

osobní automobily a instrukce k záchraně nebo oživování osob na 

plavidle, 
 při výtlaku nad 1000 kg je plavidlo vybaveno kotvou o hmotnosti 

2,5 násobek délky plavidla. (pokud bude kotva těžší jak 15 kg, tak 

musí být označena poznávacími znaky plavidla, 
 

 
Doplňkové vybavení:   

 plavidlo je vybaveno sonarem s GPS přijímačem, zobrazením map a 
tras, také pro možnost vyhledávání předmětů, zobrazování dna,    

 Plavidlo je vybaveno zásuvkou 230 V pro dobíjení akumulátorových 

baterií s inteligentním nabíjecím zařízením, 
 tuhá maketa vlajky „A“ o výšce nejméně 1 m (signalizace činnosti 

práce pod vodou) [23] 
 

Plavidlo bude dodáno s příslušnou dokumentací schvalující jeho provoz na vnitrozemních 

vodách EU. Součástí dodávky je přívěs umožňující přepravu člunu.  
Následně bylo ověřeno, že tuto specifikaci jsou schopny dodržet minimálně dvě 

společnosti v České Republice. Jedná se o firmu SHELKALIN s.r.o. se sídlem v Divišově. 
V této společnosti se plavidla přímo vyrábí. Druhá společnost je HONDA Power 

Equipment se sídlem v Praze, která zastupuje polskou společnost MS – BOAT.  
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5.5 Potápěčské vybavení  
 Plavidlo musí být schopno pojmout potřebné vybavení potápěčské skupiny pro 
zvládnutí MU, ale nadále musí být zachovány jeho vlastnosti. Potápěčská skupina je 

vybaveny následovně:  
Základní výbavu potápěče musí tvořit: [25] 
A) výstroj 
1. potápěčský oblek suchý +  1x podoblek  +  1x spodní prádlo jednodílné Rybano  
2. 1x ochranný oděv do zhoršených klimatických podmínek   
3. obuv s neklouzavou podrážkou a zpevněným kotníkem 1 pár 
4. 1x osuška froté + 1x ručník froté 
B) výzbroj  
1. potápěčská maska 1x + dýchací trubice 1x + ploutve 1x + potápěčský nůž 1x 
2. potápěčská zátěž (zátěžový opasek) 1 sada 
3. kompenzátor vztlaku 1 ks  
4. potápěčská plicní automatika s kontrolním manometrem 1 ks  
5. rezervní potápěčská plicní automatika 1 ks 
6. zásobník na nejméně 3 000 l stlačeného dýchacího média s ventilem se dvěma výstupy 

(příp. s nosným postrojem) 1 ks  
7. potápěčský počítač 1 ks + spojovací prostředek v délce 2 m + karabina 1 ks 
8. hlavní vodotěsná svítilna 1 ks + záložní vodotěsná svítilna 1 ks 
9. dekompresní tabulky 1 ks + chemické světlo 2 ks 
10. vak na přepravu materiálu 1 ks + osobní cívka a dekompresní bóje 1 ks. 
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Společnou výbavu potápěčské skupiny musí tvořit: [25] 
a) potápěčská maska 1 ks + celoobličejová maska s možností připojení komunikace 4 ks 
b) zásobník na nejméně 4 800 l stlačeného dýchacího média 6 ks  
c) zásobník se stlačeným dýchacím médiem hliníkový 1 ks  
d) potápěčská plicní automatika s kontrolním manometrem 1 ks  
e) vysokotlakový manometr (s připojovacím závitem a třmenem) 1 ks  
f) křísící přístroj 1 ks + lékárnička 1ks + hlavní svítilna vodotěsná 1 ks 
g) kompas 4 ks + dekompresní tabulky 1 ks + chemické světlo 10 ks 
h) 2x plovoucí polypropylénové lano délky 50 m, průměr 8 mm, pevnost minimálně 3 kN  
i) celotělový lezecký postroj (prsní/hrudní) 2 ks + lezecká přilba 4 ks 
j) bóje označená „A kódem“ (práce pod vodou) 2 ks + potápěčská vlajka s A kódem 1 ks 
k) zvedací vak o objemu 50 l - 1 ks, 100 l - 2 ks, 500 l - 2 ks 
l) souprava náhradních dílů a nářadí na jednoduché opravy 1 spr 
Doporučenou výbavu potápěčské skupiny tvoří: [25] 
a) přenosný vysokotlakový kompresor pro plnění stlačeným vzduchem 1 ks  
b) dekompresní komora 1 ks  
c) sonar 1 ks 
d) komunikační zřízení pro spojení pod vodou (drátová komunikace) 1 spr  
e) speleobubínek se šňůrou min. 150 m 2 ks. 
 Potápěčská skupina HZS JčK splňuje veškeré náležitosti materiálního vybavení 

vypsaného výše a pořízením vhodného plavidla by se zvýšila akceschopnost jednotky a 

zároveň by byl zvýšen komfort při dlouhotrvajících MU.  
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6 Řešení přepravy malého plavidla 
Přeprava plavidla bude řešena několika způsoby. Ovšem nejprve je třeba zmínit 

malou změnu v původním plánu. Prve se počítalo s malým plavidlem přímo pro potřeby 

potápěčské skupiny a jeho dislokací na centrální stanici v Českých Budějovicích. Ovšem 

z důvodů, které již byly v práci zmiňovány, se přiklonilo, ke stálému kotvení člunu na 

Lipenské přehradě v městysi Frymburk, protože se zde nachází požární stanice HZS JčK. 

V současné chvíli se jedná o vybudování krytého kotviště s možností stálého připojení 
plavidla do elektrické sítě. V případě, že se podaří získat potřebné finance na druhé 

plavidlo podobné či stejné konstrukce, tak bude umístěno dle prvotního plánu na ÚO ČB.  
Samotná přeprava plavidla, ale musí být i nadále řešena, protože i tak si bude 

potápěčská skupina plavidlo dle potřeb převážet v rámci své působnosti. To znamená, že 

může jít o větší vzdálenost, jež bude potřeba překonat.  
Lze předpokládat, že nejčastěji si budou plavidlo převážet přímo potápěči za 

pomoci svého vozidla s barokomorou. Jedná se o IVECO Dailly, které je opatřeno tažným 

zařízením s koulí ISO 50. V rámci co nejmenšího omezení průjezdnosti by bylo vhodné, 

aby přívěs nepřesahoval šířku plavidla více než je šíře pneumatik včetně blatníků a délka 

by měla dosahovat 6,8 m. 
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Závěr 
Cílem diplomové práce bylo zpracovat návrh koncepce malého plavidla pro 

potápěčskou skupinu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. V rámci 

zpracování návrhu bylo nejprve nahlédnuto do historického vývoje potápěčů v kraji a 
následně rozebrána územní působnost opěrného bodu. Dále došlo k určení významných 

vodních toků a ploch v rámci zásahové oblasti a upřesnění činností potápěčské skupiny.   
Třetí kapitola je věnována statistice z let 2009 – 2018 v rámci působností opěrného 

bodu všeobecně a dále s přiblížením na nasazení potápěčské skupiny. Z výsledků vyšlo 

najevo, že nasazení potápěčů je z velké části prováděno na území Jihočeského kraje. Bylo 

by vhodné zjistit, jak události řeší ostatní územní celky spadající pod působnost opěrného 

bodu, aby například nedocházelo ke zbytečnému ohrožování života a zdraví hasičů při 

nepovolání potápěčů na činnosti, které by mohli lépe zvládnout.   
Čtvrtá kapitola se zabývala zhodnocením současného stavu vybavení malými 

plavidly pro potápěčskou skupinu. Zde bylo zjištěno, že se v této oblasti od zpracování mé 

bakalářské práce nic nezměnilo. Následně dochází k seznámení dalšího speciálního 

vybaveni potápěčské skupiny. Dále kapitola nabízí náhled na to, jak problematiku řeší ve 

Švýcarsku a v Německu. 
V páté kapitole dochází k seznámení se základními informacemi ke konstrukci 

plavidel. Následně byl proveden sběr dat z dotazníků vůdců malých plavidel. V nich se 
vyjadřovali příslušníci HZS ČR a celkem 56% odpovědí mohlo být zařazeno do 

vyhodnocení. Poté byl proveden výběr vhodných plavidel na základě metod rozhodovací 

matice a modifikované rozhodovací matice (multikriteriální analýza). Dále byla 

zpracována specifikace plavidla, kde se odrazily výsledky ze získaných dat a také 

požadavky kraje. Ty rozšířily prvotní záměr o schopnost plavidla provést hasební zásah 

přímo na vodě. 
Závěrečná kapitola byla věnována možnostem přepravy plavidla. Zde vyšlo najevo, 

že plavidlo bude prioritně zakotveno v přístavu na Lipenské přehradě. Přeprava bude 

řešena jen v případě potřeby potápěčské skupiny.   
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Příloha A Dotazník pro vůdce malých plavidel 
 

DOTAZNÍK 
pro vůdce malého plavidla – ovládání pomocí konzole řízení 

1. Se kterými druhy konstrukce plavidla máte zkušenosti? 
Plavidlo A: Nafukovací člun s laminátovým trupem 
Plavidlo B: Hliníkový člun s výklopnou přídí 
Plavidlo C: Plastový člun s výklopnou přídí 
 

                   
A      B       C 
 

2. Se kterými druhy lodních motorů máte zkušenosti?  
Lodní motor A: Lodní vrtule 
Lodní motor B: JET ( proudový )  

         
      A         B 
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3. Manévrovací schopnost podle druhu konstrukce člunu a dle 

nainstalovaného lodního motoru: (Označte pouze nejlepší variantu) 
 
 

3.1. Plavba ve výtlačném režimu.   
ČLUN:  A + vrtule   , A + JET  

 B + vrtule   , B + JET 
 C + vrtule  , C + JET 
 
 

3.2. Plavba ve skluzu.  
ČLUN:  A + vrtule   , A + JET  
  B + vrtule   , B + JET 

 C + vrtule  , C + JET 
 
 

3.3. Najíždění k přístavnímu molu.  
ČLUN:  A + vrtule   , A + JET  
  B + vrtule   , B + JET 

 C + vrtule  , C + JET 
 
 

3.4. Najížděni k zachraňované osobě/zvířeti nebo překážce. 
ČLUN:  A + vrtule   , A + JET  
  B + vrtule   , B + JET 

 C + vrtule  , C + JET 
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4. Stabilita plavidla při práci. (Označte pouze nejlepší variantu) 
 

4.1. Na klidné vodě.   
 
ČLUN:   A   B  C 
 

4.2. Na neklidné vodě: vlny, vítr. 
 
ČLUN:   A   B  C 
 
 

4.3. Za plavby na neklidné vodě. 
 
ČLUN:   A   B  C  

 
 
 
 

5. Variabilita plavidla. (Označte pouze nejlepší variantu) 
 

5.1. Úložný prostor, případné možnosti dodatečné instalace.  
 
ČLUN:   A   B  C  
 

 
5.2. Nakládka a vykládka vybavení a nákladu.  

 
ČLUN:   A   B  C 
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6. Obsluha plavidla. (Označte pouze nejlepší variantu)  
 

6.1. Přehlednost ovládacích prvků. 
 
ČLUN:   A   B  C  
 
 

6.2. Dostupnost a ovladatelnost ovládacích prvků. 
 
ČLUN:   A   B  C  
 

6.3. Doplňovaní provozních kapalin. 
 

ČLUN:   A   B  C 
 
 
 

7. Prostor pro zjednodušené sepsání postřehů, které by mohly mít vliv na 

schopnosti plavidla… 
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Příloha B Multikriteriální analýza 
Tab. B.1 Výsledek důležitosti kritérií 

Výpočet důležitosti kritérií  
Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 Součet Důležitost 
Nosnost - K1 x 1 0 1 1 1 1 5 5/21 0,238 

Přepravní kapacita - K2 0 x 0 1 1 1 1 4 4/21 0,190 

Variabilita - K3 1 1 x 1 1 1 1 6 6/21 0,286 

Šířka výklopné přídě - K4 0 0 0 x 0 1 1 2 2/21 0,095 

Odolnost - K5 0 0 0 1 x 1 1 3 3/21 0,143 

Opravitelnost - K6 0 0 0 0 0 x 1 1 1/21 0,048 

Ochrana posádky - K7 0 0 0 0 0 0 x 0 0/21 0 
      CELKEM 21 1 1  
Tab. B.2 Výsledek kritéria K1 

Porovnání podle kritéria K1 - Nosnost 
Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 

Vesta 450 UA x 0 0 0 0 
S 600 - MULTI 1 x 0 1 0,33 
Pioner MULTI 1 1 x 2 0,66 

 
Tab. B.3 Výsledek kritéria K2 

Porovnání podle kritéria K2 - Přepravní kapacita 
Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 

Vesta 450 UA x 0 0 0 0 
S 600 - MULTI 1 x 1 2 0,66 
Pioner MULTI 1 0 x 1 0,33 
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Tab. B.4 Výsledek kritéria K3 
Porovnání podle kritéria 3 - Variabilita 

Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 
Vesta 450 UA x 0 0 0 0 

S 600 - MULTI 1 x 1 2 0,66 
Pioner MULTI 1 0 x 1 0,33 

 
Tab. B.5 Výsledek kritéria K4 

Porovnání podle kritéria 4 - Šířka výklopné přídě 
Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 

Vesta 450 UA x 0 0 0 0 
S 600 - MULTI 1 x 1 2 0,66 
Pioner MULTI 1 0 x 1 0,33 

 
Tab. B.6 Výsledek kritéria K5 

Porovnání podle kritéria K5 - Odolnost 
Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 

Vesta 450 UA x 0 0 0 0 
S 600 - MULTI 1 x 1 2 0,66 
Pioner MULTI 1 0 x 1 0,33 
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Tab. B.7 Výsledek kritéria K6 
Porovnání podle kritéria K6 - Opravitelnost 

Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 
Vesta 450 UA x 0 1 1 0,33 

S 600 - MULTI 1 x 1 2 0,66 
Pioner MULTI 0 0 x 0 0 

 
Tab. B.8 Výsledek kritéria K7 

Porovnání podle kritéria K7 - Ochrana posádky před povětrnostními vlivy 
Plavidla Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI součet výsledek 

Vesta 450 UA x 0 0 0 0 
S 600 - MULTI 1 x 1 2 0,66 
Pioner MULTI 1 0 x 1 0,33 

 
Tab. B.9 Hodnoty pro výpočet váženého součtu 

Součin = Váha x Body 

Vesta 450 UA  S 600 - MULTI Pioner MULTI 
0 0,07854 0,15708 

0 0,1254 0,0627 

0 0,18876 0,09438 

0 0,0627 0,03135 

0 0,09438 0,04719 

0,01584 0,03168 0 

0 0 0  
 
 


