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1. Úvod 

Dopravní nehody jsou příčinou mnoha osobních lidských tragédií. Snížení jejich počtu 

výchovou řidičů, kvalitou komunikací, zlepšením technických kvalit automobilů nebo 

zvýšenou represí se v našem státě, stejně tak jako na celém světě, nedaří. Jedna z možností, 

jak pomoci účastníkům dopravních nehod od útrap a jejich rodinám od smutku a starostí, je 

rychlá a profesionální pomoc. 

Hlavním činitelem v tomto směru u nás je IZS ČR, k jehož stěžejním složkám patří 

HZS. Ten má za hlavní povinnosti chránit životy, zdraví obyvatel a majetek. K tomu, aby 

hasiči mohli profesionálně a rychle pomáhat, jim nestačí pouze teoretické znalosti získané na 

hasičských učilištích a školách, ani sebelepší výcvik na požárních stanicích. Potřebují 

i moderní a špičkovou techniku, která jim bude pomáhat a bude schopná v jejich rukou 

zvládnout i ty nejnáročnější úkoly. Mezi speciální techniku patří těžké vyprošťovací 

automobily, které pomáhají při odstraňování dopravních nehod hlavně nákladních 

automobilů, ale i dalších účastníků provozu, pokud to situace vyžaduje. Rychlé a účinné 

použití těchto automobilů mnohdy rozhoduje o životě a smrti účastníků dopravních nehod. 

Vzhledem k omezeným finančním možnostem HZS nemohou být touto speciální technikou 

vybaveny všechny požární stanice, proto byly vytvořeny opěrné body. Jejich hranice 

a umístění bylo pečlivě zváženo a podle typů zásahu jsou pak jednotlivé opěrné body 

vyzbrojeny patřičnou technikou. Ta musí svými parametry odpovídat nejen minulým 

a součastným požadavkům, ale vzhledem k předpovídané době použití u HZS musí 

v mnohém počítat i s nároky na ni kladené v blízké budoucnosti. 

Cílem bakalářské práce je stanovit minimální hodnoty výkonnostních parametrů 

vyprošťovacího a zvedacího zařízení, standardní výbavy vyprošťovacího automobilu 

a doporučit systém osazování této techniky posádkou. Dále pak porovnat VYA HZS ČR 

s VYA soukromých firem a  zahraničních hasičských sborů. Posoudit ekonomičnost provozu 

VYA u HZS  ČR. K dosažení cílů bakalářské práce jsem se důkladně seznámil s celým 

spektrem vyprošťovacích automobilů, sloužících u HZS ČR a s náklady na jejich použití. 

Zkonfrontoval tři zástupce této techniky a vybral ty nejlepší hodnoty a parametry. Ty doplnil 

o praktické zkušenosti vlastní i zkušenosti jiných strojníků zařazených na výjezdu. Navštívil 

několik soukromých firem zabývajících se vyprošťováním a odtahem vozidel, zjistil základní 

parametry jejich VYA a ceny za použití této techniky. Obeslal hasiče v zahraničí, seznámil se 

s jejich systémem zařazení VYA a AJ do výjezdu.  
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2. Literární rešerše 

Vyhláška [7] stanovuje technické podmínky pro zásahový požární automobil (např. 

dopravní automobil, cisternovou automobilovou stříkačku, vyprošťovací automobil, 

automobilový jeřáb) včetně jejich výbavy. 

 

Sbírka [5] uvádí přehled opěrných bodů HZS ČR, jejich vybavení a zásahové obvody 

pro jednotlivé typy zásahů. Dále uvádí zásahové obvody JPO pro dálnice, rychlostní silnice 

a rychlostní místní komunikace. A také předurčenost jednotek HZS krajů a aktuální dislokace 

vybraných opěrných bodů HZS ČR.  

 

Paulitz v knize [11] přináší údaje o použití, typu podvozku a roku výroby velkého 

množství hasičských aut, včetně vyprošťovacích automobilů a autojeřábů (mobilních jeřábů) 

na celém světě, včetně jejich fotografií. 
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3. Infrastruktura v ČR 

Pro uvedení do tématu těžké vyprošťovací automobily jsem použil vývoj dopravní 

infrastruktury a rozvoj automobilismu v České republice (od vývoje představ a plánů za První 

republiky do dnešních let). Prostudoval jsem několik internetových portálů, na kterých jsem 

se seznámil s vývojem a součastným stavem českých dálnic, rychlostních komunikací a silnic 

I. tříd. Dále pak vývojem automobilové dopravy, její hustoty a prudkého nárůstu v posledních 

letech. Tyto dvě vývojové křivky spolu nejsou v souladu. Česká republika pokulhává 

s výstavbou nových komunikací vyšších tříd a nákladní doprava je tak odkázána na přeplněné 

stávající komunikace nevalného technického stavu a silnice nižších tříd. Ty však nejsou na 

tuto zátěž projektovány.  Zaujalo mě to natolik, že jsem hrubý náčrt vývoje zanesl i do své 

bakalářské práce.  

3.1. Vývoj dopravní infrastruktury automobilismu v ČR 

Česká republika je svojí geografickou polohou v Evropě její přirozenou křižovatkou. 

Toto si uvědomovaly osobnosti První republiky, kdy začaly padat první úvahy o vytvoření 

dálniční sítě. Ta měla, například podle zlínského velkoprůmyslníka Dr. J. A. Bati, protínat 

naší republiku od západu k východu. 15.8.1938 byl vypracován kompletní plán naší dálniční 

sítě [1]. Představy o jejím vybudování však přerušila II. světová válka. Po jejím ukončení 

vyšel 1.10.1945 dekret číslo 88 prezidenta E. Beneše, který nařizuje dostavbu dálnice Praha - 

slovenské hranice [1]. Po únorovém puči v roce 1948 bylo od budování dálnic upuštěno. 

Z vývoje celkového počtu registrovaných vozidel znázorněném na grafu č.1 je vidět, že 

opravdu znatelný rozvoj automobilismu v naší republice přichází v sedmdesátých letech 

dvacátého století. To byl zásadní impuls pro obnovu výstavby komunikací vyšších tříd. Ten 

přišel v roce 1971, kdy byly zprovozněny první kilometry dálnice D1. Od této chvíle naše 

republika uvede téměř v každém roce několik kilometrů dálnice, rychlostní komunikace nebo 

silnice I. třídy do provozu [2], jak je vidět na grafu č.2. 
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           Graf č.1: Vývoj celkového počtu registrovaných vozidel [3] 

 

  

Graf č.2: Rozvoj stavby komunikací 1971-2007 
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3.2. Porovnání dopravní infrastruktury ČR s EU 

Z hlediska hustoty je dopravní infrastruktura u nás, srovnatelná se státy EU. V 

současnosti probíhají investice do technického stavu stávající dopravní infrastruktury a 

zároveň  jsou připraveny plány na rozšíření její návaznosti na evropské dopravní cesty. Hlavní 

pozornost je po roce 1992 v ČR věnována především výstavbě dálnic, rychlostních silnic a 

výstavbě obchvatů obcí. 

V ČR je vybudováno více než 55 000 km dálnic a silnic, z toho na evropskou silniční 

sít typu E připadá 2 601 km. Dálniční síť je vystavěna pouze z jedné třetiny plánovaného 

stavu. Regionální silniční síť je svojí hustotou dostatečná. Hustota silnic a dálnic v ČR sice 

dosahuje 0,737 km/km2 (v zemích EU 0,389 km/km2), ale hustota samotných dálnic pouze 

0,006 km/km2 (EU 0,015 km/km2) [4]. Počet cestujících přepravených ve druhé polovině 

90. let stagnoval, změnil se však způsob přepravy. Dochází k přesunu přepravených osob 

z veřejné dopravy k dopravě individuální, automobilové. 

V devadesátých letech přechází značná část přepravních výkonů z nákladní dopravy 

železniční na dopravu silniční a to za mírného poklesu celkové přepravy zboží, ale při nárůstu 

celkových přepravních výkonů o polovinu. Velmi výrazně se zvýšila dopravní zátěž na 

silnicích a místních komunikacích a tím i nehodovost nejen osobních, ale i nákladních 

automobilů. 
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4.  Vývoj vyprošťovacích automobilů u HZS ČR  

Z krajských ředitelství HZS se začínají hromadit dotazy na novou, moderní techniku, 

která by svými parametry vyhovovala požadavkům na řešení následků dopravních nehod, při 

kterých byly jako účastníci stále větší a těžší nákladní automobily. Zároveň nahradila již 

zastaralé autojeřáby a vyprošťovací automobily, většinou tuzemské výroby, které se na výjezd 

profesionálních hasičů nehodí (např. VYA 8 na podvozku Tatra 138 sloužící u HZS 

Jihočeského kraje, ÚO Český Krumlov, nebo VYA - Tatra 813 8x8, který slouží u HZS kraje 

Vysočina). 

Standardním typem vyprošťovacího automobilu zastoupeného v největším počtu 

u HZS ČR je AV 14.1. Jeho předchůdcem byl typ AV 14, vyvinutý firmou ČKD Slaný přímo 

na požadavky hasičů. Byl vybaven jednodílným teleskopickým výložníkem, trojúhelníkovým 

sklápěcím krakorcem a jedním navijákem. Modernější verze AV 14.1 se liší od původní AV 

14 v typu výložníku (používá dvoudílný teleskopický výložník), ostatní výbava zůstává 

stejná. Firma  ZŤS, n.p., Košice vyrábí ve stejném období vyprošťovací automobil pro 

armádu AV 15 na podvozku T 815 8x8. Ten je vybaven dvěma navijáky, teleskopickým 

výložníkem a radlicí.   Ve stejné době přichází na trh pro hasiče dostupný automobilový jeřáb 

AD 28. S jehož pomocí zdvihají hasiči břemena těžká až 28 tun a postupně si ho vybavují 

jedním navijákem. Další vývojový stupínek u vyprošťovacích automobilů je AV 20. Ve 

výbavě má dvoudílný teleskopický výložník, hydraulický naviják (možnost až dvou kusů) a 

vyprošťovací zařízení tzv. brýle. Další a zároveň poslední vývojový typ je AV 30. AV 30 na 

podvozku Tatra T 815-1 (Obr. č.1) je prototypem této vývojové řady a koupí ho HZS Praha. 

Jako další je vyroben AV 30 na podvozku T 815 Terrno1- ten kupuje HZS Plzeňského kraje. 

Všechny výše uvedené typy v dnešní době slouží u HZS ČR. Nutno podotknout, že do 

roku 1989 se museli hasiči obracet pouze na výrobce tzv. východního bloku, kde firmy 

v oblasti jeřábové techniky tehdejšího Československa zaujímaly první místa v kvalitě svých 

výrobků. 
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Obr. č.1: AV 30 na podvozku Tatra T 815-1 

 

 

 

Jsou ovšem i kraje, které zvolily vlastní cestu získání vyprošťovacího automobilu než 

tu, která se rýsovala u HZS ČR. Věděly totiž, že renomované zahraniční firmy se touto 

problematikou již několik desítek let zabývají a vyprošťovací automobily vyrábějí. 

Samozřejmě využívají zpětnou vazbu a pružně reagují na zkušenosti svých zákazníků. Další 

modely pak mají lepší technické parametry, vlastnosti a doplňky, které usnadňují obsluze 

práci při vyprošťovacích akcích. A objednávají si u jedné z firem takový vyprošťovací 

automobil. Jedná se o HZS Jihomoravského kraje a konkrétně o automobil s čtyřnápravovým 

podvozkem označený jako VYA MAN 8x8. Na zájem o jiné typy podvozků reagovalo ČKD 

Slaný s nabídkou AV 30 na podvozku  MB Actros 4143 K 8x4. Tento automobil zakupuje 

HZS Královehradeckého kraje a je zařazen jako VYA- S1 MB Actros do stavu na CPS 1 

Hradec Králové. 

Z tohoto vývoje je jasně patrné, že zde chybí jak celková koncepce parametrů 

vyprošťovacích automobilů tak i plán jejich rozmístění na území ČR. Na tuto situaci reaguje 

generální ředitel HZS ČR a NMV svým pokynem [5], v kterém je mimo jiné uvedeno: 

„Opěrným bodem pro vyprošťování těžkých vozidel se rozumí jednotka PO s  typem 

předurčenosti „F“ podle čl. 3 odst. 1. Opěrný bod je rovněž určen ke zvedání břemen např. při 

odstraňování stavebních konstrukcích zřícených budov jako posílení opěrného bodu pro 

záchranu osob ze zřícených budov. Opěrné body pro vyprošťování těžkých vozidel jsou 

dislokovány u příslušného HZS kraje dle přílohy tohoto pokynu.“ 
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Typ předurčenosti F nám týž pokyn definuje takto: „ článek 3 odstavec 1 písmeno F - 

jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel dle čl. 2 odst. 

10, je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností  

výložníku nad 20 tun.“ Podle tohoto pokynu mělo být deset HZS krajů vybaveno touto 

vyprošťovací technikou. Cena vyprošťovacího automobilu je ale relativně vysoká (za jeden 

vyprošťovací automobil mohou jednotlivé HZS krajů zakoupit dvě cisterny). 

Pravděpodobnost využití není tak velká, jak se zpočátku jevilo. Do kalkulací o počtu výjezdů 

zasahují soukromé firmy, z nichž si mnohé zakupují vyprošťovací automobily jako další 

možnost využití jejich služeb. Je nutno říci, že počty výjezdů soukromých firem několika 

násobně přesahují počty výjezdů hasičů.  

Další kraj, který nakupuje vyprošťovací automobil od firmy ČKD Slaný, je 

Středočeský. Tím zájem o nákup od firmy ČKD Slaný zůstává na mrtvém bodě. Je to jistě 

i proto, že provozem dodaných vyprošťovacích automobilů dochází k prvním zkušenostem 

s touto technikou jak technického rázu, tak i v operačním nasazení. V roce 2007 vydal 

Generální ředitel HZS ČR nový pokyn [6], kterým se upravuje předcházející pokyn [5]. V čl. 

1 odst. 7 písmeno a) - g) tohoto pokynu jsou vymezeny opěrné body se zásahovými obvody, 

jejichž hranice tvoří hranice krajů, na kterých opěrný bod leží. Dále pak určují že: „Ostatní 

HZS krajů mohou po zvážení časových a ekonomických možností při zásahu povolat 

nejrychleji dostupnou techniku výše uvedených HZS krajů.“ Tímto pokynem dochází 

k situaci, kdy by se touto technikou měli vybavit už jenom dva kraje. A to Moravskoslezský a 

Olomoucký. HZS Moravskoslezského kraje se rozhodl pro nákup vyprošťovacího automobilu 

rakouské firmy EMPL na osmikolovém podvozku firmy Mercedes-Benz. Typy 

vyprošťovacích automobilů, jejich rozmístění v rámci HZS ČR s datem jejich výroby jsem 

uvedl v tabulce č.1. 
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Tabulka č.1: Rozmístění vyprošťovacích automobilů na požárních stanicích 

 

HZS kraje Požární stanice Typ vyprošťovacího automobilu Datum 
výroby VYA  

hl. m. Prahy Strašnice VYA  30 - T 815-1 8x8 2002 

Plzeňského Plzeň 1 - Košutka VYA 30 T 815-2 TERRNo 1 8x8 2002 

Královehradeckého Hradec Králové VYA 30 - MB Actros 4143 8x4 2003 

Jihomoravského Brno Lidická VYA 30 - Man 8x8 2004 

Středočeského Benešov VYA 30 - MB Actros 4150 8x8 2004 

Moravskoslezského Ostrava Zábřeh VYA - BISON MB Actros 4154 AK 8x8 2005 

Středočeského Kladno VYA 30 - MB Actros 4150 8x4 2006 

Olomouckého Olomouc VYA 30 - MB Actros 4150 8x8 2004 

 

Pro představu o parametrech vyprošťovacích automobilů, jejich výbavě a možnostech 

použití jsem zařadil krátké představení tří vozidel z HZS Královehradeckého, Jihomoravského 

a Moravskoslezského kraje. VYA královehradeckých hasičů je představitelem produkce firmy  

ČKD Slaný. Ten je u HZS ČR zastoupen v největším počtu. Nejsou sice identické (liší se 

v typu podvozku, vývojovými zlepšeními a postupnou modernizací), ale jejich základní 

parametry jsou stejné. Jihomoravský kraj byl první, který zvolil jinou cestu nákupu tohoto 

typu automobilu a vybral si VYA vyrobený zahraniční firmou. Moravskoslezský kraj má 

u HZS ČR nejmodernější vyprošťovací automobil od dalšího zahraničního výrobce, který 

plně využívá posledních trendů ve vývoji této techniky. 

Vytvořil jsem konkrétní obraz o VYA, které začaly sloužit v nedávné době 

u profesionálních hasičů České republiky. Vyzdvihl jsem klady jednotlivých vozidel, jejich 

práce s nimi a výbavy (ta v několika případech neodpovídá vyhlášce [7]) a poukázal na 

slabiny, které se objevují zejména u starších typů vyprošťovacích automobilů. Při nákupu 

nových vozidel pomůže tato práce jako vodítko lidem, kteří o výběru a nákupu budou 

rozhodovat. Věřím, že na praktické zkušenosti a připomínky bude brán velký zřetel. Praxe 

totiž v mnohých případech ukázala správnou cestu vývoje. To je i případ použití VYA. Každý 

praktik ví, že žádný zásah není stejný a hasiči musí skoro vždy improvizovat. K tomu 

potřebují opravdu univerzální techniku, která umožňuje nespočet variací použití.  
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5. Představení zástupců VYA sloužících u HZS ČR 

5.1. HZS Královehradeckého kraje UO HK CPS 1 Hradec Králové 

5.1.1. VYA- S1 MB Actros K 8x4 

Vyprošťovací automobil je majetkem HZS Královehradeckého kraje od roku 2003. 

Jedná se o víceúčelový vyprošťovací jeřáb vybavený lanovým navijákem Ramsey 

a hydraulicko-mechanickým ramenem  s odtahovými vidlemi (Obr.č.2). 

  

Obr. č.2: VYA- S1 MB Actros K 8x4 

 

 

 

5.1.2. Výbava a úložné prostory 

Výbavu představuje elektrocentrála NEEC H 4 se dvěma světlomety na přenosných 

stojanech, vázací prostředky (ocelová lana, řetězy se „zkracováky“ – přípravek umožňující 

okamžitě nastavit potřebnou délku řetězu, krátké řetězové úvazky, traverza pro zdvihání 

osobních automobilů, textilní pásy, chráničky na hrany, kovová oka se šroubem). Na vozidle 

je také umístěna ruční motorová pila, rozbrušovací agregát, zdvihací pneumatické vaky, 

hadice a hlavice na propojení vzduchových soustav vyprošťovacího a odtahovaného 

automobilu, ruční ženijní nářadí, tažná tyč a další. Chybí tu koncová světla pro osvětlení zadní 

části odtahovaného automobilu (zároveň také celé soupravy) a spodní směrové kladky pro 

usnadnění práce s navijáky. 
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Mezi zvláštní výbavu jeřábu patří hydraulická radlice typu PSS 26 o šířce 2600 mm. 

Radlice je seříditelná hydraulicky jak ve svislé, tak i vodorovné rovině (lze ji natočit do šikmé 

polohy do obou stran vozidla). Veškeré manipulace s radlicí jsou prováděny z panelu 

umístěného v kabině řidiče vozidla. Radlici lze snadno namontovat na vozidlo a demontovat 

z vozidla včetně odpojení ovládání hydrauliky pomocí rychlospojek. Spodní hrana radlice je 

obložena gumou. S radlicí se zvýší maximální délka vozidla na více než 12 000 mm. 

Nutno dodat, že nástavba vyprošťovacího automobilu byla původně koncipovaná na 

podvozky Tatra. Tyto podvozky už jsou ze své podstaty konstrukce daleko nižší než 

podvozky MB. Z toho vyplývá, že přístup do jednotlivých skříněk je značně obtížný (většinou 

je jejich dno v úrovni očí) a pro ustavení vozidla na nerovnostech není dostatečná výsuvná 

kapacita pístnic u opěr. Co se týká vlastních úložných prostor, jejich počet je malý (výbava je 

v nich pak spíše naskládaná než uložená), ne všechny jsou uzamykatelné a do některých 

zatéká. 

5.1.3. Jeřábová nástavba 

Jeřábová nástavba je schopna zvednout břemeno o maximální hmotnosti 30 000 kg při 

základním vyložení. U maximálního vyložení (tj.17,5 m) je to 1 500 kg. 

Pro použití jeřábu se musí vozidlo ustavit pomocí dvou párů konstrukčně odlišných 

opěr. První pár vodorovně výsuvných opěr je umístěn za koly druhé přední nápravy. Po 

vysunutí do pracovní polohy a spuštění na zem se svislé válce opěr automaticky hydraulicky 

zamykají. Druhý pár opěr je umístěn na zádi vozidla. Zadní opěry se mohou zároveň použít 

samostatně při použití navijáku, nebo hydraulicko-mechanického ramene s odtahovými 

vidlemi (dvoupolohové patky opěr umožňují použití jednak na zpevněném povrchu – ploché 

patky, a také zarytí do země při vyprošťování v terénu – „rycí“ poloha patek). Tu si musí 

obsluha nastavit jednoduchým mechanickým překolíkováním. 

Jeřáb je vybaven  elektronickým indikátorem přetížení SLI 05 a indikátorem vysokého 

napětí IVN, které upozorňuje obsluhu na blízkost elektrického vedení. Výložník má dva 

hydraulicky výsuvné díly a poslední je vysouván pomocí přečepování. Délka výložníku je 

konstruována tak, aby byly maximálně zvýšeny parametry při vyprošťování vozidel z kratší 

vzdálenosti. Rychlost zdvihu háku lze regulovat ve dvou stupních, stejně jako rychlost 

pohybů výložníku a otoče. Jeřáb je vybaven kladnicí s třemi kladkami. Ovládání je 

mechanické, čtyřpákové s přímým ovládáním hydraulických rozvaděčů z kabiny jeřábníka. 
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5.1.4. Vyprošťovací zařízení a navijáky 

Vlastní vyprošťovací zařízení sestává z dvakrát lomeného, hydraulicky ovládaného 

ramene se zinkovanou vyprošťovací a transportní vidlicí. Vyprošťovací vidlice je seříditelná 

pro různou rozteč kol vlečených vozidel. Umožňuje také změnu vyložení za vyprošťovacím 

jeřábem (teleskopické, hydraulicky vysouvané rameno). Při transportu se musí vidlice po 

zvoleném vyložení zaaretovat čepy. Vidlici sice vysouvá hydraulická pístnice (ta je jako 

všechny přímočaré hydraulické stroje vybavena hydraulickými zámky), ale je rozměrově malá 

a mohlo by dojít k vytržení pístu z válce. Nosnost hydraulicko-mechanického ramene  

s odtahovými vidlemi je v základním vyložení až 13 000 kg. Podmínkou jsou spuštěné zadní 

nohy. Pokud jsou nohy v transportní poloze, je nosnost pouze 10 000 kg (z důvodu nosnosti 

pneumatik). Při transportu mají vidle maximální dovolenou nosnost 8 500 kg. Hydraulicko-

mechanické rameno s odtahovými vidlemi je vybaveno elektronickou váhou ke stanovení 

hmotnosti břemene, které je na něm upevněno. 

Na hlavním rameni je umístěn hydraulický naviják RAMSEY RPH 45000 

o maximálním tahu 20 000 kg. Naviják je vybaven lanem o délce 70 m, což umožňuje 

vyprošťovat vozidla ze vzdálenosti větší než 60 m. Konstrukce navijáku umožňuje vytažení 

lana tahovou silou ručně bez nutnosti odvinutí hydraulikou. Absence systému zabraňujícího 

vzniku volných smyc na hlavním navijáku RAMSEY RPH 45000 má za následek poškození 

lana při navíjení u zásahu, kdy se využívá maximální síla navijáku a lano se zařezává do 

uvolněných smyc na bubnu. Během provozu byl na požadavky strojníků obsluhujících tuto 

techniku a ze zkušeností při vyprošťování dokoupen další naviják HYK 10 s řadičem lana 

o maximálním tahu 10 000 kg. Naviják HYK 10 disponuje 60 metry lana a je umístěn na 

pravé straně automobilu pod otočí jeřábu. I tento naviják umožňuje vytažení lana ručně. 

Hydraulika hydraulicko-mechanického ramene s odtahovými vidlemi a obou navijáků 

se ovládá buď z ovládací skříně umístěné v zadní části vozu, nebo dálkově prostřednictvím 

dálkového ovládání (Příloha č.1: Obr č.21). To umožňuje obsluze řídit vyprošťovací práce 

z bezprostřední blízkosti. Nevýhodou je zdvojení funkcí jednotlivých malých tlačítek, která se 

musí ovládat bez rukavic. Ovladač není osvětlen a drobné piktogramy umožňují snadnou 

záměnu. Dobíjení akumulátoru probíhá na stabilní nabíječce umístěné u vrat stání VYA. Díky 

tomu je větší pravděpodobnost zapomenutí dálkového ovládání na stanici. 

Pro odtah automobilu na tažné tyči byl později dodán firmou ČKD Slaný odnímatelný 

závěs. Jeho montáž je obtížná, jednotlivé díly jsou různě rozmístěné po nástavbě a ke složení 

je zapotřebí dvou lidí.  
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5.1.5. Provoz 

Po příjezdu na HZS Královehradeckého kraje, přejímacích procesech a seznámení 

hlavního školitele s obsluhou začalo okamžité školení všech strojníků na směnách a kondiční 

jízdy potřebné k seznámení a osvojení si návyků s jízdou na novém typu podvozku. 

Čtyřnápravový podvozek MB se sekvenční osmistupňovou převodovkou (a zpětný chod, 

jednotlivé stupně jsou ještě půlené) u HZS do té doby nejezdil. Tento výcvik probíhal celou 

zimu a jaro následujícího roku. 

Od dubna roku 2004 do března roku 2008 měl VYA celkem 117 výjezdů. Jednalo se 

převážně o nákladní automobily zajeté mimo pozemní komunikace (v příkopech, řekách, 

rybnících a polích), převrácené nákladní automobily na silnicích nebo odtažení nepojízdných 

vozidel z komunikací. 

U VYA (stejně jako u každé mobilní techniky určené k výjezdu u HZS KHk) se každý 

pátek provádí provozní zkouška, při které se prakticky ověřuje provozuschopnost nástavby 

a všech agregátů umístěných na automobilu. Nezkouší se pouze motorová pila a rozbrušovací 

agregát, ty si přezkušuje specialista na tuto techniku. Zkouška nástavby se skládá z ustavení 

automobilu na dvoře HZS, dále pak rozložení vyprošťovacího zařízení do maximální polohy 

a rozbalení jeřábové sady do maximální polohy a následuje otočení o 360 stupňů. Při 

přezkušování obou navijáků nedochází k celkovému rozmotání lana, to se dělá při půlročních 

zkouškách. Obsluha musí také zkontrolovat množství motorového oleje v elektrocentrále 

a provést její start. Dále se na nástavbě provádějí pravidelné revizní zkoušky. Ty zajišťuje 

jednou ročně revizní technik z HZS KHk. Obsluha vyprošťovacího automobilu (strojník-

jeřábník a hasič-vazač) je revizním technikem proškolena a přezkoušena jednou ročně 

z teoretických a praktických znalostí. 

5.1.6. Jízdní vlastnosti  

Jízdní vlastnosti VYA nejsou vyhovující. Řazení je jednoduché, do zatáček se nemůže 

vjíždět moc rychle (vysoko položené těžiště snadno rozkýve celé auto). Maximální rychlost 

85 km/h rozhodně neodpovídá provozu na silnicích, kdy se kamiony pohybují rychlostí vyšší 

než 90 km/h. Tato auta pak nelze bezpečně předjet. Pohon pouze dvou zadních náprav, kdy 

jde uzamknout jenom jedna náprava podstatně zhoršuje jízdní vlastnosti na mokré (zasněžené) 

vozovce. 
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5.1.7. Rozpory VYA s vyhláškou č.49/2003 

V době příchodu VYA na HZS Královehradeckého kraje vozidlo neodpovídalo 

v několika bodech vyhlášce [7] . V příloze č.1 Technické podmínky zásahového požárního 

automobilu odst. 18 je napsáno: „Zásahový požární automobil je vybaven motorem o měrném 

výkonu nejméně 11 kW.1000 kg-1 (11 W.kg-1) největší přípustné hmotnosti.“ Svým měrným 

výkonem 10,79 kW.1000 kg-1 nedosahuje minimální stanovené hodnoty. Dále pak v příloze 

č.9 Technické podmínky vyprošťovacího automobilu odst. 4 Podvozek písmena a)-c) této 

vyhlášky stojí: „VYA má pohon všech náprav, které jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu, 

nebo obdobným zařízením. VYA je v přední části vybaven lanovým navijákem s tažnou silou 

nejméně 45 kN. VYA je vybaven zařízením pro tažení požárního přívěsu.“ To je  

přinejmenším zvláštní u techniky, která byla konstruována přímo ve spolupráci s hasiči 

a navíc na třetím modelu ve vývojové řadě. Pravda je, že na dalším vyprošťovacím 

automobilu od firmy ČKD Slaný (sloužící u HZS Středočeského kraje na PS v Kladně 

a později na PS v Benešově) už lanový naviják v přední části vozidla byl. Další parametry 

týkající se podvozku i nadále vyhlášce [7] nevyhovují. 
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5.2. HZS Jihomoravského kraje UO Brno CPS 1 Lidická 

5.2.1. VYA – MAN 8x8 

Mohutná konstrukce vozidla a vysoká nosnost zdvihacích zařízení předurčuje tuto 

techniku pro  zásah především na dostatečně širokých a zpevněných komunikacích, např. při 

vyprošťování kamionů na rychlostních komunikacích apod. (Obr. č.3). 

Obr. č.3:  MAN 8x8 

 

 

 

5.2.2. Výbava a úložné prostory 

Ve výbavě jsou vázací prostředky (lana, řetězy, textilní vazáky, smyčky 

z mikrovláken, kovová oka se šroubem, chráničky textilních vazáků, magnetické hranové 

chrániče, upínací popruhy s ráčnou, háky a kladky), výstražné kužele, podložky pod opěry 

a další nářadí a pomůcky předepsané vyhláškou [7]. Nevýhodou je absence elektrocentrály 

a s tím související osvětlení pracovního prostoru. Chybí zde sada hadic na vzduch pro 

propojení s odtahovaným vozidlem, přenosná rampa, která se upevňuje na záď odtahovaného. 

Další věc, kterou musí jihomoravští hasiči vyřešit, je instalace spodních kladek. Ty jsou 

neopomenutelným pomocníkem pro využití navijáků. U této nástavby je velké množství 

snadno dostupných odkládacích skříněk, což je v pořádku. Nevýhodou je, že se dají otevřít jen 

zčásti a ne v plném profilu. To znesnadňuje manipulaci s materiálem v nich uloženém. 
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5.2.3. Hydraulická ruka 

Za trambusovou kabinou je nainstalována hydraulická ruka FASSI F 800 AXP.28, 

která je schopna zvednout břemeno o váze maximálně 20 000 kg při vyložení 3,1 m a při 

úplném (tj. 20,45 m) vyložení maximálně 2 505 kg. Pro použití jeřábu je nutné auto nejdříve 

stabilizovat, k tomu nám dopomůže čtveřice hydraulicky ovládaných opěr (šířka vozidla je při 

plně vysunutých podpěrách 8,5 metru). Již při stabilizaci se projeví vysoké nároky na znalost 

techniky a ovládání. I samotné ovládání hydraulického nakládacího jeřábu není snadnou 

záležitostí. Dálkové ovládání (Příloha č.1: Obr. č.18) je složité, je zde umístěno mnoho 

ovládacích prvků (některé mají více funkcí), není podsvětlené (horší orientace v noci) 

a hlášení psané na displeji je v angličtině. Bezpečnostní zařízení signalizuje procento zatížení 

v porovnání se zátěžovým diagramem na hmotnost nákladu, žluté světlo 90 % až 100 %, 

červené světlo nad 100 %.  

5.2.4. Vyprošťovací zařízení a navijáky 

Vozidlo je vybaveno hydraulickým navijákem o maximální tažné síle 250 kN, 

umístěném na hlavním hydraulickém rameni. A druhým o maximální tažné síle 65 kN 

umístěném v přední části vozu. Vyprošťovací zařízení FORK 100 T tvoří hydraulické rameno 

a tzv. brýle. Je schopno uzdvihnout břemeno o váze 30 000 kg. V maximální vyložení (tj. 

5,15 m) pak 10 000 kg. Tato základní výbava se později rozšířila o jeden naviják o maximální 

tažné síle 200 kN umístěný na hlavní hydraulickém rameni. U navijáků chybí systém 

zabraňující vytvoření  volných smyc, což má za příčinu výrazné snížení životnosti lana, které 

se při navíjení ukládá svévolně na buben navijáku a zařezává se mezi závity již navinutého 

lana. 

Obsluha navijáků a hlavního hydraulického ramene není tak složitá (jako 

u hydraulické nakládací ruky), přesto má dálkové ovládání stejné chyby, které zvyšují 

náročnost obsluhy. V případě přerušení signálu dálkových ovladačů se dají tyto přímo spojit 

kabelem s řídící jednotkou a používat je nadále jako kabelové ovládání. Všechny hydraulické 

okruhy na vozidle na sobě nejsou závislé, a tudíž mohou pracovat společně. Hydraulické 

čerpadlo pro pohon těchto okruhů se spouští v kabině řidiče. Na ustavení automobilu pro práci 

s hlavním hydraulickým ramenem nebo s hydraulickými lanovými navijáky se vysouvají 

pouze dvě zadní opěry. Ty pracují ve dvou režimech a to v poloze NA SILNICI a v poloze 

V TERÉNU. Toto si zajistí obsluha před vysunutím opor snadným a jednoduchým 

překlopením patek. 
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Při přepravě jsou třmeny vidlí na hlavním hydraulickém rameni rozebrány a složeny 

v zadní, snadno dostupné části automobilu. Zůstalo zde jenom jedno břevno vidlí (druhé je 

umístěno na  ochozu nástavby) z důvodu rychlého použití při vyprošťování tramvajových 

souprav. Toto uspořádání bylo zvoleno po zkušenostech ze zásahů s tímto vozidlem uvnitř 

města, kdy je potřeba rychlé likvidace události z důvodu okamžitého dopravního kolapsu. 

Hlavní hydraulické rameno lze ustavit do vodorovné polohy s vozovkou (to je velmi výhodné 

pro vyprošťování silničních automobilů, které jsou poslední dobou stále více vybaveny 

spojlery z důvodu aerodynamiky). Rameno lze sklopit o 10º pod úroveň roviny (možnost 

využití při nakloněné rovině). 

 V zadní části je nainstalovaný vývod tlakového vzduchu, který slouží k dofoukání 

vzduchové soustavy odtahovaného vozidla kvůli odbrždění. Chytře je vymyšleno uchycení 

závěsu pro odtah na tyči, který je uschován v ochranné skříňce vlevo od hlavního 

vyprošťovacího ramene (to se musí při instalaci přizvednout) a jednoduchým přečepováním 

a otočením se uvede do provozu. Tyč není ve standardní výbavě, tu si musí posádka při 

výjezdu naložit nebo použít tyč z jiného zásahového automobilu (např. CAS).  

5.2.5. Provoz 

Toto vozidlo přišlo na HZS Jihomoravského kraje na přelomu let 2004 a 2005. Za 

dobu služby tohoto vyprošťovacího automobilu u HZS Jihomoravského kraje bylo k 7. březnu 

2008 na 172 výjezdů. První výjezd je datován ke dni 29.1. 2005. Podle slov technika strojní 

služby jsou výjezdy v poměru jedna ku jedné ve vztahu použití hydraulického nakládacího 

jeřábu a hydraulických navijáků s hlavním hydraulickým ramenem. Na výjezdy jezdí posádka 

ve složení strojník (jeřábník) a hasič (vazač). Ta však není stálá a dochází zde k výměnám, 

v rámci střídání strojníků a hasičů na výjezdových automobilech v pravidelných turnusech. 

K využití vyprošťovacího automobilu jiným HZS než Jihomoravským prozatím nedošlo. 

Zkouška techniky probíhá jednou za týden, a to v sobotu. Skládá se z ustavení 

vyprošťovacího automobilu, rozbalení hydraulického nakládacího ramene, jeho otočení 

o 360º a vyzkoušení funkcí hlavního hydraulického ramene (maximální vysunutí a zdvižení). 

U všech hydraulických navijáků se provádí zkouška funkce odvíjení a navíjení. Celková 

kontrola lana se provádí při revizích jednou za rok ve speciální firmě, stejně jako revize 

ostatních zařízeních VYA. Údržba se sestává z technického ošetření (dvakrát za rok) 

a promazání nástavby jednou za tři měsíce. Na obsluhu hydraulického nakládacího jeřábu jsou 

potřebné jeřábnické zkoušky. Školení se provádí jednou za rok i s přezkoušením. Školení na 

obsluhu ostatních prvků vyprošťovacího zařízení probíhá na každé směně jednou za měsíc. 
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5.2.6. Jízdní vlastnosti 

Podvozek MAN TGA 35.483 FFDAK 8x8 má manuální osmistupňovou převodovku 

(+ zpětný chod a půlky). Jeho jízdní vlastnosti při jízdě po silnici (i v zatáčkách) jsou dobré. 

Těžiště vozidla je díky celkové konstrukci umístěno dole, v zatáčkách se pak chová klidněji. 

S jízdou v terénu mají zatím hasiči minimální zkušenosti. Udávaná maximální rychlost je 110 

km/h (tu hlídá omezovač rychlosti). 
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5.3. HZS Moravskoslezského kraje UO Ostrava - Zábřeh 

5.3.1. VYA - MB ACTROS 4154 AK BISON 

Jedná se o mobilní zdvihací a vyprošťovací zařízení, určené pro vyprošťovací práce 

prováděné hydraulickou nakládací rukou o maximální hmotnosti břemene 18 000 kg, nebo 

třemi lanovými navijáky s tažnou silou 20 000 kg, 15 000 kg a 5 000 kg. A pro převážení 

břemen na vidlích (nebo jiných nástavcích) vyprošťovacího ramene, které uzvedne břemeno 

o váze až 24 000 kg. Tato technika má svými parametry a konstrukcí předpoklad k použití na 

širokých komunikacích, které mají dostatečnou únosnost (Obr. č.4). 

 

Obr. č.4:  MB ACTROS 4154 AK BISON 
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5.3.2. Výbava a úložné prostory 

Výbava je umístěná ve snadno dostupných skříních, opatřených roletovým zavíráním. 

Jedná se o vázací prostředky (lana, řetězy, ocelová oka se šrouby, kladky, textilní popruhy 

a chráničky na ně a speciální textilní popruhy sloužící k upevnění kol na brýle hydraulického 

ramene), zvedací vzduchové vaky, pneumatické šroubováky, elektrocentrálu se dvěma 

přenosnými světly a stativy, hydraulický agregát od firmy LUKAS s vyprošťovacím 

zařízením. Dále pak koncová světla na odtahované vozidlo, kabely na jejich propojení 

a vzduchové hadice a armatury sloužící k opravě poškozené vzduchové soustavy.  Pouze malá 

část výbavy je umístěna tak, že se k nim obsluha dostane pouze za použití malého žebříku. 

Jedná se např. o různé nástavce na hydraulické rameno. Ty se nevyužívají často, a tak jejich 

umístění není na závadu. Na veškeré manipulace si může obsluha posvítit elektro-

pneumaticky ovládaným výsuvným stožárem se čtyřmi světly (každé o výkonu 500 watů). 

5.3.3. Hydraulická ruka 

VYA je za kabinou posádky osazen hydraulickou rukou  HIAB 800 E-9. Ta uzvedne 

břemeno těžké 18 000 kg na délku vyložení 3,7 metru, při úplném vyložení tj. 22,2 metru, je 

schopná zdvihnout břemeno o váze 2 400 kg. Při použití hydraulické ruky se musí vozidlo 

ustavit do téměř dokonalé roviny. K tomu je vyprošťovací automobil vybaven dvěma páry 

opor. Při ustavování předního páru opor se musí nejprve odjistit mechanická západka, poté 

ručně otočit o 180º, a potom již pomocí hydraulického okruhu dokončit ustavení. Při úplném 

roztažení opor do strany je šířka VYA 9 metrů. Je nutno říci, že ustavování vozidla je 

jednoduché. Jediné co lze vytknout při ustavování je jeho max. šířka. Opěry se ale nemusí 

vysouvat do maximálních poloh. Zadní,  hydraulicky vysouvatelné se použijí pouze v případě, 

že není obsluha schopná pomocí předního páru opor VYA ustavit. Ovládat hydraulickou ruku 

může obsluha pomocí dálkové ovládání, nebo páčkami podsvíceného hydraulického 

rozvaděče umístěných přímo na tělese hydraulické ruky. 

Signalizace přetížení systému je řešena buď opticky a to semaforem (zelená barva OK, 

oranžová barva 90 % a červená dosažení a překročení 100 %), nebo diodami na piktogramu 

hydraulické ruky, kde má každá pístnice čtyři (jedna dioda 50 %, dvě diody 70 %, tři diody 

90 % a čtyři 100 %). Dále zvukovou signalizací klaksonem při 90 % max. zatížení. 

U dálkového ovladače lze přepnout rychlost pohybu na 30 %, 60 % nebo 100 %. Umožňuje 

také havarijní vypnutí celé nástavby a vypnutí a nastartování motoru automobilu 

z pohotovostního stavu. Při jasném slunečném dni jsou prosvícené barvy na kontrolním 

semaforu špatně vidět. 
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5.3.4. Vyprošťovací zařízení a navijáky  

Pro nadzvednutí a odtah břemen je VYA vybaven hydraulickým ramenem. To zmůže 

v základním vyložení břemeno těžké až 24 000 kg. V zadní části dvěma hydraulickými 

lanovými navijáky umístěnými na hydraulickém rameni a disponujícími maximální tažnou 

silou 350 kN. V přední části automobilu je zabudován hydraulický lanový naviják 

o maximální síle v tahu 50 kN. Lanové navijáky a hydraulické rameno lze ovládat dalším 

dálkovým ovladačem (Příloha č.1: Obr. č.20), nebo manuelně z prostoru  zadních pravých 

dveří. Pokud je zapotřebí použít lanový naviják umístěný v přední části automobilu, musí 

obsluha přepnout ventil umístěný u pevného ovládacího panelu. Tím usměrní tok tlakové 

kapaliny z okruhu zadního dvacetitunového navijáku do okruhu pětitunového. Tlačítka na 

dálkovém ovladači ovládající dvacetitunový naviják pak fungují na pětitunový naviják. Pro 

odvíjení lana se může použít hydraulického pohonu navijáku, ale i ruční odvíjení po 

odbrždění brzdy (ruční odvíjení je podstatně rychlejší). Obsluze se tato možnost příliš 

nedoporučuje z důvodů uvolnění závitů lana na bubnu navijáku. Při následném navíjení 

dochází k jeho zařezávání do volných závitů, to vede k trvalým deformacím lana. Z důvodu 

značné rychlosti hydraulického pohonu předního navijáku se u něho ruční odvíjení vůbec 

nepoužívá. Díky množství úchytů a ok v zadní části vyprošťovacího automobilu lze jednoduše 

použít spodní směrové kladky (Příloha č.1: Obr. č.22, 23) a snadno vytvořit kladkostroje pro 

zvýšení tažné síly. Všechny tři lanové navijáky jsou vybaveny systémem zabraňujícím vzniku 

volných smyc. 

Hydraulické rameno lze využít pro zdvihání břemen (výška zdvihu je  maximálně 

5 metrů) a pro odtah automobilů, přívěsů a návěsů. Vyprošťovací vidle mají mnoho možností 

použití. Jedná se o klasický odtah za kola odtahovaného vozidla (je zde možnost upravit šířku 

vidlí na rozteč kol, i na jejich průměr), dále můžeme využít nástavců různých rozměrů 

(vidličky) pro odtah za poloosu či rám vozu. Je zde řada kolíků pro odtahy přívěsů o různých 

průměrech a tvarech a královský kloub pro odtah návěsů (Příloha č.1: Obr. č.10, 11, 16, 17, 

31). Při odtahu na vidlích je potřeba pamatovat na jejich odjištění pro jízdu do zatáček. To se 

provede vytažením závlačky, překlopením pojistky a její opětovné zajištění závlačkou 

(Příloha č.1: Obr. č.12, 13). 

Pro odtah na tyči je na zadní části vozu upevněn v přepravní poloze závěs. Ten se dá 

opět velmi snadnou manipulací uvést do pracovní polohy (Příloha č.1: Obr. č.8, 9). Při ní 

musí být zvednuto hydraulické rameno. To však svým nejvyšším bodem nepřekoná 

maximální výšku vozidla. 
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Při použití lanových navijáků, nebo hydraulického ramene se může obsluha 

rozhodnout, zda spustí zadní opěrné nohy nebo ne (výkon VYA tím není ovlivněn). U těchto 

opěr má obsluha možnost výběru ze dvou poloh patek a to na plocho nebo s ozuby. V této 

poloze se dají snadno zaaretovat čepy obsluhou v době, kdy nejsou opory úplně spuštěny 

5.3.5. Provoz 

VYA na podvozku MB ACTROS 4154 AK byl zakoupen HZS Moravskoslezského 

kraje na konci roku 2006. Do května následujícího roku s ním byl prováděn výcvik. Dne 

8.července 2007 byl vyprošťovací automobil vyslán na svůj první zásah. Do 9. března roku 

2008 jich bylo celkem 71. 

S VYA jezdí na každé směně pouze čtyři strojníci, toto uspořádání má výhodu 

kumulace zkušeností. Výcvik probíhá pro směnu každý měsíc, jeřábníci a vazači jsou 

proškoleni a přezkoušeni jednou za rok. Pravidelné týdenní zkoušky se provádějí v neděli. 

Strojník ustaví automobil, rozloží hydraulickou ruku na úplné vyložení a otočí s ní o 360º. 

Provede rozložení hydraulického ramene a zvedne jej do maximální výšky. U navijáků se 

vyzkouší jejich odvíjení a navíjení. K pohonu všech hydraulických zařízení slouží dvě 

čerpadla, která se spouští v kabině řidiče vždy součastně. Dále pak zkontroluje stav hladiny 

motorového oleje u agregátů, nastartuje elektrocentrálu, vysune stožár a rozsvítí ho. 

Nastartuje také pohonnou jednotku LUKAS a vyzkouší hydraulické nářadí. Pravidelné 

technické ošetření (včetně výměny olejů, promazání nástavby) provádí specializovaná firma. 

Na HZS se opravují jen drobné závady. 

5.3.6. Jízdní vlastnosti 

Jedná se o čtyřnápravový podvozek s pohonem všech kol. S osmistupňovou 

automatickou převodovkou (+ zpětný chod a půlky), kterou lze v případě potřeby přepnout na 

manuální sekvenční (výrazný pomocník při jízdě z kopce na zasněžených komunikacích). 

Velký poloměr otáčení znesnadňuje otáčení na úzkých silnicích. Při zařazení zpětného chodu 

se na palubní desce u řidiče rozsvítí monitor, který přenáší obraz z kamery umístěné na zadní 

části VYA. Kameru lze spustit i manuelně např. pro kontrolu odtahovaného vozidla při jeho 

odstraňování mimo komunikaci. Rozjezd do kopce usnadňuje tlačítko po jehož stisknutí 

zůstane vozidlo stát na místě, aniž by řidič stál na brzdě. Na jízdu k zásahu se používají modrá 

světla, pro odtah se rozsvítí oranžová, která jsou umístěna v jedné rampě s modrými. Nejvyšší 

rychlost 120 km/h udává VYA možnost rychlého a bezpečného předjíždění. 
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5.4. Porovnání jednotlivých typů VYA u HZS 

5.4.1. Rozměry automobilů a výkony jednotlivých zařízení 

Rozměrově jsou si všechny vyprošťovací automobily podobné. Výkony motoru jsou 

rozdílné, to jsou také údaje o hmotnosti. Přesné údaje jsem uvedl v tabulce č.2. 

Tabulka č.2: Technicko-taktická data vyprošťovacího automobilu 

 

Typ vyprošťovacího 

automobilu 

VYA – MAN  

8x8 

VYA - MB  

BISON 

VYA 30 – MB 

8x4 

délka 104000 mm 10600 mm 11300 mm 

šířka 2550 mm 2550 mm 2550 mm 
Rozměry 

Vozidla 
výška 3980 mm 4000 mm 3850 mm 

Maximální hmotnost 32000 kg 33200 kg 34000 kg 

Výkon motoru 353 kW 395 kW 315 kW 

 

Výkony hydraulických zařízení VYA jsem uvedl do tabulky č.3. 

Tabulka č.3: Výkony hydraulických zařízení na VYA u HZS  

 

Typ 
vyprošťovacího 

automobilu 

Počet navijáků, 
maximální síla v 

tahu 

Nosnost jeřábu (hydr. 
ruky) hmotnost/vyložení 

Nosnost hlavního 
hydr. ramene 

hmotnost/vyložení 

250 kN 20000 kg/3,1 m 30000 kg/základní 

200 kN 2505 kg/20,45 m 10000 kg/5,15 m 
VYA - MAN 

8x8 
3 

60 kN - - 

200 kN 18000 kg/3,7 m 24000 kg/základní 

150 kN 2400 kg/22,2 m - 
VYA - MB 

BISON 
3 

50 kN - - 

200 kN 30000 kg/2,5 m 13000 kg/základní VYA 30 MB 
8x4 

2 
100 kN 1500 kg/17,5 m  
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Podle pokynu generálního ředitele HZS ČR a NMV číslo 14 z roku 2007 mají být na 

opěrných bodech VYA, nebo AJ  s nosností výložníku nad 20 tun, tomu odpovídá svými 

parametry pouze Královehradecký kraj. Moravskoslezský a Jihomoravský  nikoliv. Nutno 

podotknout že na stanici Zábřeh stojí vedle vyprošťovacího automobilu automobilový jeřáb 

AJ 28. Dalším parametrem který udává vyhláška [7] je, že vozidlo je vybaveno lanovým 

navijákem v přední části. Zde pokulhává Královehradecký VYA za svými moravskými 

kolegy. 

5.4.2. Výbava a úložné prostory 

Každé HZS má jiné nároky a také finanční prostředky, a podle toho se odvíjí vlastní 

výbava vozů. Nejzdařileji na tom je ostravský VYA BISON. Veškerá výbava je dokonale 

rozmístěná ve snadno dostupných prostorech, používají se zde výklopné přihrádky a zásuvky. 

Ve vyšších místech je uložena pouze výbava, která není okamžitě potřeba. Pro výstup do 

těchto prostorů slouží žebřík (na každé straně automobilu je jeden), který se díky dvěma 

háčkům nemůže smeknout. Brněnský VYA MAN má také velký úložný prostor, ale řešení 

přístupu do jednotlivých skříní už není tak zdařile propracováno. Nejhůře je na tom hradecký 

VYA 30 MB. Vzhledem k tomu, že byl původně koncipován na nižší podvozek TATRA, 

vedlo umístění nástavby na podvozek MB ke zvýšení podlah úložných prostor. Ve výbavě je 

teleskopický žebřík, který se nedá zajistit. 

Vázací prostředky jsou na všech vozech relativně v hojném počtu. Nechybí zde 

ocelová lana, řetězy, zkracováky, kladky, kovová oka se šroubem, háky, textilní pásy 

a chráničky na ně (rád bych vyzdvihl magnetické hranové chráničky u brněnského VYA 

MAN), upínací popruhy s ráčnou. Na královehradeckém je navíc traverza pro zdvihání 

osobních automobilů. U ostravského VYA BISON jsou k použití speciální textilní popruhy 

pro připoutání kol odtahovaného vozidla k vidlím. 

Elektrocentrála pro napájení přídavného osvětlení je umístěna na královehradeckém 

a moravskoslezském VYA. Na jihomoravském chybí. Na moravskoslezském je navíc 

pneumaticky vysouvatelný stožár, který osvětlí prostor zásahu při práci v noci. Odpadá zde 

manipulace se stativy a starost o ně. 
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Ruční motorová pila a rozbrušovací agregát jsou umístěny pouze na královehradeckém 

VYA 30 MB. Ostravský VYA BISON má hydraulický agregát LUKAS s nástroji. O tom se 

obsluha vyjádřila v tom smyslu, že se nepoužívá vůbec. Pneumatické vaky chybí jenom na  

brněnském VYA MAN. 

Ručním nářadím (klíče, kleště, kladiva, šroubováky, majzlíky, pilky) byl nejlépe 

vybaven ostravský VYA BISON včetně pneumatických šroubováků, gola sady  a řetězového 

kladkostroje. 

Na vyprošťovacím automobilu moravskoslezského kraje mají navíc ve výbavě 

doplňková koncová světla, která se pomocí gumových lan upevňují na zadní část 

odtahovaného vozidla a propojí se kabelem s VYA. Řidiči jedoucí za soupravou (Příloha č.1: 

Obr.č.30) potom mají přehled o jejím pohybu na silnici. Obsluha má též možnost pomocí 

náhradních dílů (rychlospojky, hadice, sponky) a speciálnímu nářadí opravit poškozené 

vzduchové rozvody. Tyto doplňky na zbývajících dvou automobilech chybí. 

Další nástroj, který mohu zahrnout do výbavy, je radlice. Tou je vybaven pouze 

královehradecký automobil. Její praktické využití u zásahu je minimální. Byl jsem svědkem 

jednoho použití, a to při shrnování plastových lahví s limonádami ze silnice. Lahve se po 

projetí radlice skoulely zpět pod kola VYA a odtud „vystřelovaly“ na okolo projíždějící 

automobily. Velitel zásahu ukončil tuto činnost a lahve ze silnice odklidili hasiči ručně. Jediné 

využití radlice na HZS je v zimě, kdy se s její pomocí vyhrnuje sníh na stanici. Na četné 

připomínky ze stran řidičů je radlice po většinu roku odmontovaná. Radlice prodlužuje 

automobil o 850 mm a jízda s už tak velkým vozidlem byla  o to náročnější. Podle mého 

názoru, by místo radlice byl daleko vhodnější lanový naviják. Ten je v praxi daleko více 

využitelný pro zásah. 

5.4.3. Jeřáb, hydraulická ruka 

Jeřáb na královehradeckém VYA je svojí maximální nosností v základním vyložení 

nejsilnějším zdvihacím zařízením mezi všemi VYA. S rostoucím vyložením jeho nosnost ale 

rychle klesá. Při max. vyložení 17,5 metru je to pouhých 1500 kg. Úplné vysunutí ramene je 

možné po provedení přečepování tj. pevně daný postup činností jeřábníka a obsluhy. Tato 

operace je časově i prostorově náročná (návyky dokonalého zvládnutí umožňuje pouze 

pravidelný výcvik), pro rychlé využití u zásahu je operace minimálně nevhodná. Obsluha je 

možná pouze z budky jeřábníka, kde je jeřábník kryt před povětrnostními vlivy. Je vybavena 

nezávislým naftovým topením, které zvyšuje komfort práce v zimních měsících. 
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Přístup do ní (díky velké výšce nad vozovkou a konstrukčnímu řešení) není vůbec 

snadný. Obsluha musí k výstupu do ní používat teleskopický žebřík, nebo může jít přes 

nástavbu. Tento způsob je nejčastěji používán, i když je více nebezpečný, je pohodlnější pro 

obsluhu. Nemusí totiž vyndávat teleskopický žebřík, který je uložen na druhé straně VYA, 

než je vstup do kabiny jeřábníka. Ovládání jeřábu je identické s automobilovým jeřábem AJ 

28, to usnadňovalo rekvalifikaci jeřábníků na tuto techniku (na PS v Hradci Králové byl do 

příchodu VYA zařazen na výjezdu AJ 28). U jeřábu chybí dálkové ovládání, to ale konstrukce 

ovládání neumožňuje. Jeřábník proto nemůže být přímo u místa zdvihání břemene, tato 

nevýhoda je kompenzována výškou umístění jeřábnické budky, kdy se jeřábník dívá na 

pracovní prostor (pokud je to fyzicky možné) z „nadhledu“. 

Hydraulické ruce obou VYA svými parametry zdatně konkurují jeřábové nástavbě 

zejména ve svém maximálním dosahu a nosností v tomto vyložení. Hydraulické ruce mají 

manuelní ovládání umístěno přímo na svojí konstrukci. Na každé straně vozidla je jeden 

ovládací panel (u ostravského BISONU mají navíc možnost podsvětlení). Dále mají obě 

hydraulické ruce dálkové ovládání. To umožňuje být obsluze přímo u místa zdvihu 

a okamžitě reagovat na jakýkoliv podnět neustále se měnící situace. Součástí ostravského 

dálkové ovládání je vyměnitelný akumulátor, který se dobijí přímo ve vyprošťovacím 

automobilu po zapnutí klíčků ve spínací skříňce. Nabíječka tak neodebírá proud 

z  akumulátorů vozidla v době, kdy je nenastartováno nebo je na konzervátoru. Brněnský 

automobil má v kabině řidiče umístěn kabel na propojení dálkového ovládání hydraulické 

ruky, nebo vyprošťovacího ramene s navijáky (Příloha č.1: Obr. č.19) a nástavby. Ten dává 

obsluze náhradní možnost ovládání po vybití akumulátoru v dálkovém ovládání. Ta je pak 

omezena dosahem kabelu, hrozí zde jeho přerušení, nebo zamotání obsluhy do něho. 

Obsluha hydraulických ruk se nezdá být o nic více složitá než ovládání jeřábu na VYA 

30. Rychlost úplného vyložení je u hydraulické ruky daleko vyšší. Odpadá zde manipulace 

s lanovým navijákem a přečepování. Ruka používá ke zdvihu pouze pohybu svých ramen 

(hák je upevněn na konci posledního dílu  teleskopického ramene). Výrobce má ve své 

nabídce lanové navijáky, ty se upevňují místo háku, a potom se z hydraulické ruky stane 

plnohodnotný jeřáb. 

5.4.4. Vyprošťovací zařízení a navijáky 

U hydraulických ramen na jednotlivých vozidlech je v první řadě rozdíl v nosnostech 

při základním vyložení. U nejslabšího zařízení to je 13 000 kg, u nejsilnějšího pak 30 000 kg. 

Dále je to jeho vlastní konstrukce a pak síla navijáků. 
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Královehradecký VYA má hydraulické rameno nejslabší ze všech tří výše 

představených. Jeho nosnost se zvyšuje po dofouknutí zadních kol. Ty jsou v běžném provozu 

nahuštěny na 650 kPa, pro větší nosnost je obsluha dohustí na 800 kPa. Pokud chce obsluha 

využít maximální nosnosti, musí vyprošťovací automobil ustavit pomocí zadních opěr. To je 

dáno konstrukcí vozidla a rozložení jeho váhy po celé nástavbě. U ostravského ani 

u brněnského VYA problém s dohušťováním pneumatik nemají. Jako jediný je 

královehradecký VYA vybaven váhou pro určení hmotnosti závaží umístěného na vidlích. 

Velkým negativem u VYA 30 MB je, že se rameno nedá položit vodorovně s povrchem 

vozovky. U obou typů moravských VYA je tato manipulace možná (je zde i možnost sklopit 

vidle až o 10º pod úroveň roviny). Dostat takové zařízení pod silniční podvozky, je mnohem 

jednodušší. Nájezdový úhel vidlí u královehradeckého automobilu je velký a automobil se 

silničním podvozkem se musí nejdříve přizdvihnout (buď jeřábem, nebo pomocí 

hydraulických zdviháků), a potom teprve může obsluha zasunout vidle pod automobil. Použití 

hydraulických heverů nebo hydraulické ruky se nevyhnou ani zbývající dva VYA, ale jejich 

četnost je však daleko nižší. Manipulace s vidlemi hradeckého VYA není tak  jednoduchá 

jako u moravských typů. Například úprava vidlí pro různé průměry kol se provádí posunutím 

přepážky, která je uložena na obou stranách třmenů do děr a zajištěna závlačkou. Oproti 

jednoduchému odjištění, posunutí a opětnému zajištění u ostravského automobilu. Vidle 

u VYA 30 MB jsou vyrobeny z masivního kusu materiálu. Tomu odpovídá i značná váha 

jednotlivých dílů. VYA BISON a MAN mají vidle rozděleny na menší a lehčí díly, se kterými 

se pak daleko snadněji manipuluje.   

Firma ČKD Slaný dodala vyprošťovací automobil pouze s jedním navijákem (zde opět 

narážíme na vyhlášku [7]). K němu po určité době zakoupilo HZS KHk další naviják o 

polovičním výkonu s ukladačem lana. Absence systému zabraňující vzniku volných smyc na 

hlavním navijáku je znát rychlým opotřebení lana, které se pak musí častěji měnit. Co se týká 

společného výkonu obou navijáků, je malý. Navijáky dodané na brněnském VYA byli 

zpočátku dva - jeden vepředu a druhý vzadu. Později dokoupilo HZS JMk druhý zadní 

naviják. Objevuje se zde stejný problém jako u hradeckého s ukládáním lana. Dochází zde 

k jeho zařezávání na všech třech navijácích. To nelze říci o ostravském VYA. Tam jsou 

navijáky od samého začátku tři a všechny jsou vybaveny konstrukčními úpravami. Díky nim 

se lano při odvíjení neuvolní a nevzniknou tak smyce, mezi které se při navíjení lano 

zařezává. 
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 Pro použití spodní kladky jsou na ostravském VYA tři úchyty a čtyři oka pro ukotvení 

lana. Na vozidle hradeckých hasičů žádná oka nebyla. Ta byla firmou dodána podle 

požadavků strojníků. Stejně tak firma dodala závěsné zařízení, které na vyprošťovacím 

automobilu také chybělo (podle vyhlášky [7]). Spodní úchyty pro směrové kladky 

u hradeckého a brněnského VYA chybí. Stejně tak jako nástavce určené pro vyproštění 

a odtah za nápravu nebo rám. Mnohým automobilům po dopravní nehodě chybí kola a potom 

je odtah na vidlích problém a jediné řešení je odtah za nápravu. 

Všechny VYA mají ve výbavě dálkové ovládání pro obsluhu vyprošťovacího zařízení. 

Nejlepší typ podle mého soudu mají ostravští hasiči. Má velká, snadno ovladatelná tlačítka, 

jednoduše čitelné značky. Je vybaven vyměnitelným zdrojem. V nabíječce umístěné přímo na 

vozidle je uložen ještě jeden náhradní zdroj. Jedinou nevýhodou je absence osvětlení.   

5.4.5. Provoz 

Po příchodu jednotlivých vyprošťovacích automobilů na stanice probíhalo přibližně 

půlroční seznamování s novou technikou a zaškolování obsluhy. V Hradci Králové a Brně 

jezdí s tímto automobilem všichni strojníci sloužící na směně a splňující kvalifikaci na 

obsluhu zařízení (jeřábnické zkoušky). V Ostravě jsou na každé směně vyškoleni tři strojníci 

na obsluhu a technik strojní služby, který je také zařazen na směnový provoz. Toto řešení je 

výhodné z důvodu kumulace počtu výjezdů na úzkou skupinu lidí a tím pádem větší počet 

praktických zkušeností na jednotlivce, další výhoda je řidičská vyzrálost. Nevýhodou je 

nutnost zabezpečení směny, kdy musí jeden ze čtyř vyškolených strojníků na směnu sloužit. 

V případě Hradce Králové a Brna má velitel směny daleko více možností kombinovat s lidmi 

v případě potřeby. Na všech třech stanicích probíhá jednou za měsíc výcvik se směnou. 

Jednou za rok pak školení a přezkoušení teoretických znalostí z obsluhy vyprošťovacího 

automobilu. 

Údržba na vyprošťovacích vozidlech se sestává z pravidelných kontrol a údržby 

prováděné servisními techniky. Na termíny těchto kontrol, stejně tak na závady, stav 

provozních kapalin (teplota, množství) a jiné údaje (ujeté kilometry, motohodiny, tlak 

vzduchu) upozorňuje palubní počítač. V Hradci Králové a Brně se dělají technická ošetření  

dvakrát do roka, brněnští strojníci navíc promazávají nástavbu jednou za tři měsíce. Ostrava 

využívá plně možnosti servisu a na PS provádějí pouze nutné opravy. Revize na 

hydraulických zařízeních v Ostravě a v Brně provádí revizní technik soukromé firmy. 

V Hradci Králové může revize provádět jeden technik strojní služby. Týdenní zkouška 

techniky se provádí podle řádu strojní služby na každém HZS. Rozdíl je pouze ve dni konání. 
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5.4.6. Jízdní vlastnosti 

Jízdní vlastnosti jednotlivých podvozků jsou rozdílné. Všechny tři jsou čtyřnápravové 

se dvěma předními nápravami řiditelnými. Vyhláška [7] určuje plně poháněné všechny 

nápravy s možností uzamčení diferenciálu. Této vyhlášce neodpovídá vyprošťovací automobil 

královehradeckých hasičů. U toho jsou hnané pouze dvě zadní nápravy a uzamknout jde 

jenom jedna. Úplné uzamčení převodovek je výhodné zejména při jízdě na sněhu a v terénu. 

Zkušenosti s jízdou v terénu s VYA jsou zatím ve všech krajích minimální. 

Co se týká výkonu motoru, je nejsilnější brněnský MAN. Max. rychlost všech tří VYA 

je upravena omezovačem rychlosti. Podle mého názoru, není vyšší max. rychlost u těchto 

automobilů na závadu. Naopak umožňuje bezpečnější předjíždění vozidel při jízdě na místo 

zásahu. S VYA by měli jezdit vyzrálejší řidiči, kteří dokážou zhodnotit riziko rychlé jízdy. Co 

se týká jízdy do zatáček tam se vozidla chovají dobře, řidič má ze začátku pouze pocit, že se 

auto musí každou chvíli převrátit (výška vozidel je kolem 4 000 mm). Pokud jde o jízdu 

s odtahovaným vozidlem, podobá se jízdě se soupravou. Výrobci doporučují rozdílnou 

nejvyšší rychlosti s odtahovaným vozidlem. 

Ostravský VYA má automatickou převodovku s možností přepnutí na manuál. 

Automatická převodovka má velkou výhodu při jízdě ve městě, kdy řidič nemusí řadit a plně 

se věnuje provozu na silnici. S jízdou s automobilem vybaveným automatickou převodovkou 

mám vlastní velmi dobré zkušenosti. Jako brigádník jsem jezdil v MHD Hradec Králové, kde 

mají autobusy z velké části vybaveny automatickými převodovkami. Jízda s nimi je pohodlná 

jak pro řidiče, tak i pro cestující (u hasičů je to posádka). Přepojení na sekvenční řazení je 

výhodou např. při jízdě z kopce, kdy je ledovka a řidič nemůže používat brzdy z důvodu 

smyku (a brzdí motorem). Hradecký VYA má sekvenční převodovku a brněnský je vybaven 

manuální převodovkou. 

Další součást výbavy přímo související s jízdou na místo zásahu je navigace GPS. 

Jediné vozidlo, které ho má ve stabilní výbavě je vyprošťovací automobil Moravskoslezského 

kraje. Jeho pořízení se jistě odvíjí od ceny a hlavně ochoty lidí, kteří rozhodují o nákupu 

podobných zařízení. Přitom je to velice schopný pomocník pro jízdu v neznámém prostředí. 

Operační oblast VYA je celý kraj a na vyžádání může tato technika vyjet i do krajů okolních. 

Orientace podle papírové mapy je v noci značně problémová a v závislosti na tom se zvyšuje 

čas dojezdu na místo zásahu. Sám jsem vlastníkem navigace a zkušenosti s ní mám dobré. Její 

použití je praktické i při jízdě po městě, kdy známe přesnou adresu a číslo popisné. 
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6. Soukromý sektor 

Vyprošťováním nákladních automobilů se v ČR zabývá i několik soukromých firem. 

Většina z nich vlastní vyprošťovací automobily v konstrukční sestavě stejné, jako u VYA 

BISON ostravských hasičů. Pro složitější operace, kdy je potřeba zdvihnout těžké břemeno, 

využívají automobilové jeřáby. Tato kombinace je pro ně ekonomicky výhodnější. Pouze 

v případě potřeby použijí automobilový jeřáb buď vlastní, nebo od jiné firmy. Snížením 

hmotnosti VYA absencí jeřábové nástavby umožňuje soustředit výbavu o daleko vyšších 

parametrech (a tedy i váze) na  jeden podvozek. Praxe obsluhy s vyprošťováním pomocí 

hydraulických navijáků a hydraulických ramen s tzv. brýlemi je natolik dostatečná, že 

k využití jeřábu dochází jen zřídka. Hydraulickou ruku, kterou některé VYA u soukromých 

firem mají, využívá obsluha spíše jako manipulační prostředek. Na území východočeského 

regionu jsou to tři firmy. 
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6.1. Autoslužby HK s.r.o. 

Firma Autoslužby HK s.r.o., zabývající se silniční a odtahovou službou, zakoupila 

vyprošťovací vůz na podvozku MB ACTROS 4146 8x4 (Obr. č.5) s nástavbou od italské 

firmy OMARS v červnu roku 2007. Rozšířila jím řadu speciálních vozidel, mezi kterými do té 

doby dominovala AV 14 na podvozku T 815. Pořizovací cena automobilu byla 7 420 000 

korun bez DPH. 

Obr. č.5: MB ACTROS 4146 8x4 [10] 

 

 

Ve výbavě VYA je motorová pila, rozbrušovací agregát, sada nářadí poháněná 

vzduchem (na žádost majitele firmy byl na VYA dodán firmou OMARS výkonnější 

kompresor), vázací prostředky (pouze řetězy a textilní popruhy, dále pak ocelová oka se 

šrouby, hranové chráničky, atd.), sada ručního nářadí, sadu vidliček a nástavců na brýle, 

kladky, kladka na vyprošťovací rameno (Příloha č.1: Obr. č.28, 29), speciální nástavec pro 

vyprošťování návěsů a přípravky na vyproštění kontejnerů (Příloha č.1: Obr.č.26, 27). Ve 

VYA je měnič napětí a pneumaticky ovládaný stožár se dvěma reflektory o výkonu 2x500 

wattů. Automobil je také osazen 8 kusy pomocných světel. Pro vlečení vozidel jsou ve výbavě 

umístěna koncová světla (s možností připojení oranžového majáku) a sada vzduchových 

hadic. 
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Veškerou výbavu rozmístila firma Autoslužby HK s.r.o. po nástavbě sama. Z mého 

pohledu je veškerá výbava snadno dostupná. Dobře je vymyšleno umístění kardanova hřídele 

(ten se musí při vlečení vyproštěného vozidla odpojit) v prostoru za kabinou, kde je také 

pevně umístěno vyvažovací závaží o hmotnosti 7 tun. 

Vozidlo je osazeno vyprošťovacím ramenem OMARS 110 TL a dvěma navijáky 

o maximálním společném výkonu v tahu 550 KN. Jednotlivé parametry hydraulických 

zařízení jsou uvedeny v tabulce č.4. Ty nejsou usazeny na vyprošťovacím rameni, ale na 

konzole umístěné za trambusovou kabinou z důvodu menšího namáhání hlavního čepu 

vyprošťovacího automobilu. Pro obsluhu vyprošťovacího zařízení je vozidlo osazeno 

manuálním ovládáním přímo na nástavbě, a také dálkovým ovládáním s možností dobití 

náhradního akumulátoru přímo na vozidle. 

Tabulka č.4: Výkony hydraulických zařízení u VYA firmy Autoslužby HK 

 

Typ 
vyprošťovacího 

automobilu 

Počet navijáků, 
maximální síla v 

tahu 

Nosnost jeřábu (hydr. 
ruky) hmotnost/vyložení 

Nosnost hlavního 
hydr. ramene 

hmotnost/vyložení 

300 kN - 30000 kg/základní M-B ACTROS 
4146 8x4 

 
2 

250 kN - 10000 kg/5,47 m 

14000 kg/2,6 m - AV 14 T 815 

6x6.1 
1 100 kN 

1600 kg/11,9 m - 

 

Jízdní vlastnosti VYA jsou dobré a bez žádných závažných nedostatků. Vozidlo je 

osazeno osmistupňovou (+zpětný chod a půlky) manuální převodovkou. Podvozek 8x4 

určený převážně pro jízdu na silnicích bez velkých převýšení se při průjezdu zatáček 

a brždění chová velmi dobře. Pro jízdu v zimě (sníh, náledí) je vozidlo vybaveno sněhovými 

řetězy. Pro jízdu vzad a pro jízdu s odtahovaným vozidlem má VYA ve výbavě zadní 

širokoúhlou kameru. Dále je ve výbavě navigace GPS. 



 

42 

Firma provádí vyprošťovací a odtahové služby na území České republiky, ale i po celé 

Evropě. Je zařazena do systému IZS.  Základní ceny za služby jsou: 

� 41 Kč/km - jízda odtahového vozidla na místo zásahu; 

� 46 Kč/km - jízda odtahového vozidla s vozidlem do 12 tun; 

� 49 Kč/km - jízda odtahového vozidla s vozidlem nad 12 tun; 

� 10 Kč/km - příplatek za jízdu odtahového vozidla se soupravou (tahač + návěs) ; 

� 1200 - 2500 Kč/hod - vyprošťovací práce na místě zásahu s AV14; 

� 1400 - 3000 Kč/hod - vyprošťovací práce na místě zásahu s VYA MB. 

Výše ceny se upravuje podle povahy zásahu, stupně rizika a denní doby. 

Na místo události s posádkou v počtu tří lidí je VYA schopen vyjet v pracovní době 

okamžitě a mimo pracovní dobu do dvaceti minut. Počet výjezdů je 10 za týden. Zkušenosti 

s vyprošťováním získává majitel firmy a zároveň jeden z členů obsluhy VYA po dobu téměř 

18-ti let praxe v tomto oboru. 
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6.2. Zdeněk Vápeník - Autodoprava 

Firma Zdeněk Vápeník - Autodoprava zakoupila vyprošťovací automobil švédské 

firmy značky  SCANIA R 143 HL 10x4/6 s nástavbou BRO 91 v roce 1991 za 15 000 000 

korun (Obr. č.6). 

Obr. č.6: SCANIA R 143 HL 10x4/6 BRO 91 

 

 

 

 Ve východočeském regionu to byl první automobil tohoto typu. Automobil je osazen 

vyprošťovacím ramenem a třemi, na něm usazenými navijáky. Na přední část vozu se dá 

v případě potřeby umístit čtvrtý naviják. V zadní časti je umístěn závěs pro odtah na tyči. 

Firma později zakoupila ještě jeden VYA. Jedná se o SCANIA R 143 ML 4x2L (Příloha č.1: 

Obr. č.25). Toto vozidlo nese vyprošťovací rameno a tři navijáky. Je využíváno pro 

samostatnou práci u snadnějších typů událostí, nebo při práci v tandemu s druhým VYA 

pokud je potřeba. Parametry jednotlivých hydraulických zařízení jsou uvedeny v tabulce č.5. 
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Tabulka č.5: Výkony hydraulických zařízení u VYA firmy Zdeněk Vápeník - 
Autodoprava 

 

Typ 
vyprošťovacího 

automobilu 

Počet navijáků, 
maximální síla v 

tahu 

Nosnost jeřábu (hydr. 
ruky) hmotnost/vyložení 

Nosnost hlavního 
hydr. ramene 

hmotnost/vyložení 

400 kN 10000 kg/3200 mm2) 40000 kg/základní 

400 kN 8000 kg/3800 mm2) 20000 kg/2900 mm 

200 kN - 15000 kg/2400 mm 

SCANIA R 143 
HL 10x4/6 
BRO 91 

4 

200 kN 1) - 8000 kg/3540 mm 

400 kN - 27000kg/základní 

200 kN - - 
SCANIA R 143 

ML 4x2L 
3 

200 kN - - 

1 ) Odnímatelný přední naviják 

 2) Při použití kladky na vyprošťovací rameno 

 

Ve výbavě VYA najdeme vázací prostředky (ocelová lana, řetězy, textilní vazáky, 

ocelová oka se šrouby), pomocné kladky, kladku na vyprošťovací rameno, sadu nástavců na 

brýle  (vidličky, čepy pro odtah přívěsů, nástavec pro odtah návěsů), tažnou tyč, motorovou 

pilu, rozbrušovací agregát, hydraulické nůžky (zdroj tlakového oleje je čerpadlo pohánějící 

nástavbu), autogenní soupravu, vzduchové ruční šroubováky, ruční nářadí, sadu vzduchových 

hadic a elektroinstalaci umožňující propojení VYA a odtahovaného vozidla. Tento VYA 

splňuje podmínky pro odtah vozidel ADR. Jako zdroj el. energie pro osvětlovací rampu 

o výkonu 3 x 105 wattů se používá měnič napětí. Nízko položené ukládací skříňky umožňují 

snadnou manipulaci s uloženou výbavou. 

Ovládání nástavby je umístěno v zadní levé schránce, v případě potřeby je možno 

využít dálkové ovládaní (možnost propojení kabelem s nástavbou). Při využití max. zdvihu 

vyprošťovacího ramene musí být vysunuty zadní opěry. Vyprošťovací rameno je vyrobeno ze 

švédské oceli HARDOX. Ta umožnila konstruktérům dosáhnout výborných parametrů při 

nízké váze jednotlivých komponentů.  
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S výškou pouhých 3000 mm jde o nejnižší mnou představovaný VYA. Manuálně 

řazená dvanáctistupňová převodovka, nízko uložené těžiště a nízká váha udává tomuto 

vozidlu výborné jízdní vlastnosti. Na vozidle je umístěno hydraulicky posouvatelné závaží 

díky kterému může obsluha těžiště posouvat dle aktuální potřeby. Hmotnost tohoto závaží je 

volitelná podle povahy zásahu v rozmezí 5 - 15 tun. Díky pěti nápravám a malému poloměru 

otáčení se vozidlo snadno otočí i na úzkých silnicích  (Příloha č.1: Obr. č.17). Maximální 

rychlost vozidla je 125 km/hod. Vozidlo je také vybaveno kamerou pro jízdu zpět. 

Vyprošťovací vozidla firmy Zdeněk Vápeník - Autodoprava jsou zařazena do systému 

IZS. Své služby nabízí firma po celé Evropě. Ceny za jednotlivé pracovní úkony jsou: 

� 45 Kč/km - jízda prázdného VYA; 

� 55 Kč/km - odtah samostatného automobilu; 

� 65 Kč/km - odtah prázdné soupravy (tahač a návěs popř. přívěs) ; 

� 75 Kč/km - odtah naložené soupravy (tahač a návěs popř. přívěs) ; 

� 85 Kč/km - odtah vozidel ADR; 

� 1500 - 3800 Kč/hod - práce na místě události. 

Počet výjezdů je 7 za týden a s VYA na ně jezdí posádka dvou osob (záleží na povaze 

zásahu). Ta je schopná vyjet okamžitě po 24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

Zkušenosti majitel firmy sbíral 15 let při práci s AJ a dále je pak rozvíjel po nákupu 

VYA. Ty dál předává svým zaměstnancům pracujícím jako obsluha této techniky.  
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6.3. NAPA TRUCKS s.r.o. 

Firma NAPA TRUCKS s.r.o. se sídlem v Pardubicích zakoupila vyprošťovací 

automobil s označením DAF FAD CF85.480 8x4 v září 2005 (Obr. č.7). 

Obr. č.7: DAF FAD CF85.480 8x4 

 

 

Automobil postavený na podvozku DAF je osazen hydraulickou rukou FASSI F 450 

AXP.23, vyprošťovacím ramenem OMARS TC 100 a dvěma navijáky. Nástavbu vyrobila 

a dodala podle přání zákazníka Opavská karosárna. Pořizovací cena vyprošťovacího 

automobilu byla 12 000 000 korun. Výkonnostní parametry hydraulických zařízení jsou 

uvedeny v tabulce č.6. 

 

Tabulka č.6: Výkony hydraulických zařízení VYA u firmy NAPA TRUCKS   

 

Typ 
vyprošťovacího 

automobilu 

Počet navijáků, 
maximální síla v 

tahu 

Nosnost jeřábu (hydr. 
ruky) hmotnost/vyložení 

Nosnost hlavního 
hydr. ramene 

hmotnost/vyložení 

300 kN 13500 kg/2,85 m 20000 kg/základní DAF FAD 
CF85.480 8x4 

2 
300 kN 4080 kg/10 m  
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Automobil má ve výbavě elektrocentrálu, přenosné světlo, vázací prostředky (lana, 

řetězy se zkracováky, textilní vazáky, ocelová oka se šroubem), kladky a sadu vidliček a čepů 

určených pro odtah pomocí odtahových brýlí, tažnou tyč a přípravek na zdvihání osobních 

automobilů (Příloha č.1: Obr. č.14). Dále pak ruční hydraulické zdviháky a tzv. kozy pro 

podložení zvednutých břemen. V nástavbě je umístěna dílna vybavená základním dílenským 

nářadím včetně pneumatických šroubováků, která zároveň slouží jako úložný prostor. Pro 

bezpečné vlečení soupravy má obsluha k dispozici soupravu na propojení vzduchových 

systémů obou vozidel a koncová světla (napájená kabelem, nebo bateriová ovládaná dálkově 

bezdrátovým přenosem). 

Hydraulická ruka je ovládána přímo z panelu na zařízení, nebo z dálkového ovládání 

umožňující jeho propojení kabelem s nástavbou. Postup ustavení automobilu (včetně 

bezpečnostních prvků) je stejný jako u výše popsaného VYA MAN 30 z Brna. Vyprošťovací 

rameno je osazeno dvěma navijáky, které nejsou vybaveny ukladači lana. Ovládání je přímo 

z nástavby, nebo dálkovým ovládáním. Obsluha zde nemůže využít maximální síly při 

zdvihání vyprošťovacím ramenem z důvodu velkého přesahu nástavby za zadní nápravou. 

Podle obsluhy VYA jsou jeho jízdní vlastnosti dobré. Manuální šestnáctistupňová 

převodovka a maximální rychlost 88 km/h postačující. Nevýhodou je jen velký poloměr 

otáčení. S vozidlem se nebojí i mimo zpevněné komunikace (např. louky, uježděné pole). 

Zkušenosti získává obsluha většinou z praxe a od zkušenějších kolegů z konkurenční firmy. 

Za jeden měsíc mají v průměru 15 výjezdů. Posádka je schopná vyjet do 30 minut, 24 hodin 

denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Firma nabízí své služby po celé Evropě. Pro snadnou 

orientaci je vybavena GPS navigací. 

Jednotlivé ceny za pracovní úkony jsou: 

� 35 Kč/km - dálková cesta na místo zásahu (zahraničí) + dálniční a jiné poplatky; 

� 40 Kč/km - cesta na místo zásahu; 

� 45 Kč/km - cesta zpět s automobilem nízké tonáže; 

� 55 Kč/km - cesta zpět s naloženým návěsem (maximální zatížení) ; 

� 1 500 Kč - naložení a složení pomocí vyprošťovacího zařízení (brýle) bez ohledu na 

čas; 

� 3 000 Kč/hodinu - vyprošťování pomocí navijáků. 
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7. Zahraničí 

Pro seznámení s řešením problematiky VYA v zahraničí jsem zvolil tři sousední země 

Polsko, Německo a Slovensko a ty krátce představil.  

7.1. Polsko 

Polští hasiči používají automobilové jeřáby a vyprošťovací automobily. Výkony 

jeřábů a jejich rozmístění upravuje rozhodnutí ministra vnitra [16]. Minimální vybavení 

jednotek Hasičského záchranného sboru jeřáby se určuje s ohledem na následující pravidla: 

� záchranný jeřáb o zdvihu 20 až 30 t - minimálně jeden na 500 000 obyvatel 

nebo na 5 000 km2; 

� těžký záchranný jeřáb o zdvihu nad 30 t - minimálně jeden na 4 000 000 

obyvatel nebo na 30 000 km2. 

V  jednotkách mají mnoho různých typů VYA. Záleží na každém vojvodství, jaký 

VYA zakoupí. Jsou zde VYA vybavené pouze vyprošťovacím zařízením s navijáky, ale také 

kombinované, vybavené navíc hydraulickou rukou. Parametry jednotlivých VYA jsou pak 

velmi rozdílné. Polští hasiči mohou využít i soukromých firem zabývajících se 

vyprošťovacími a odtahovými pracemi. 

Typy používaných VYA:  

� Volvo FL 10 SCRD - jedná se o VYA s pohonem 6x6 s hydraulickou rukou, 

vyprošťovacím ramenem a dvěma navijáky (maximální síla v tahu 20 a 13 

tun)., je zařazen na výjezd u JRG 1 (HZS) Wroclaw [17] ; 

� VYA Renault  s pohonem 6x2 s hydraulickou rukou, vyprošťovacím ramenem 

a dvěma navijáky (maximální síla v tahu 10 a 21 tun) sloužící u JRG 2 

Bialystoku [18]. 

 

Velká část VYA má ve výbavě hydraulickou ruku. Ta není určena jako vyprošťovací 

nástroj, ale jako pomocné zařízení. V Polsku se využívá kombinace dvou druhů automobilů 

a to VYA a AJ. 
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7.2. Německo 

Pro popsání situace v Německu jsem si vybral spolkovou republiku Baden - 

Württemberg. Zemský hasičský svaz spolkové republiky Baden - Württemberg a ministerstvo 

vnitra německé spolkové republiky vydalo pokyn, ve kterém se mimo jiné píše i o využití 

požárních jeřábů [19].  

Požární jeřáb slouží převážně k manipulaci s těžkým nákladem při záchranně osob 

a majetku. Tyto jeřáby mají být konstruovány tak, aby pokryli co nejvíce typů zásahů. Jsou 

například vybaveny pro zdolávání požárů nebo jako základna pro práci ve výškách a nad 

volnou hloubkou. Zpravidla jsou jimi vybaveny města s jednotkami profesionálních hasičů, 

případně některé dobrovolné zásahové jednotky. Ve spolkové republice Baden-Württemberg 

je devět vládních obvodů, v každém je umístěn jeden až dva požární jeřáby. 

V zásadě může být při zásahu použit i jeřáb soukromé společnosti. A to z důvodu 

zabezpečení dostačující techniky a kvalifikovaného personálu. Nevýhodou využití 

soukromých firem je, že nemají stanoven dojezdový čas a nemají povinnost nepřetržité 

pohotovosti. Soukromé firmy jsou povolávány na místo události s velkými škodami, pokud 

zde zasahují hasiči s vlastní technikou a je vyhlášen třetí poplachový stupeň. 

Požárních jeřáby vyrábí např. firma LIEBHERR. Nabízí dva typy těchto vozidel [20]: 

 

� LTM 1070 - 4.1. Jedná se o čtyřnápravový jeřáb o nosnosti 70 tun a celkové váze 48 t, 

který veze 10 t protiváhy. Tato verze má základní hasičské vybavení, dva navijáky 

o tahu 80 kN nebo 200 kN s dálkovým ovládáním. Dále je vybaven rádiově řízeným 

monitorem sloužícího k hašení vodou z výšky 54 m s průtokem 5000 litrů za minutu.

  

� LTM 1045 - 3.1. Jedná se o třínápravový terénní jeřáb o nosnosti 45 tun a celkové 

váze 36 tun, který veze 6,1 t protiváhy. Tato verze je vybavena hasičským vybavením, 

navijáky o tahu 80 kN nebo 200 kN s dálkovým ovládáním, GPS navigací, kamerou 

pro couvání a nákladovou traverzou. 
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7.3. Slovensko 

Podle pokynu [21] příloha 6 je Slovensko rozděleno na 13 zásahových obvodů a jejich 

sídel pro těžké vyprošťovací práce při dopravních nehodách. Tento systém se podobá našim 

opěrným bodům [6]. Jedná se o HaZZ města  Bratislavy, devět HaZZ krajů a o tři Záchranné 

brigády HaZZ (jedná se o bývalé pluky CO). Podle přílohy rozkazu [22], která udává 

normativní počty hasičské mobilní techniky a jiné techniky, má být každý kraj vybaven 

jedním kusem VYA.  

Při zásahu využívají hasiči vlastní VYA. Záleží na veliteli zásahu a jeho rozhodnutí 

jestli využije těžkou vyprošťovací techniku z územně místního HaZZ, nejbližší Záchranné 

brigády HaZZ, nebo jestli povolá soukromou firmu. 

 

U jednotek HaZZ krajů používají tyto typy VYA: 

� Vyprošťovací automobil AV 14;  

� Vyprošťovací automobil AV 15. 

 

U Záchranných brigád HaZZ  využívají speciální techniku: 

� Automobilové jeřáby LIEBHEER; 

� Automobilový jeřáb AD30 (ČKD Slaný) ; 

� Vyprošťovací tank VT 55 – Pásové vozidlo vybavené lanovým navijákem a 

maximální síle v tahu 250 kN. 
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8. Vlastní návrh na VYA 

8.1. Podvozek 

VYA by měl být postaven na čtyřnápravovém podvozku se všemi plně hnanými 

nápravami a kvalitními pneumatikami (letní a zimní pneumatiky). Názory typu „při vyšším 

počtu hnaných náprav se zvyšují náklady na provoz“ mi připadají absolutně liché. Kdo jiný by 

měl mít takovou techniku, která dokáže dojet kamkoliv a kdykoliv, když ne hasiči. Osobně 

bych preferoval podvozky Tatra, ty jsou v terénu nepřekonatelné a automobily této značky 

dosahují s čtyřnápravovými podvozky rychlosti 115 km/hod [14]. Tatra používá kombinovaný 

systém odpružení pomocí mechanického pera a vzduchové pružiny - KING FRAME [8]. 

Volba podvozku Tatra vychází také z ekonomické stránky. Tatra má v základní úpravě 

všechny nápravy hnané s možností uzamčení diferenciálů. Při nákupu jiných podvozků se za 

tuto „vymoženost“ tvrdě připlácí. Tatru dokáže opravit zkušený automechanik i na dílně HZS, 

kdežto s cizími podvozky se musí do servisu. Převodovka musí být automatická s možností 

přepnutí na manuální. Je potřeba uvažovat o jízdě s tímto automobilem za všech 

povětrnostních podmínek na každém povrchu ať je to dálnice, jízda městskou aglomerací 

nebo lesní cesta. Vzduchem chlazený motor má snadnější údržbu a je odolnější proti stylu 

jízdy bez předchozího řádného ohřátí. Plně dostačuje trambusová kabina se dvěma místy 

k sezení. Další výbavou by měla být kamera pro jízdu vzad a satelitní navigace. 

8.2. Hydraulická ruka 

Jako zdvihací zařízení u VYA bych jednoznačně použil hydraulickou ruku (Příloha 

č.1: Obr. č.15). Má daleko lepší parametry než jeřáb. Je skladnější, na větší vzdálenosti 

zdvihne větší závaží, doba za kterou dosáhne úplného vyložení je podstatně kratší než u 

jeřábu a může se vybavena lanovým navijákem. Poté má vlastnosti  jeřábu (velká výška 

zdvihu na malé vyložení, snadný dosah do větších hloubek). Možnost umístění hydraulické 

ruky přímo za kabinu nad přední pár náprav umožňuje lepší rozložení hmotnosti na podvozek 

automobilu. 

Dálkové ovládání poskytuje obsluze volbu stát kdekoliv to uzná za vhodné, postupovat 

společně s břemenem a okamžitě reagovat na nově vzniklé situace. Odpadá zde velké 

množství dorozumívacích signálů mezi vazačem a jeřábníkem a riziko, že se někdo „splete“. 

U dálkového ovládání bych preferoval co nejmenší počet ovládacích prvků (ty budou tak 

velké, aby je mohla obsluha ovládat v rukavicích) a z toho vyplývající jednoduchost.
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Dobře řešené je dálkové ovládání hydraulické ruky na ostravském VYA BISON (včetně 

systému výměnných akumulátorů a navíc nouzovou možnost propojení kabelem). Dálkové 

ovládání musí mít také podsvětlený panel pro práci v noci a musí být stabilně umístěno na 

vozidle, které je dále vybaveno nabíječkou pro akumulátory tohoto ovládání.  

8.3. Vyprošťovací  zařízení a navijáky 

U vyprošťovacího zařízení je vedle nosnosti, výšky zdvihu, možnosti výměny 

nástavců a přepravní rychlosti při odtahu dalším důležitým parametrem schopnost „položit“ 

vidle vodorovně na vozovku. Bez této možnosti se vidle stávají druhořadým vyprošťovacím 

zařízením, ztěžujícím práci obsluze. Nejzdařilejší se mi jevily vidle na VYA BISON, zaujala 

mě zde jednoduchost, univerzálnost, snadná manipulace a nízká váha jednotlivých součástí. 

Dále musí mít dostatečný počet ok k uchycení lana z hydraulických navijáků při práci 

s kladkou a úchyty na upevnění spodních směrových kladek. 

Na vyprošťovacím automobilu musí být v základu určitě dva lanové hydraulické 

navijáky, které budou umístěny na vyprošťovacím zařízení každý o minimální tažné síle 

400 kN. Dále pak jeden lanový naviják v přední části, u něhož bude minimální tažná síla 

200 kN. Tento výkon odpovídá maximálním váhám  automobilů pohybujících se po našich 

komunikacích. U hydraulických navijáků lze také použít kladky, jejich maximální síla v tahu 

se pak zdvojnásobí. 

Součástí vyprošťovacího zařízení musí být (stejně jako u hydraulické ruky) dálkové 

ovládání stejných parametrů. Závěsné zařízení na vyprošťovacím automobilu musí být, 

protože jsou i typy zásahů, kdy stačí odtahované auto dofoukat (pro tento případ musí být v 

zadní časti vyústění tlakového vzduchu a elektriky) a odtáhnout na tyči. Tyč musí být ve 

standardní výbavě. Automobil by měl být plně soběstačný ve všech směrech a ne se spoléhat 

na pomoc od jiných. 

8.4. Výbava a úložné prostory 

Výbava vozu by měla plně suplovat malou pojízdnou dílnu, umožňující samostatnou 

práci na místě zásahu. Bez pomoci dalších subjektů (např. další vozidla HZS ČR). Proto musí 

obsahovat autogenní soupravu, rozbrušovací agregát, pneumatické šroubováky a sadu ručního 

nářadí (klíče, kladiva, kleště apod.). Soupravu na opravu vzduchové soustavy a šrouby na 

odbrždění vzduchových válců. Vyprošťovací nářadí jako hydraulický agregát, pneumatické 

zdvihací vaky a ruční motorovou pilu. 
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Různorodé vázací prostředky, ty se musí skládat z ocelových lan, ocelových řetězů (nejvyšší 

kvality, u těch je výhoda nižší váhy a vyšší nosnosti), vybavené zkracováky umožňujícími 

nastavení jakékoliv délky, krátké řetězové úvazky, textilní úvazky z různých materiálů, 

upínací popruhy s ráčnou, hranové chráničky, kladky a kovová oka se šroubem (zde opět 

záleží na kvalitě, váha a velikost méně kvalitních ok je velká). Ve výbavě nesmí chybět 

elektrocentrála s osvětlovacím stožárem s dostatečným světelným výkonem. Výjezdy v noci 

nejsou žádnou výjimkou a na práci je potřeba vidět. Pro odtah je důležité mít přenosná 

koncová světla a hadice s hlavicemi na propojení vzduchových soustav, dále to může být 

přenosný oranžový maják, který upozorňuje řidiče jedoucí za soupravou na nadměrné 

rozměry. V neposlední řadě to je ruční ženijní  nářadí (lopaty, krumpáče, rýče a sekery). 

Veškerá výbava musí být uložena ve snadno dostupných prostorech (šuplata, vytáčecí 

přihrádky, vysouvací držáky na vázací prostředky). Pokud to není možné, pak musí být 

vozidlo opatřené výklopnými plošinami (stejné známe u CAS), které umožňují snadný přístup 

do vyšších prostorů. Není vhodné, aby obsluha při práci vystupovala na žebřík, kdy hrozí 

nebezpečí úrazu. Žebřík patří do výbavy (nejlépe teleskopický, kvůli místu na uložení), ale 

pouze pro práci na místě zásahu. Celkově by se mělo jednat o profesionální nářadí, vázací 

prostředky a ostatní výbavu nejvyšší  kvality, která svými parametry bude odpovídat povahám 

zásahů, na které bude VYA vysílán. 

8.5. Provoz 

Jak jsem již předeslal dříve, jsem pro snížení počtu strojníků, kteří budou jezdit 

s VYA. Budou tak mít daleko více příležitostí si v praxi vyzkoušet teoretické znalosti a 

dovednosti, které nastřádali při školeních a výcvicích přímo na stanicích. Tato školení musí 

vést specialisté dodavatelské firmy. Při vlastním provozu vozidla budou jezdit se zkušenými 

strojníky noví hasiči, vazači (adepti na obsluhu VYA), kteří budou v praxi získávat 

neocenitelné zkušenosti. Ti pak doplní stavy při odchodu některého staršího strojníka. 

Nevznikne tak vakuum v počtech strojníků, obsluhujících toto vozidlo. Bude sice nesnadné, 

psát rozkazy s obsazením výjezdu, ale pokud např. na směně o maximálním stavu 22 lidí 

slouží čtyři letečtí záchranáři (PS Hradec Králové) a je možné udržet minimální stav alespoň 

jednoho leteckého záchranáře. Tak by jistě šlo snadno udržet minimální stavy strojníků 

obsluhující VYA na stanicích o větším počtu službu vykonávajících hasičů. 
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9. Závěr 

V bakalářské práci jsem představil VYA nejtěžší kategorie určené pro vyproštění a 

odtah nákladních automobilů. U všech představených VYA jsem porovnal především 

technicko taktická data, přístup do jednotlivých odkládacích prostorů, jejich výbavu a 

parametry hydraulických zařízení. Popsal jsem jízdní vlastnosti a nespočet osobních poznatků 

jednotlivých členů obsluhy z jejich praktických zkušeností. K dispozici mi byly poskytnuty 

informace o počtech výjezdů, času potřebného pro odjezd techniky a posádky na místo 

události a ceny za jednotlivé pracovní úkony. 

Na základě této bakalářské práce konstatuji, že koncepce univerzálního 

vyprošťovacího automobilu v podobě VYA 30 z firmy ČKD Slaný není dobrým řešením. 

A ani další speciály nevycházejí v porovnání příliš dobře. Nabízí se zde otázka zda má u HZS 

ČR tato speciální technika být.  

Automobily v soukromém sektoru jsou jinak konstrukčně řešeny než automobily HZS 

ČR. V praxi se volí možnost použití dvou speciálních automobilů. VYA vybaveného 

vyprošťovacím ramenem a vyšším počtem navijáků a AJ. Využívá se zde tak možnosti 

většího počtu bodů se zdrojem síly. VYA poté mohou být menší a obratnější. Otázka účasti 

AJ na vyprošťovací akci je řešena buďto jeho vlastnictvím firmou provádějící vyproštění, 

nebo uzavřením smlouvy o spolupráci s firmami zaměřenými na činnosti s mobilními jeřáby. 

Na místo zásahu pak může přijet jeřáb o nosnosti, která je pro daný typ události nejvhodnější. 

Pokud je na VYA umístěno zdvihací zařízení, je to vždy hydraulická ruka, která slouží spíše 

jako manipulační prostředek než vyprošťovací zařízení. 

Uvedené firmy jsou schopny vyjet téměř okamžitě na místo zásahu. Z vlastních 

zkušeností vím, že VYA nejsou vysílány na místo zásahu jako první vozidlo. Na místo 

události je vyslána jednotka PO, která provede průzkum a podle rozhodnutí velitele zásahu je 

povolána speciální technika. A zde je časový prostor na vyžádání soukromé firmy. 

Pro stát je jistě ekonomicky výhodnější pokud může přenechat tyto typy zásahů 

soukromým firmám. Ty jsou schopné vymáhat pokrytí nákladů přímo na zúčastněných 

stranách, nebo jejich pojišťovnách. Nízký počet výjezdů u HZS má přímý dopad na cenu za 

jednotlivé pracovní úkony. Cena je pak daleko vyšší než u soukromých firem, kde se 

pořizovací náklady a amortizace rozpočítá na daleko více položek. Nehledě na zkušenosti 

soukromých firem s vyprošťováním, kterých hasiči obtížně někdy dosáhnou. 
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Na základě této bakalářské práce, lze konstatovat, že vyprošťovací automobily jsou 

pro HZS ČR v takovém počtu příliš nadbytečnou technikou.  
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Rozmístění AJ, AV, VYA na požárních stanicích 

 

Tabulka č.7: Část 1: Rozmístění autojeřábů a vyprošťovacích automobilů na jednotlivých požárních stanicích 

 

zkratka Název (krajský) Aktuální jednotka Územní odbor (Akt.) Rok výroby Šířka Výška Délka 
AD 14 AJ AD 14 Liaz stanice Řevnice Kladno 1990 2500 3850 8440 
AD 2 AJ 2 -AD070 - T 138 Stanice Vysoké Mýto Ústí nad Orlicí 1971 2440 3420 8220 
AD 20 AJ - AD 20 Stanice Tachov(L) Tachov 2000 2500 3880 10530 
AD 20 AD-20          (76) HS-5 Hl.m. Praha     
AD 20 AD-20          (21) HS-2 Hl.m. Praha     
AD 28 AJ 28 - T815 Stanice Náchod Náchod 1988 2490 3420 10700 
AD 28 AJ 28 - T 815 stanice České Budějovice České Budějovice 1987 2490 3420 10700 
AD 28 JEŘÁB AJ 28  T815 Stanice Olomouc Olomouc 1984 2490 3420 10700 
AD 28 BV CPS AJ 28T -ČKD - T 815 6x6 Stanice Břeclav  Břeclav 1998    
AD 28 AJ 28 T815 stanice Ostrava Zábřeh Ostrava-město 1990 2490 3420 10750 
AD 28 AJ AD 28 - T 815 stanice Beroun Beroun 1987 2490 3420 10700 
AD 28 AJ AD 28 T 815 JEŘÁB stanice Rakovník Kladno 1989 2490 3420 10700 
AD 28 AJ AD 28 T815 stanice Rakovník Kladno 1989 2490 3420 10700 
AD 28 AJ AD 28  T 815 stanice Kolín Kolín 1985 2490 3420 10700 
AV 14 AJ 14 - T815 Stanice Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ 14 - T815 Stanice Svitavy Svitavy 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ 14/T 815 Stanice Děčín Děčín 1990 2480 3350 8920 
AV 14 AJ 14/T 815 Stanice Ústí nad Labem Ústí nad Labem 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AV 14 T 815 / jeřáb stanice Karlovy Vary Karlovy Vary 1989    
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Tabulka č.7: Část 2: Rozmístění autojeřábů a vyprošťovacích automobilů na jednotlivých požárních stanicích 

 

zkratka Název (krajský) Aktuální jednotka Územní odbor (Akt.) Rok výroby Šířka Výška Délka 
AV 14 AJ 14 - T815 Stanice Pardubice Pardubice 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ 14 T815 stanice Karviná Karviná 1990 2480 3350 8920 
AV 14 VYA 14-T 815 Stanice Vyškov  Vyškov 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ 14 - T 815 Stanice Lidická  Brno 1990 0 0 0 
AV 14 AV-14 stanice Jindřichův Hradec Jihlava     
AV 14 AJ 14 - T 815 stanice Strakonice Strakonice 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ 14 - T 815 AV 14 stanice Český Krumlov Český Krumlov 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ AV - 14  T815 stanice Mladá Boleslav Mladá Boleslav 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ AV 14 T815 stanice Příbram Příbram 1990 2480 3350 8920 
AV 14 JEŘÁB AV-14 T 815 PV 8708 Stanice Prostějov Prostějov 1990 2480 3350 8920 
AV 14 JEŘÁB AV 14 T 815 Stanice Jeseník SEVER, Jeseník 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AV 14  ZL  T 815 Stanice  Zlín Zlín 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AV 14  KM Stanice  Kroměříž Kroměříž 1989    
AV 14 VYA 14 - T815  Stanice Trutnov Trutnov 1989 2480 3350 8920 
AV 14 VYA-S3 (AV14) HZS LK PS Semily Semily 1990    
AV 14 VYA 14 - T815 Stanice Jičín Jičín 1989    
AV 14 VYA 14 - T815 6x6  Stanice Rychnov n. K. Rychnov n. K. 1990 2480 3350 8920 
AV 14 AJ AV 14 - T 815 stanice Beroun Beroun 1988 2480 3350 8920 
AV 14 VYA-S3 /AV-14/ stanice Pelhřimov Pelhřimov 1990 2480 3350 8920 
AV 14 AJ AV 14 T 815 JEŘÁB stanice Mělník Mělník 1984 2480 3350 9100 
AV 14 AJ AV 14 T 815 stanice Kutná Hora Kutná Hora 1989 2480 3350 8920 
AV 14 AJ AV14,2 T815 stanice Říčany Kolín 1989 2480 3350 8920 
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Tabulka č.7: Část 3: Rozmístění autojeřábů a vyprošťovacích automobilů na jednotlivých požárních stanicích 

 

zkratka Název (krajský) Aktuální jednotka Územní odbor (Akt.) Rok výroby Šířka Výška Délka 
AV 14 VYA-S3 /AV-14/ stanice Třebíč Třebíč 1989    
AV 14 VYA-S3 /AV-14/ stanice Žďár n. Sázavou Žďár nad Sázavou 1989    
AV 15 VYA - AV 15 T 815 StaniceDomažlice(L) Domažlice 1977 2570 3380 12300 
AV 2,5 VYA T815-VVN stanice Havířov Karviná 1985 2410 3420 9400 
AV 2,5 VYA T815-VVN stanice Nový Jičín Nový Jičín 1985 2500 3430 9360 
AV 2,5 VYA T815-VVN stanice Bruntál Bruntál 1987 2500 3650 9360 
AV 2,5 VYA T815-VVN stanice Frýdek - Místek Frýdek-Místek 1987 2500 3650 9360 
AV 2,5 VYA stanice Fifejdy Ostrava-město 1988 2500 3650 9340 
AV 2,5 VYA T815 VVN stanice Opava Opava 1987 2500 3650 9340 
AV 20 VYA-S3 /AV-20/ stanice Jihlava Jihlava  2480 3350 8920 
AV 20 AJ 20-S3 Nový Rychnov Pelhřimov 1987 2490 3420 10700 
AV 20 AJ AV 20 - T 815 stanice Nymburk Nymburk 1989 2480 3350 8920 
AV 20 AV 20 Tatra 815 Stanice Klatovy(L) Klatovy 1989 2480 3350 8920 
VYA VYA-S3 /MAZEL-KRAKEN/ Nový Rychnov Pelhřimov 1975 3000 2900 12500 
VYA 30 AV-30          (148) HS-7 Hl.m. Praha     
VYA 30 VYA 30-MAN Stanice Lidická  Brno 2004 2550 3980 10400 
VYA 30 VYA MB-Bison stanice Ostrava Zábřeh Ostrava-město 2005 2550 4000 10600 
VYA 30 AJ - AV30 Stanice Plzeň Košutka (L) Plzeň-město 2002 2550 3650 11300 
VYA 30 AJ AV 30 MERCEDES BENZ stanice Benešov Benešov 2004 2550 3950 11680 
VYA 30 AJ AV 30 MERCEDES BENZ stanice Kladno Kladno 2006 2550 3950 11680 
VYA 30 VYA 30 - Mercedes Stanice Hradec Králové Hradec Králové 2003 2550 3850 11300 
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Počty výjezdů AJ, VYA za období 2005 - 2007 

 

Tabulka č.8: Počty zásahů s účastí autojeřábů v letech 2005 - 2007  

 

 Požár 
Dopravní 
nehoda 

Živelná 
pohroma 

Únik 
NL 

Technická 
havárie 

RHN, 
JMÚ, PP 

Celkem 
událostí 

2005 31 1333 30 9 585 17 2055 
2006 22 927 42 13 510 9 1523 
2007 35 805 86 5 394 8 1333 

 

 

 

 

 

Graf č.3: Počty zásahů s účastí autojeřábů v letech 2005 - 2007 
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Tabulka č.9: Počty zásahů s využitím vyprošťovacích automobilů v letech 2005 - 2007  

 

 Požár Dopravní 
nehoda 

Živelná 
pohroma 

Únik 
NL 

Technická 
havárie 

RHN, 
JMÚ, PP 

Celkem 
událostí 

2005 20 629 24 10 349 4 1036 
2006 9 833 30 13 357 4 1246 
2007 33 825 161 16 281 8 1324 

 

 

 

 

 

Graf č.4: Počty zásahů s využitím vyprošťovacích automobilů v letech 2005 - 2007 
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Ceny služeb vypočtené dle pokynu [15] 

 

Tabulka č.10: Část 1: Ceník služeb  

Podklady pro fakturaci mobilní techniky a dalších tech. prostředků od 1.11.2006 
 

Náklady na jízdu Náklady na práci na místě 

Kč/km (Kč/hod) Kč/hod Pořad. číslo Typ techniky - služby 

A PN PHM Celková cena A PN PHM Celková cena 

1 VYA 30-S1 195,31 15,50 16,50 227,31 2604,17 206,67 363 3173,83 
2 AJ 28-S2 43,25 22,80 16,50 82,55 540,63 285,00 363 1188,63 
3 VYA 14-S3 33,25 20,80 16,50 70,55 415,63 260,00 363 1038,63 
4 CAS 32 (všechny typy) 258,33 18,50 14,00 290,83 6458,33 462,50 310 7230,83 
5 CAS-24 (všechny typy) 270,00 13,20 11,00 294,20 4500,00 220,00 238 4958,00 
6 TA-L2 20,00 5,40 4,50 29,90 - - - 0,00 
7 TA-S3 187,50 39,33 9,50 236,33 - - - 0,00 
8 AP 54- S1Z 1291,67 139,33 10,50 1441,50 19375,00 2090,00 232 21697,00 
9 AP 27 - S2Z 34,42 28,00 16,50 78,92 737,50 600,00 310 1647,50 
10 AP 20 - S2Z 23,44 20,50 8,50 52,44 390,63 341,67 185 917,29 
11 VEA - UL1 8,00 2,20 2,60 12,80 - - - 0,00 
12 AZ 37 - S2Z 108,25 48,00 12,00 168,25 2706,25 1200,00 258 4164,25 
13 AZ 30 M1Z (na podvozku M-B) 180,92 24,67 10,00 215,58 2713,75 370,00 218 3301,75 
14 DA 8 – L1Z ( + A 31 val.,NK) 13,33 6,67 5,50 25,50 - - - 0,00 
15 PS 8 50,00 8,03 400,00 458,03 - - - 0,00 

16 Autobus KAROSA 3,88 6,00 9,00 18,88 - - 
120,-Kč/hod 

(topení) 
0,00 

17 Mikrobus 6,25 1,75 3,00 11,00  - - 0,00 
18 MULTICAR 5,21 5,67 3,00 13,88 - - - 0,00 
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Tabulka č.10: Část 2: Ceník služeb 

  

Náklady na jízdu Náklady na práci na místě 
Kč/km (Kč/hod) Kč/hod Pořad. číslo Typ techniky - služby 

A PN PHM Celková cena A PN PHM Celková cena 
19 UNC 55,63 45,00 460,00 560,63 - - - 0,00 
20 Manipulační vozík 23,75 44,00 300,00 367,75 - - - 0,00 

21 Nákladní přívěs za OA 20,83 26,67 
+0,50 k 

OA 
48,00 - - - 0,00 

22 ZETOR s vlekem 9,38 15,00 10,00 34,38 - - - 0,00 
23 AVIA A 21 F 0,86 2,71 4,50 8,07 - - - 0,00 
24 AVIA A 75 16,41 6,50 5,00 27,91 - - - 0,00 
25 T 815 S3 18,67 14,67 14,00 47,33 - - - 0,00 
26 Plovoucí čerpadlo 20,31 5,00 120,00 145,31 - - - 0,00 
27 Elektrocentrála do 3 kVA 9,38 15,50 120,00 144,88 - - - 0,00 
28 Elektrocentrála na 3,1–8 kVA 20,31 15,50 180,00 215,81 - - - 0,00 
29 Člun malý 100,00 64,00 300,00 464,00 - - - 0,00 

30 Člun velký 181,25 64,00 440,00 685,25 - - - 
 
 

31 Motorová rozbrušovací pila 60,00 
16,00 + 
cena 

kotoučů 
60,00 136,00 - - - 0,00 

32 Motorová řetězová pila 50,00 116,00 60,00 226,00 - - - 0,00 

Poznámka: V případě použití techniky, která není v ceníku uvedena, vedoucí oddělení strojní služby ve spolupráci s vedoucím oddělením rozpočtu zpracují kalkulaci nákladů na provoz 
této techniky a připraví dodatek pokynu ke schválení. 

Cena hasiv a sorbentů je účtována ve výši nákladů na jejich pořízení dle skladové evidence, včetně nákladů na jejich ekologickou likvidaci. 

Cena práce příslušníka jednotky HZS Královéhradeckého kraje použitelná pro výpočet náhrady vynaložených nákladů je 161 Kč/hod.
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Počet výjezdů VYA 

 

 

Tabulka č.11: Průměrný počet výjezdů VYA 

 

 HZS KHk HZS JMk HZS SMk NAPA 
TRUCK 

Zdeněk 
Vápeník - 

Autodoprava 

Autoslužby 
HK 

Počet 
výjezdů 

3,25/měsíc 4,65/měsíc 7,1/měsíc 15/měsíc 28/měsíc 40/měsíc 

 

 

Pro výpočet jsou použity údaje o počtech jednotlivých výjezdů vyprošťovacích 

automobilů po dobu jejich služby u HZS ČR. U soukromých firem jsou použity údaje od 

obsluhy vyprošťovacích automobilů. 

Původně zamýšlené rozdělení zásahů u HZS ČR na zásahy s použitím jeřábu 

(hydraulické ruky) a zásahy provedené vyprošťovacím ramenem a navijáky nešlo zrealizovat 

z důvodu nevedení takto přesné evidence. 

 


