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ANOTACE 

 

ŠEDĚNKA, M. Vyprošťování těžkých vozidel v rámci HZS. Bakalářská práce. Ostrava:      

VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2008. 

 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyprošťování těžkých vozidel v rámci HZS 

Moravskoslezského kraje. Je zde proveden rozbor současného stavu vybavenosti HZS těžkou 

vyprošťovací technikou. Představení této techniky a vyhodnocení technických možností při 

vyprošťovacích pracích. Je zde také rozebrána alternativa, že těžká vyprošťovací technika 

HZS nebude svými technickými parametry nebo množstvím na likvidaci následků havárie 

stačit. V tomto případě je nasazena technika soukromých firem nebo povolán 157. záchranný 

prapor Armády České republiky z Hlučína. V závěru je provedeno statistické vyhodnocení 

nasazení těžké vyprošťovací techniky v Moravskoslezském kraji.   

 

Klí čová slova: těžká vyprošťovací technika, vyprošťovací práce, Hasičský záchranný sbor 

 

 

ANNOTATION 

 

ŠEDĚNKA, M. Recovering heavy-duty vehicles in the frame of Fire and rescue service of 

Moravia-silesian region. Bachelor work. Ostrava: VSB – TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2008. 

 

This bachelor work deals with problems of recovering heavy-duty vehicles within Fire and 

rescue service of Moravia-silesian region. There is  performed analysis of the present situation 

in facilities of Fire and rescue service by heavy-duty rescue vehicles. Introduction of these 

vehicles and evaluations of technical possibilities during wrecking activities. There is 

analysed the alternative, when heavy-duty rescue vehicles of Fire and rescue service will not 

enough by its technical parameters or quantity for liquidation of the colisions‘ consequences. 

In this case are sent embattled vehicles of private firms or is called 157. rescue battalion of the 

Czech army from Hlucin. In conclusion is made statistical evaluation of the heavy-duty rescue 

vehicle’s deployment in the  Moravia-silesian region. 

 

Keywords: heavy-duty rescue vehicles, wrecking works, Fire and rescue service  
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1. Úvod 

Hasičský záchranný sbor už dnes nechrání pouze před požáry, spektrum pomoci obyvatelstvu, 

které vykonává je široké, od technické pomoci až po chemické zásahy. Mezi častou pomoc 

patří zásahy u dopravních nehod. Nebourají ovšem jen osobní automobily, kdy na odstranění 

následku nehody většinou stačí vybavení rychlého zásahového automobilu, popřípadě 

cisternové automobilové stříkačky, ale také nákladní automobily, kdy na manipulaci 

a vyproštění těchto automobilů je zapotřebí těžké vyprošťovací techniky. A právě na tuto 

techniku jsem se zaměřil ve své bakalářské práci. 

 

Tato práce je zaměřena na problematiku vyprošťování těžkých vozidel v rámci Hasičského 

záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Je zde proveden rozbor současného stavu 

vybavenosti Hasičského záchranného sboru těžkou vyprošťovací technikou. Charakteristika 

této techniky a vyhodnocení technických možností při vyprošťovacích pracích. V práci je také 

rozebrána alternativa, že těžká vyprošťovací technika Hasičského záchranného sboru nebude 

svými technickými parametry nebo množstvím na likvidaci následků havárie stačit.  

 

Bakalářská práce se dělí na několik dílčích částí. Na začátku je definována těžká vyprošťovací 

technika HZS a uvedena právní opora pro zařazení této techniky do Hasičského záchranného 

sboru. Dále je znázorněno rozmístění těžké vyprošťovací techniky na jednotlivých stanicích 

v rámci Moravskoslezského kraje. Poté je jednotlivá těžká vyprošťovací technika popsána      

a uvedeny její takticko technické parametry s ohledem na vyproštění těžkého vozidla. 

Navazující kapitola je věnována možnosti nasazení této techniky v rozdílných terénních         

a klimatických podmínkách. V další části je rozebrána možnost nasazení techniky 

soukromých firem a povolání 157. záchranného praporu Armády České republiky z Hlučína. 

Těžká vyprošťovací technika ze 157. záchranného praporu AČR z Hlučína je také detailně 

popsána a srovnána s technikou Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. 

V závěr je uvedeno statistické vyhodnocení nasazení těžké vyprošťovací techniky 

v Moravskoslezském kraji za rok 2007. 

 

Cílem práce je poskytnout celkový přehled o problematice vyprošťování těžkých vozidel 

v Moravskoslezském kraji.  
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2. Rešerše 

Informace k této bakalářské práci jsem získal především ústní formou a to na strojních 

odděleních jednotlivých Územních odborů HZS Moravskoslezského kraje a rozebíráním této 

problematiky s řidiči těžké vyprošťovací techniky. Na strojních odděleních jsem také získal 

návody k obsluze jednotlivé těžké techniky, z kterých jsem čerpal takticko technická data. 

Informace a takticko technická data těžké vyprošťovací techniky ze 157. záchranného praporu 

AČR z Hlučína jsem vyčetl z Katalogu automobilní a pásové techniky používané v AČR, 

která mi byla zapůjčena z tohoto útvaru.           

 

Návod k obsluze, Obsluha a údržba EHW/200. EMPL Austria, 2006. 

Takticko technická dada a informace o jednotlivých vozidlech jsem čerpal především 

z návodů k obsluze, dodané výrobcem ke každému vozidlu. Jako zástupce této skupiny zdrojů 

uvádím návod k vyprošťovacímu automobilu EHW/200 Bison. Jsou zde detailně popsány 

zvedací a vyprošťovací zařízení, kterými vozidlo disponuje, dále práce s nimi a nejrůznější 

varianty použití tohoto zařízení.    

 

 

KOLMAŠ, V.; KOHOUTEK, J.; VYM ĚTAL, J. Katalog automobilní a pásové techniky 

používané v AČR. Ministerstvo obrany České republiky-AVIS, 2007.  

ISBN 978-80-7278-382-3 

Tato kniha se, jak už název napovídá, věnuje technice používané Armádou České republiky. 

Najdeme zde kompletní výčet automobilní a pásové techniky. U každého vozidla zde jsou 

uvedeny takticko technická data a krátký popis. Já jsem údaje z této publikace uváděl při 

popisu těžké vyprošťovací techniky používané 157. záchranným praporem AČR v Hlučíně. 
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3. Charakteristika t ěžké vyprošťovací techniky HZS a právní 

opora pro její použití u HZS 

3.1. Charakteristika t ěžké vyprošťovací techniky HZS 

Těžkou vyprošťovací technikou se rozumí speciální vozidla určená k vyprošťovacím nebo 

zvedacím pracím. Tato vozidla jsou vybavena navijákem nebo jeřábem nebo speciálním 

zvedacím zařízením, popřípadě kombinací těchto prostředků.  

Podle Řádu strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky patří tato vozidla  

do kategorie speciálních hasičských vozidel v hmotnostní třídě S (nad 14 tun). Mezi těžkou 

vyprošťovací techniku se zařazuje vyprošťovací automobil, který se zkráceně označuje 

(VYA) a automobilový jeřáb (AJ). Při označení vozidla se za zkratku uvádí ještě parametr, 

který vozidlo charakterizuje, např. AJ AD28, automobilový jeřáb s maximální nosností 

výložníku 28 tun. Vozidla jsou barevně označena dle vyhlášky č.247/2001 Sb., o organizaci   

a činnosti jednotek požární ochrany a vybaveny výstražným světelným a akustickým 

zařízením. 

 

 

3.2. Právní opora pro použití těžké vyprošťovací techniky u HZS 

V rámci plošného pokrytí České republiky jednotkami požární ochrany se na vybraných 

stanicích zřizují opěrné body a určí se jednotky  předurčené ke speciálním záchranným 

pracím. Mezi speciální záchranné práce patří i vyprošťování těžkých vozidel, a touto 

problematikou se budu dále zabývat.   

 

Plošným pokrytím se rozumí rozmístění jednotek PO na území krajů a hlavního města Prahy  

v závislosti na stupni nebezpečí katastrálního území obce a požadavku na dobu dojezdu 

jednotek PO na místo zásahu s potřebným množstvím sil a prostředků podle § 65 odst. 6 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [1] 

 

Opěrným bodem HZS ČR se rozumí stanice hasičského záchranného sboru kraje, na níž je 

dislokována technika pro provádění speciálních záchranných prací a potřebný počet hasičů 

pro obsluhu této techniky. [2] 
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Předurčeností jednotky PO se rozumí určení jednotky HZS kraje nebo jednotky sboru 

dobrovolných hasičů vybrané obce k provádění záchranných prací při silničních dopravních 

nehodách a při zásazích na nebezpečné látky v závislosti na předem stanoveném rozsahu 

jejich vybavení, početních stavech a předpokládané době dojezdu. [2]  

 

3.3. Opěrné body 

Rozlišují se následující opěrné body pro: 

a) likvidaci havárií  nebezpečných látek, 

b) rozšířenou detekci nebezpečných látek, 

c) dekontaminaci techniky a obyvatelstva,  

d) olejové havárie, 

e) velkoobjemové čerpání vody, 

f) dálkovou dopravu vody hadicemi a čerpání z velkých hloubek, 

g) vyprošťování těžkých vozidel, 

h) záchranu osob ze zřícených budov, 

i) nouzové přežití obyvatelstva, 

j) práce ve výšce a nad volnou hloubkou pomocí lanové techniky, 

k) provádění záchranných prací pomocí vrtulníku,  

l) práce pod vodní hladinou. [2] 

 

Opěrným bodem pro vyprošťování těžkých vozidel se rozumí jednotka PO  

s  typem předurčenosti „F“. Opěrný bod je rovněž určen ke zvedání břemen např. při 

odstraňování stavebních konstrukcí zřícených budov jako posílení opěrného bodu pro 

záchranu osob ze zřícených budov. [2] 
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Opěrné body pro vyprošťování těžkých vozidel jsou dislokovány v těchto krajích:  

 

                              Tab. 1 – Opěrné body pro vyprošťování těžkých vozidel [2] 
 

 
HZS 

 
 

vyprošťování 
 těžkých vozidel  
předurčenost „F“ 

VYA nebo AJ  
nad 20 t 

Hl. m. Praha x 
Středočeský x 
Jihočeský x 
Plzeňský x 
Karlovarský - 
Ústecký x 
Liberecký - 
Královéhradecký x 
Pardubický - 
Vysočina - 
Jihomoravský x 
Olomoucký x 
Moravskoslezský x 
Zlínský x 

 

Zásahové obvody opěrných bodů pro vyprošťování těžkých vozidel jsou vymezeny vlastním 

územím příslušného kraje a dále pro: 

a) HZS Jihočeského kraje působnost na území okresu Pelhřimov kraje Vysočina, 

b) HZS Plzeňského  kraje působnost na území Karlovarského kraje, 

c) HZS Ústeckého kraje působnost na území okresu Česká Lípa Libereckého kraje, 

d) HZS Královéhradeckého kraje působnost na území Pardubického kraje, Libereckého 

kraje kromě Českolipska a okresu Havlíčkův Brod kraje Vysočina, 

e) HZS Jihomoravského kraje působnost na území kraje Vysočina kromě Havlíčkobrodska  

a Pelhřimovska. [2] 

 

3.4. Předurčenost jednotky 

 

Jednotka může být předurčena k provádění záchranných prací při silničních dopravních 

nehodách a při zásazích na nebezpečné látky. Já se dále zabývám pouze předurčeností 

k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách. 
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Předurčenost k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách 

Podle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací se rozlišují následující typy 

předurčenosti jednotek PO k záchranným pracím při silničních dopravních nehodách: 

A - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na dálnicích, rychlostních 

silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a silnicích I. třídy pro 

dálkovou a mezistátní dopravu určená MV-generálním ředitelstvím HZS ČR na 

návrh HZS kraje, 

 - je vybavena rychlým zásahovým automobilem (RZA) nebo technickým automobilem 

(TA) minimálně hmotnostní třídy L nebo cisternovou automobilovou stříkačkou 

(CAS) ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M, 

 - základní početní stav směny stanovený zvláštním právním předpisem je zvýšen 

o dva příslušníky, 

B - jednotka HZS kraje nebo jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II předurčená 

pro záchranné práce na všech komunikacích určená MV-generálním ředitelstvím 

HZS ČR na návrh HZS kraje, 

 - je vybavena RZA nebo TA minimálně hmotnostní třídy L, 

C - jednotka HZS kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo 

jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) 

předurčená pro záchranné práce zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních 

silnic I. třídy, rychlostních místních komunikací a silnic I. třídy pro dálkovou  

a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje, 

 - je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy M, 

D - jednotka SDH vybrané obce kategorie JPO II nebo JPO III předurčená pro záchranné 

práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, 

 - je vybavena vozidly CAS nebo DA, která mají ve výbavě alespoň sadu ručních 

vyprošťovacích nástrojů, 

E  - jednotka HZS kraje vybavená automobilovým jeřábem s nosností výložníku do 20 tun 

a lanovým navijákem do 40 tun,  

F   - jednotka HZS kraje určená jako opěrný bod pro vyprošťování těžkých vozidel,  

- je vybavena vyprošťovacím automobilem nebo automobilovým jeřábem s nosností   

   výložníku nad 20 tun [2].  
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Typ předurčenosti se potom uvádí společně s typem stanice v označení jednotky (např. P3-C-

Z, HS Ostrava- Hrabůvka). 

 

3.4.1. Předurčenost hasičských stanic v MSK na záchranné práce při dopravních 

nehodách 

 

Tabulka znázorněná níže ukazuje jednotlivé hasičské stanice v Moravskoslezském kraji, typ 

stanice a předurčenost na záchranné práce při dopravních nehodách.  

 

Tab. 2 – Předurčenost hs. stanic v MSK na záchranné práce při dopravních nehodách [2] 
 

Předurčenost na záchranné práce při dopravních 
nehodách 

Územní 
odbor 

Dislokace 
stanice 

Typ 
stanice 

A B C E F 

Bruntál C1   *   *   

Krnov P2   *       

Bruntál 

Rýmařov P1   *       

Frýdek-Místek C2   *       Frýdek-Místek 

Třinec P4   *       

Karviná C2     * *   

Havířov P4     *     

Český Těšín P1     *     

Orlová P2     *     

Karviná 

Bohumín P2 *         

Nový Jičín C1   *       Nový Jičín 

Bílovec P1 *         

Opava C2   *       

Hlučín P1     *     

Opava 

Vítkov P1     *     

Zábřeh C3 *       * 

Fifejdy P4     *     

Poruba P3     *     

Hrabůvka P3     *     

Ostrava 

Slezská Ostrava P3     *     
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4. Rozmístění těžké vyprošťovací techniky HZS na území   

Moravskoslezského kraje 

Moravskoslezský kraj je rozdělen na 6 územních odborů, Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava. Opěrným bodem pro Moravskoslezský kraj je stanice Ostrava-

Zábřeh. Zde se nachází vyprošťovací automobil EHW / 200 Bison a automobilový jeřáb AD 

28. Na této stanici je ještě dislokována pojízdná dílna, na podvozku Mercedes Sprinter, která 

může vyjed k zásahu společně s těžkou vyprošťovací technikou a slouží jako technická 

podpora. Technika z opěrného bodu (Ostrava-Zábřeh) může vyjet na celé území 

Moravskoslezského kraje. Na každém územním odboru je vyprošťovací Tatra T 815 8x8, ta je 

umístěná na stanici v Bruntále, Frýdku-Místku, Havířově, Novém-Jičíně, Opavě a v Ostravě-

Fifejdách. Dále je ještě na stanici v Karviné umístěn vyprošťovací automobil AV 14 na 

podvozku Tatra T 815 6x6. Tato technika má působnost na svém územním odboru. Lepší 

představu o rozmístění těžké vyprošťovací techniky HZS v Moravskoslezském kraji poskytne 

(Obr. 1). 

 

 
 
Obr. 1 – Rozmístění těžké vyprošťovací techniky HZS v Moravskoslezském kraji 
 

VYA EHW/200 Bison 
AJ AD 28 
VYA Tatra T 815 

VYA Tatra T 815 
 

VYA Tatra T 815 
 

VYA Tatra T 815 
 

VYA Tatra T 815 
 VYA Tatra T 815 

 

VYA-AV 14 
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5. Charakteristika t ěžké vyprošťovací techniky HZS MSK 

 
HZS MSK disponuje celkem čtyřmi druhy těžkých vyprošťovacích automobilů. V této části 

budou popsány jednotlivé automobily, uvedeny jejich takticko technická data a  technické 

vybavení pro vyproštění těžkého vozidla. Dále se zmíním o opravárenském vozidle, které 

slouží jako technická podpora při vyprošťovacích pracích.  

 

5.1. Vyprošťovací automobil EHW/200 BISON 

Územní odbor Ostrava (HS Zábřeh) 

 
 

Vyprošťovací automobil EHW/200 BISON je speciální vyprošťovací automobil na podvozku 

MERCEDES-BENZ  ACTROS 4154 AK. Nástavba byla vyroben rakouskou firmou EMPL. 

Toto vozidlo je určeno především k vyprošťování havarovaných a poškozených vozidel          

a k uvolnění komunikací. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení a vlastní hmotnosti  je jeho 

využití všestranné, od vyproštění osobních, dodávkových a užitkových až po těžká nákladní 

vozidla, autobusy, tahače návěsů, přívěsy a návěsy. Mohutná konstrukce vozidla a vysoká 

hmotnost předurčuje tuto techniku pro zásah především na dostatečně širokých a zpevněných 

komunikacích. Jeho využití je i při jiných mimořádných událostech, kde může být použit jako 

jeřáb. Osmikolový podvozek Mercedes Benz Actros V8 je osazen hydraulickým jeřábem 

Obr. 2 - Vyprošťovací automobil EHW/200 BISON 
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HIAB XS 800-9E, hydraulickým ramenem s transportní vidlicí (tzv. brýle) a celkem třemi 

lanovými navijáky. Všechna tato technika může být ovládána buď pomocí ovládacích pultů 

na vozidle nebo dálkovým ovládáním. Výbava vozidla dále zahrnuje tažnou tyč, kameru pro 

jízdu vzad, elektrocentrálu GEKO 6401 6,1 kW, vyprošťovací hydraulické nářadí (nůžky, 

rozpínák), celkem 6 pneumatických zvedacích vaků (největší má nosnost 63,7 t), osvětlovací 

stožár 4x500W a další nářadí, pomůcky a vázací prostředky. Vozidlo má stálý pohon na zadní 

2 nápravy, ale v případě potřeby je možné připojit i obě přední. 

 

Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka .........................................................................................................................10 600 mm 

šířka ............................................................................................................................2 550 mm 

výška...........................................................................................................................4 000 mm 

Hmotnost vozidla  

celková hmotnost........................................................................................................ 33 230 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 3 místa 

Podvozek 

počet náprav / hnací.............................................................................................................4 / 4 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 395 kW 

maximální rychlost ......................................................................................................120 km/h 

Tažná a zvedací zařízení 

hlavní naviják ............................................................................................... 200 kN, 30 m lana 

přídavný naviják........................................................................................... 150 kN, 40 m lana 

naviják v přední části vozidla......................................................................... 50 kN, 30 m lana 

jeřáb (maximální zdvih) ............................................................................................. 18 000 kg 

hydraulické rameno (brýle) ........................................................................................ 30 000 kg 

závěsné zařízení pro tažnou tyč (zadní část vozidla) ................................................. 32 000 kg 
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5.1.1. Vyprošťovací a zdvižné zařízení v zadní části vozidla  

 

Toto zařízení slouží především k vyproštění a následnému odvlečení vozidla. Ale jeho použití 

je všestranné, vyproštění pomocí navijáku, zvedání břemene, vlečení vozidla, připojení 

přívěsu nebo návěsu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zvedací rameno 

V zadní části vozidla je umístěno zvedací rameno. Toto se pohybuje pomocí zdvojených 

hydraulických válců. Maximální zvedací výška je 5 m. Maximální nosnost s podpěrami bez 

vytažení vysouvacího ramene je 30 tun. 

 

Sklápěcí rameno 

Sklápěcí rameno je upevněno na hlavním rameni. Je ovládané pomocí hydraulického válce se 

zvýšeným zdvihacím výkonem. Může se pohybovat nahoru a dolu. Samotná jízda je povolena 

pouze v horní pozici sklápěcího ramene (Obr. 4). 

 

 

Obr. 3 – Vyprošťovací a zdvižné zařízení [12] 
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Vysouvací rameno      

 Další součástí zvedacího zařízení je vysouvací rameno. Vysouvání a zasouvání je rovněž 

ovládané pomocí hydraulických válců. Je vybaveno dvojitým prodloužením a může se 

prodloužit až o 2,4 m. Na jeho konci je víceúčelová lišta, na kterou se dají uchytit pomocí 

adapterů různé nástavce a vidlice pro vyprošťování a vlečení. Víceúčelová lišta je uchycena 

na kloubu a po odaretování jí můžeme natáčet do stran. Vysouvací rameno s víceúčelovou 

lištou se pod odtahované vozidlo zasune, přichytí se za kola nebo za poloosu (podle nástavce) 

a vozidlo se zajistí vázacími pásy nebo řetězy. Po té zdvihací rameno zvedne vozidlo, aby 

kola byla asi 30 cm nad zemí a vozidlo je připraveno k přepravě. Po naložení vlečeného 

vozidla je možno výsuvné rameno zasouvat až když kola vlečeného vozidla se nedotýkají 

povrchu terénu. Pokud není možné se pod vlečené vozidlo dostat vysouvacím ramenem, je 

zde možnost natáhnutí si vlečeného vozidla na víceúčelovou lištu pomocí navijáku. Na     

(Obr. 5) je vidět zadní část vozidla, kdy sklápěcí rameno je dole, hydraulické vzpěry jsou 

zapřeny o zem a na výsuvném rameni je nástavec pro uchycení vozidla za kola (brýle). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 – Horní pozice sklápěcího ramene [12] 

Obr. 5 – Zadní část vozidla 
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Vozidlo, které je vlečeno musí byt zajištěno řetězy nebo vázacími pásy (Obr. 8). Poškozené 

vozidlo by mělo být zajištěno ještě pomocí lanového navijáku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Navijáky 

Součástí hlavního ramene jsou dva navijáky (Obr. 9). Hlavní s tažnou sílou 200 kN, délkou 

lana 30 m a přídavný 150 kN s délkou lana 40 m. Oba navijáky mohou pracovat současně.  

Hlavní naviják pohánějí dva hydraulické motory, které pracují v závislosti na hmotnosti 

břemene. Při nízké zátěží je aktivován pouze jeden hydraulický motor a pokud je potřebná 

vyšší tažná síla je automaticky aktivován druhý motor. Naviják je vybaven hydraulickou 

brzdou. Je možno s ním pracovat až do úhlu 90o od osy vozidla na obě strany (Obr. 10). 

Přídavný naviják je rovněž součástí hlavního ramene za hlavním navijákem. Využití tohoto 

navijáku je při samostatné manipulaci s břemeny menší hmotnosti, nebo v kombinaci 

s hlavním navijákem při práci s břemeny vyšší hmotnosti, nebo tehdy když je zapotřebí 

břemeno stabilizovat proti nechtěnému pohybu druhým navijákem. Tímto navijákem je 

Obr. 7 – Nástavec pro uchycení 
vozidla za nápravu 

Obr. 6 – Tažení vozidla chyceného za 
nápravu 

Obr. 8 – Zajištění vlečeného vozidla 
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rovněž možno pracovat až do úhlu 90o od osy vozidla na obě strany. Je vybaven hydraulickou 

brzdou. Při práci s navijákem nesmí být tažná síla navijáku podporována zvedáním hlavního 

ramene. V přední části vozidla je rovněž hydraulický naviják s tažnou sílou 50 kN a délkou 

lana 30 m (Obr. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěsné zařízení 

K tažení přívěsů a vozidel pomocí tažné tyče je v zadní části vozidla závěsné zařízení (Obr. 

12). Na toto závěsné zařízení je možné připojit vozidlo nebo přívěs až do hmotnosti 32 tun.      

 

 

 

                                                                                                        

Obr. 9 – Navijáky, spodní 150 kN, 
horní 200 kN 

Obr. 10 – Kladky umožňující 
natáčení lan až o 90° 

Obr. 11 – Přední naviják, 50 kN 

Obr. 12 – Závěsné zařízení 
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V zadní části vozidla se nacházejí přípojky ABS a přípojky stlačeného vzduchu pro napojení 

vlečeného vozidla. Dále zde je kamera pro lepší manévrovatelnost při jízdě dozadu (Obr. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Nakládací jeřáb HIAB 800 E – 9  

 

Vozidlo je vybaveno hydraulickým nakládacím jeřábem  HIAB 800 E – 9 s devíti-dílným 

teleskopickým výložníkem. Jeřáb je umístěn za kabinou a tvoří tak protizávaží 

vyprošťovacímu a zdvižnému zařízení v zadní části vozidla. Při velice kompaktních  

rozměrech ve složeném stavu dosahuje výborných vlastností při zvedání břemene. Jeřáb je 

vybaven bezpečnostním zařízením proti přetížení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásuvka pro ABS 

Přípojky stlačeného 
vzduchu 

Kamera 

Obr. 13 –Kamera, přípojky stlačeného vzduchu a ABS  

Obr. 14 – Nakládací jeřáb HIAB 800 E-9 
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Technická data  HIAB 800 E - 9 

max. vyložení ..................................................................................................................22,4 m 

teleskopický vysuv ..........................................................................................................17,8 m 

výška zdvihu nad podstavec jeřábu.................................................................................25,1 m 

šířka maximálně vysunutých podpěr....................................................................................9 m 

vyložení / maximální nosnost..........................................................................3,7m / 18 000 kg 

maximální vyložení / nosnost..........................................................................22,2m / 2 400 kg 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 – Pracovní diagram HIAB 800 E-9 [13] 
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5.1.3. Dálkové ovládání 

 

Vyprošťovací a zvedací zařízení, včetně navijáků i jeřáb je možno ovládat buď z obslužného 

pultu na vozidle nebo dálkovým bezdrátovým ovládáním. K tomuto účelu je vozidlo 

vybaveno dvěmi dálkovými ovladači (Obr. 16). Jeden pro zadní vyprošťovací a zdvižné 

zařízení, kterým je možno ovládat  zvedací rameno, sklápěcí rameno, vysouvací rameno         

a 200 kN a 150 kN naviják. A druhý pro ovládání jeřábu. Dálkové ovládání má obrovskou 

výhodu, obsluha se může postavit na místo odkud má nejlepší výhled a díky tomu bude práce 

daleko přesnější, efektivnější a bezpečnější. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dálkové ovládání 
jeřábu 

Dálkové ovládání 
zvedacího a  

vyprošťovacího 
zařízení 

Obr. 16 – Dálkové ovládání 
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5.2. Automobilový jeřáb AD 28 

Územní odbor Ostrava (HS Zábřeh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automobilový jeřáb AD 28 je určený pro zvedací práce a to do maximální hmotnosti      

28 000 kg. Jeřáb je na podvozku TATRA T 815 PJ 28 170 6 x 6. Vozidlo je schopné se 

pohybovat i ve středně těžkém terénu. Výrobce jeřábu je ČKD Slaný.  Samotný jeřáb se 

skládá ze čtyřdílného teleskopického výložníku s maximální výškou zdvihu 29 m. 

K výložníku se mohou přidat ještě dva nástavce - příhradový nebo trubkový, tím by se výška 

zdvihu zvýšila až na 34 m, ale HZS tyto nástavce nepoužívá. Jeřáb je vybaven bezpečnostním 

zařízením: zařízení proti přetížení výložníku a indikátor vysokého napětí EIP 028 A - SLI 05, 

který upozorní obsluhu jeřábu na přiblížení se  k ochrannému pásmu elektrického vodiče. 

  

Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka .........................................................................................................................10 700 mm 

šířka ............................................................................................................................2 490 mm 

výška...........................................................................................................................3 420 mm 

Hmotnost vozidla 

celková hmotnost........................................................................................................ 29 310 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 3 místa 

Obr. 17 – Automobilový jeřáb AD 28 
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Podvozek 

počet náprav / hnací.............................................................................................................3 / 3 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 170 kW 

maximální rychlost ........................................................................................................70 km/h 

Jeřáb 

délka výložníku, zasunutý .................................................................................................9,5 m 

délka výložníku, max. vysunutý.........................................................................................26 m 

max. vyložení ..................................................................................................................24,5 m 

max. výška zdvihu..............................................................................................................29 m 

šířka  maximálně vysunutých podpěr................................................................................5,2 m 

vyložení / maximální nosnost............................................................................3 m / 28 000 kg 

maximální vyložení / nosnost............................................................................24,5 m / 500 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Pracovní diagram AD 28 [10] 
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5.3. Vyprošťovací automobil AV 14 

Územní odbor Karviná (HS Karviná) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprošťovací automobil AV 14 je mobilní zdvihací zařízení na podvozku TATRA T 815      

6x6. Vozidlo se může pohybovat i ve středně těžkém terénu. Jeřáb se skládá ze tří dílného 

teleskopického výložníku a je určen jak pro jeřábové práce do maximální hmotnosti             

14 000 kg, tak pro práce vyprošťovací, převážení břemen na háku a vlečení poškozených 

vozidel. Jeřáb je vybaven bezpečnostním zařízením proti přetížení výložníku.Vozidlo je dále 

vybaveno tažnou tyčí a v zadní časti navijákem a závěsným zařízením.  

 

Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka ...........................................................................................................................9 100 mm 

šířka ............................................................................................................................2 500 mm 

výška...........................................................................................................................3 350 mm 

Hmotnost vozidla 

celková hmotnost........................................................................................................ 18 100 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 4 místa 

Podvozek 

počet náprav / hnací.............................................................................................................3 / 3 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 230 kW 

Obr. 19 – Vyprošťovací automobil AV 14 
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maximální rychlost ........................................................................................................75 km/h 

Tažné zařízení 

naviják .......................................................................................................... 100 kN, 60 m lana 

závěsné zařízení pro tažnou tyč.................................................................................. 10 000 kg 

Jeřáb 

délka výložníku, zasunutý .................................................................................................5,9 m 

délka výložníku, max. vysunutý......................................................................................12,9 m 

max. vyložení ..................................................................................................................11,8 m 

max. výška zdvihu...........................................................................................................15,3 m 

šířka  maximálně vysunutých podpěr................................................................................4,4 m 

vyložení / maximální nosnost.........................................................................2,5 m / 14 000 kg 

maximální vyložení / nosnost............................................................................11,8 m / 550 kg 

Pojezd s břemenem na jeřábu 

Je možný, ale rameno jeřábu při jízdě s břemenem musí být opřeno o rám, (přepravní poloha 

jeřábu). Váha břemene nesmí překročit 5500 kg a vyložení jeřábu může být maximálně 4,5 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pracovním diagramu AV 14 jsou uvedeny i nástavce, ty se ale u HZS nepoužívají. 

Obr. 20 – Pracovní diagram AV 14 [16] 
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5.4. Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 

Územní odbor Ostrava (HS Fifejdy), Územní odbor Novy-Jičín (HS Nový-Jičín), Územní 

odbor Opava (HS Opava), Územní odbor Frýdek-Místek (HS Frýdek-Místek), Územní odbor 

Karviná (HS Havířov), Územní odbor Bruntál (HS Bruntál) 

 

 

Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 je terénní automobil s valníkovou nástavbou            

a hydraulickou rukou HNJ-HMF 1250 K3 se třemi hydraulicky výsuvnými rameny. Ovládání 

ruky je pákové, umístěné na obou stranách vozidla. Konstrukční řešení automobilu umožňuje 

jízdu a provádění vyprošťovacích prací i v těžkém terénu. Je vybaven páteřovou konstrukci, 

kyvadlovými polonápravami s nezávislým odpérováním, trvalým pohonem všech kol             

a uzavíratelnými nápravovými a mezinápravovými diferenciály. Jízdní vlastnosti automobilu 

v terénu zlepšuje také zařízení, které umožňuje huštění nebo podhuštění pneumatik i během 

jízdy. Automobil je dále vybaven v přední části závěsným zařízením a navijákem, v zadní 

části také závěsným zařízením a navijákem a tažnou tyčí.  

VYA Tatra je na všech územních odborech stejný, liší se pouze vozidlo v Ostravě-Fifejdách, 

to má v přední části úchyt na radlici pro odhrnování sněhu (Obr. 23), z toho důvodu nemá 

v předu naviják a závěsné zařízení. Dále je vybaveno jako jediné kontejnerem (Obr. 21), který 

je snímatelně uchycený na valníku. V kontejneru je nádrž na vodu o objemu 5000 l, 

vysokotlaké zařízení UDOR 95, pro rychlý hasební zásah, přenosná motorová stříkačka PS 12 

R 1, přepravky s posypovým materiálem a další vybavení jako hadice, nářadí a vázací 

Obr. 21 – Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 
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prostředky. Vozidlo s tímto kontejnerem může být nasazeno na hasební práce v těžko 

dostupném terénu. Dále kontejner slouží jako užitečná zátěž pro vozidlo. Na jiných územních 

odborech, kde kontejner na vozidle nemají, zvyšují hmotnost vozidla nádobami s posypovým 

materiálem a betonovými panely, které vozí na valníku. Tato zátěž slouží k tomu, aby byly 

nápravy stejnoměrně zatíženy a pneumatiky měly lepší adhezi. Na HS v Opavě mají panely 

uloženy v ocelové konstrukci, kterou v případě potřeby mohou rychle sundat a vytvořit tak na 

valníku volnou ložnou plochu (Obr. 22). 

 

Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka ...........................................................................................................................9 350 mm 

šířka ............................................................................................................................2 500 mm 

výška...........................................................................................................................3 650 mm 

Hmotnost vozidla 

celková hmotnost  (Ostrava-Fifejdy).......................................................................... 25 700 kg 

celková hmotnost  (na ostatních stanicích) .................................................přibližně 20 000 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 4 místa 

Podvozek 

počet náprav / hnací.............................................................................................................4 / 4 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 265 kW 

maximální rychlost ........................................................................................................80 km/h 

Tažné zařízení 

závěsné zařízení v přední části vozidla ...................................................................... 65 000 kg 

závěsné zařízení v zadní části vozidla........................................................................ 70 000 kg 

naviják v přední části vozidla.........................................................................  54 kN, 32m lana 

naviják v zadní části vozidla ..................................................................... 117,7 kN, 83 m lana 

Hydraulická ruka 

max. vyložení ...................................................................................................................9,9  m 

šířka  maximálně vysunutých podpěr................................................................................4,6 m 

vyložení / maximální nosnost...........................................................................4,5 m / 2 570 kg 

maximální vyložení / nosnost...........................................................................9,9 m / 1 110 kg 
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5.5. Pojízdná dílna Mercedes Sprinter 

Územní odbor Ostrava (HS Zábřeh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vozidlo slouží jako opravárenský vůz pro porouchanou hasičskou techniku. Ale také vyjíždí 

jako technická podpora pro těžkou vyprošťovací techniku. S vozidlem je možné se pohybovat 

po zpevněných i částečně nezpevněných vozovkách. Vyjíždí s ním speciálně vyškolený 

technik. Automobil je vybaven nářadím a vybavením pro jakékoliv opravy v terénu. Základ 

výbavy automobilu tvoří sestava tří vozíků s nářadím, které mohou z vozidla vyjet po 

lyžinách. Ve vozidle je také pracovní stůl se svěrákem.   

 

Vybavení vozidla: svářečka, vrtačka, elektrocentrála, startovací vozík, basa s nářadím, pájka, 

kompresor, zvedáky, sady pro lepení defektů. 

Obr. 23 – Úchyt na radlici Obr. 22 –Uložení panelů v ocelové konstrukci 

Obr. 24 – Pojízdná dílna 
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6. Možnosti nasazení těžké vyprošťovací techniky HZS MSK 

v rozdílných klimatických a terénních podmínkách 

 

V této části jsem vycházel z technických parametrů jednotlivých vozidel udávaných 

výrobcem a také jsem tuto problematiku konzultoval s řidiči těchto vozidel. 

 

6.1. Nasazení v různých klimatických podmínkách 

Těžká vyprošťovací technika používána HZS MSK je konstruována na teploty našich 

klimatických podmínek, a to v rozmezí od -15 do +35 °C, to je rozmezí teplot, ve kterých 

výrobce zaručuje správný chod techniky. Výjimečně se může stát, že je teplota nižší               

a technika musí být nasazena, potom se musí přidat do chladicí kapaliny větší koncentrace 

nemrznoucí směsi a motor by měl být stále v chodu. S jeřáby a navijáky se však nesmí 

pracovat pokud teplota klesne pod – 40 °C, protože pod touto teplotou se mění vlastnosti oceli 

(křehne) a může dojít například k prasknutí ocelového lana.  

Další důležitá veličina při práci s jeřábem je vítr. Jeřáby smí pracovat do rychlosti větru       

20 m/s (72 km/h). Rychlost větru se určí pomocí anemometru. Pokud je rychlost větší, hrozí 

převrácení nebo zlomení  jeřábu. 

 

6.2. Nasazení v různých terénních podmínkách 

Pro nasazení v těžkých terénních podmínkách je uzpůsoben pouze VYA  Tatra T 815 8x8. 

Výrobce uvádí, že i VYA  AV 14 Tatra T 815 6x6 je schopen jízdy v těžkém terénu, řidiči mi 

to však nepotvrdili a vozidlo do těžkého terénu není ani nasazováno. U ostatních těžkých 

vyprošťovacích vozidel používaných HZS MSK se předpokládá pohyb po zpevněných 

komunikacích nebo v lehkém a středně těžkém terénu. I u VYA Bison výrobce předpokládá 

nasazení především na zpevněných komunikacích, i když může použít náhon 8x8 a motor má  

dostatečnou sílu. Řidiči mi neposkytli informace jakou má vozidlo prostupnost terénem, 

protože u žádného zásahu ani cvičení tuto zkušenost nezískali. A pokud je potřeba zásah 

v těžkém terénu, posílá se na místo VYA  Tatra T 815 8x8.  

Schopnosti tohoto vozidla v terénu bych popsal detailněji a demonstroval bych na nich 

důležité parametry pro pohyb v těžkém terénu. Toto vozidlo má stálý pohon všech osmi kol 
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a pro plné využití adheze je zatíženo 6 000 až 10 000 kg. Aby vozidlo plně využilo adhezi, je 

důležitá vysoká hmotnost vozidla. Pokud se vozidlo pohybuje v málo únosném terénu, je 

důležité, aby mělo stejnoměrně rozloženou váhu a dostatečnou plochu, kterou se dotýká 

povrchu. VYA  Tatra T 815 8x8 při zatížení působí na každou nápravu váhou okolo 6 000 kg 

a disponuje zařízením pro huštění a podhuštění pneumatik, které může být použito i za jízdy 

vozidla. Podhuštění pneumatik zlepšuje jejich adhezi, využívá se především při jízdě 

v bahnitém nebo písečném terénu nebo při jízdě po sněhu. Dále zlepšují adhezi kol posypové 

materiály, které je možno sypat pod kola a jsou ve výbavě vozidla. Pro pohyb v terénu je také 

důležitý přední nájezdový úhel (α), zadní nájezdový úhel (β) a světlá výška vozidla. VYA  

Tatra T 815 8x8 má α =32º, β=35º a světlou výšku 410 mm.  

 

6.3. Možnosti při vyproštění vozidla  

Je několik způsobů jak těžké vozidlo vyprošťovat. Vyprošťované vozidlo můžeme vytáhnout 

a vléct pomocí tažné tyče, to se využívá pokud vozidlo není poškozené, například 

u nákladních automobilů, které uvíznou v zimě v kopci. Dále můžeme použít jeřáb, ten se 

využívá například u převrácených vozidel, jeho použití u nákladních automobilů je ale dosti 

komplikované, protože mají velké rozměry a často i příliš vysokou hmotnost pro jeřáb a při 

zvedání se příliš namáhá a kroutí rám vozidel a přívěsu. Nejčastěji se využívá vyproštění 

těžkých vozidel pomocí navijáku.   

Pomocí navijáku vyprošťujeme vozidlo nejčastěji přímým tahem (Obr. 25). Vyprošťovací 

vozidlo se ustaví do osy s vyprošťovaným vozidlem a tažnou silou navijáku přitahuje vozidlo 

k sobě. VYA Tatra T 815 8x8 může při vyprošťování použít jak síly hlavního navijáku, tak 

vlastního pohonu, to díky tomu, že se hlavní naviják ovládá z kabiny řidiče a vozidlo je pro to 

uzpůsobené. VYA Tatra T 815 8x8 také nemusí stát přesně v ose s vyprošťovaným vozidlem, 

protože lano je vyvedeno z navijáku přes trubku, která pak usměrňuje navíjení lana na buben 

navijáku. To umožňuje VYA Tatra T 815 8x8 být natočený k vyprošťovanému vozidlu až do 

úhlu 45º ve vertikální i horizontální rovině. Ještě lépe to je vyřešeno u VYA Bison, který má 

lana z hlavního a pomocného navijáku vyvedeny přes kladky a může být natočený 

k vyprošťovanému vozidlu až o 90° ve vertikální i horizontální rovině.  

Ale pokud  mezi VYA a vyprošťovaným vozidlem se nachází nějaká překážka, musíme 

použít kladku, která změní směr lana (Obr. 26). Pro uchycení kladky musíme použít nějaký 
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pevný bod, např. dostatečně mohutný strom nebo jinou těžkou vyprošťovací techniku. Toto 

použití kladky nesnižuje sílu, kterou klade vyprošťované vozidlo.  

Pokud naviják svou tažnou sílou není schopen vyprošťované vozidlo vyprostit, můžeme 

použít tzv. volnou kladku. Toto řešení umožní, že k vyproštění vozidla bude stačit pouze 50%   

síla oproti použití přímého tahu (Obr. 28).    

Ještě výhodnější je použít dvě kladky. Jedna je připevněna k VYA, např. k závěsnému 

zařízení a druhá k vyprošťovanému vozidlu, lano je táhnuté přes dvě kladky a konec lana 

přichycen k vyprošťovanému vozidlu. Toto řešení umožní, že k vyproštění vozidla bude stačit 

pouze 33% síla oproti použití přímého tahu (Obr. 27). 

Tímto způsobem by se mohlo postupovat i s více kladkami, síla potřebná pro vyproštění 

vozidla by se snižovala, ovšem toto zatížení by už nevydrželo lano a  ani  vozidla nejsou 

vybavená takovým počtem kladek.    

Pokud se s vyprošťovaným vozidlem ani s pomocí kladek nepodaří hnout, je možnost nasadit 

ještě další VYA  a vytahovat vozidlo společně nebo využít jeřáb, aby nadzvedl část vozidla a 

odlehčil ho tak. Pokud ani potom těžká vyprošťovací technika HZS MSK není schopná 

vozidlo vyprostit, je následný postup rozebrán v další kapitole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VYA  VYA  

VYA  VYA  

Obr. 25 – Vyproštění přímým tahem 

Překážka 

Pevný bod 

Kladka 

Pevné uchycení 

Obr. 26 – Změna směru lana 

Obr. 28 – Použití jedné volné kladky Obr. 27 – Použití dvou kladek 

Vyprošťované vozidlo 
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7. Nasazení jiné techniky než HZS   

 

Může nastat situace, že na některé druhy zásahů nebude těžká vyprošťovací technika HZS 

stačit, jak technickými parametry, tak množstvím. Například pokud nastane sněhová kalamita 

větších rozměrů a zapadne velké množství nákladních automobilů na různých místech v kraji.           

A technickými parametry, pokud vyprošťovaná technika bude mít příliš vysokou hmotnost 

nebo bude v nedostupném terénu. Například vykolejení vlaku někde mimo obydlené území    

a zpevněné komunikace. V takovýchto případech jsou dvě možnosti, HZS má tzv. dohody 

o vzájemné pomoci s vybranými firmami, které disponují určitou technikou a vyžádá si 

pomoc těchto firem nebo se povolá armáda. Vyžádání pomoci od armády nebo od 

soukromých firem se řeší přes Centrum tísňového volání (dále CTV), po tom, co velitel 

zásahu rozhodne, že technika HZS není schopná zásah provést.  

 

 

7.1. Nasazení techniky soukromých firem při zásahu  

 

CTV má ve své databázi seznam soukromých firem, které disponují speciální technikou a jsou 

v případě potřeby ochotny tuto techniku i s řidiči a obsluhou nabídnout HZS. Zásadním 

kritériem je ale podmínka, že se tato pomoc žádá v souladu s úkoly HZS (záchrana osob, 

zvířat a majetku). Tyto firmy jsou ale soukromé subjekty a vyžadují za svou práci i zaplatit. 

Náklady firmy hradí HZS nebo postižená osoba nebo subjekt, to už záleží na pozdějším 

vyjednávání.  

CTV má kontakty na firmy disponující nejrůznější technikou, např. nakladače, bagry, kropicí 

vozy, fekální vozy, kontejnery, kompresory, sbíječky a jeřáby. Pro vyproštění těžkých vozidel 

jsou nejdůležitější firmy disponující jeřáby. 

CTV Moravskoslezského kraje má ve své databázi kontakty na 7 firem disponujících jeřáby, 

především to jsou Hutní Montáže a firma Hanyš. Firmy mohou nabídnout celkem 38 

mobilních jeřábu a 3 stacionární jeřáby, jeřáby od nízkých nosností až po extrémní nosnosti 

(Obr. 29). Jeřáby se vybírají podle nosnosti, záleží co je potřeba zvednout, tento údaj je 

prioritní a proto je udáván na prvním místě (Tab. 3).  
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Tato tabulka je výtah z originální tabulky, kterou disponují na CTV, ta má více položek a jsou 

v ní uvedeny ještě kontakty na jednotlivé firmy.  

 

                              Tab. 3 – Tabulka s jeřáby, kterou disponuje CTV 
 

                              

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Nosnost (tuny)  Typ Firma 
Mobilní je řáby 

14 AD14 VS Ostrava 
20 AD20 Hutní Montáže 
28 AD28 Hutní Montáže 
35 Liebherr 1035 Hanyš 
40 Demag AC 40 Hutní Montáže 
50 HTD 50 Hutní Montáže 
70 Liebherr LTM 1070 Autojeřáby Malina 
80 Demag AC 205 Hutní Montáže 
100 Krupp 100 Hutní Montáže 
120 Demag AC395 Hutní Montáže 
160 Liebherr 1160 Hanyš 
180 Demag AC535 Hutní Montáže 
200 Demag AC615 Hutní Montáže 
300 Liebherr 1300 Hanyš 
800 Liebherr 1800 Hanyš 

Stacionární je řáby s p říhradovým vyložením 
140 Demag CC600 Hutní Montáže 
350 Demag CC2400 Hutní Montáže 

Obr. 29 – Liebherr s nosností 800 tun [17] 



 

 30

7.2. Nasazení techniky 15. ženijní záchranné brigády při zásahu 

 

Složka Armády určená pro pomoc obyvatelstvu je 15. ženijní záchranná brigáda, ta má za 

úkol plnit humanitární úkoly civilní ochrany, záchranné, vyprošťovací a dalších neodkladné 

práce při pohromách nebo při jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné 

majetkové hodnoty nebo životní prostředí. Je nasazována jako podpora a doplnění základních 

složek integrovaného záchranného systému. Využívá se především při rozsáhlých živelných 

pohromách, kdy je potřeba pro zvládnutí situace velké množství techniky a osob nebo pokud 

zásah vyžaduje nasazení speciální armádní techniky.       

15. ženijní záchranná brigáda se skládá ze 7 praporů, v Moravskoslezském kraji se nachází 

157. záchranný prapor AČR v Hlučíně. 157. záchranný prapor AČR v Hlučíně primárně 

působí na území Moravskoslezského kraje, ale v případě nutnosti je schopen a oprávněn 

zasahovat na celém území ČR. Prapor může vyslat záchrannou výjezdovou jednotku v síle do 

15 osob a 4 ks techniky nebo vyprošťovací a záchranný odřad v síle do 70 osob a 30 ks 

techniky. Vyjíždí na žádost primátora města Ostravy, krajského hejtmana a starostů 

městských úřadů s rozšířenou pravomocí prostřednictvím CTV. Pro vyprošťovací práce 

disponuje 157. záchranný prapor v Hlučíně touto technikou: vyprošťovací automobil Tatra    

T 815 8x8, automobilový jeřáb AD 20.2, vyprošťovací automobil AV-15 a vyprošťovací tank 

VT-72 B.  

 

V současné době však probíhá reorganizace 15. ženijní záchranné brigády, některé prapory 

budou zrušeny a jiné přeorganizovány. Stávající prapory budou zrušeny dne 30. září 2008. 

Záchranný prapor v Hlučíně bude 1. října 2008 předán Ministerstvu vnitra a bude patřit pod 

HZS MSK. Pod HZS MSK se dostane i těžká vyprošťovací technika s níž prapor disponoval. 
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8. Charakteristika t ěžké vyprošťovací techniky 157. záchranného 

praporu AČR v Hlučíně a její srovnání s těžkou vyprošťovací 

technikou HZS MSK  

 

157. záchranný prapor AČR v Hlučíně disponuje několika druhy kolové těžké vyprošťovací 

techniky a také pásovou technikou - vyprošťovacím tankem. Veškerá kolová vyprošťovací 

technika je značky Tatra a je schopná pohybu i práce v těžkém terénu.  

 

 

8.1.  Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toto vozidlo je v základu totožné s vozidly používanými HZS. Liší se pouze absencí  

hydraulické ruky, navijáku v přední části a odlišnou korbou. U HZS je vozidlo využíváno 

k vyprošťovacím pracím, kdežto u armády je tato činnost až druhořadá, prioritně vozidlo 

slouží k přepravě lidí a materiálu. Těchto vozidel ze 157. záchranného praporu AČR 

z Hlučína se využívá například při sněhových kalamitách, kdy se vybaví radlicí a slouží 

k zprůjezdnění komunikací a k vyprošťování uvízlých vozidel.  

 

 

 

Obr. 30 – Vyprošťovací automobil Tatra T 815 8x8 [6] 
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8.2. Automobilový jeřáb Tatra T 815 6x6 AD 20.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Automobilový jeřáb AD 20.2 je určený pro zvedací práce a to i v těžkém terénu. Jeřáb 

s třídílným teleskopickým výložníkem je na podvozku TATRA T 815 6x6. Automobil je 

vybaven v zadní části navijákem a závěsným zařízením. Dále je jeřáb vybaven bezpečnostním 

zařízením proti přetížení výložníku a indikátorem vysokého napětí EIP 028 A - SLI 05. 

Autojeřáb AD 20.2 můžeme srovnat s autojeřábem AD 28, používaným HZS MSK. Obě tyto 

vozidla jsou určeny pro jeřábové práce. Autojeřáb AD 20.2 má menší  maximální zdvih 

a menší vyložení, má však oproti autojeřábu AD 28 lepší průchodnost v terénu a je také 

vybaven navijákem. Potřebám HZS však lépe vyhovuje autojeřáb AD 28, protože potřebují 

větší maximální zdvih a zásahy autojeřábu jsou převážně na zpevněných komunikacích, takže 

není potřeba lepší jízdní vlastnosti v terénu.    

 
Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka .........................................................................................................................10 530 mm 

šířka ............................................................................................................................2 500 mm 

výška...........................................................................................................................3 880 mm 

Hmotnost vozidla 

celková hmotnost........................................................................................................ 24 560 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 4 místa 

Podvozek 

počet náprav / hnací.............................................................................................................3 / 3 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 230 kW 

Obr. 31 – Automobilový jeřáb AD 20.2 [6] 
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maximální rychlost ........................................................................................................70 km/h 

Tažné zařízení 

naviják .......................................................................................................... 100 kN, 60 m lana  

závěsné zařízení.......................................................................................................... 18 000 kg 

Jeřáb 

délka výložníku, zasunutý .................................................................................................8,9 m 

délka výložníku, max. vysunutý......................................................................................20,9 m 

max. vyložení ..................................................................................................................19,7 m 

max. výška zdvihu...........................................................................................................23,8 m 

šířka  maximálně vysunutých podpěr................................................................................4,6 m 

vyložení / maximální nosnost.........................................................................3,3 m / 20 000 kg 

maximální vyložení / nosnost............................................................................19,7 m / 800 kg 

pojezd s břemenem při min. vyložení ..................................................................... do 4 000 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 – Pracovní diagram AD 20.2 [4] 
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8.3. Vyprošťovací automobil AV-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprošťovací automobil AV-15 je speciální vozidlo určené pro vyprošťovací, jeřábové a lehčí 

buldozerové práce. Je na čtyřnápravovém podvozku Tatra T 815 8x8 se stálým pohonem 

všech kol. Díky tomuto podvozku je schopné pohybu a práce i v těžkém terénu. Vozidlo je 

vybaveno jeřábem s dvoudílným teleskopickým výložníkem a výklopným nástavcem, 

buldozerovou radlicí a v zadní části dvěmi navijáky a závěsným zařízením. VYA AV-15 

může vléct poškozené vozidlo na háku jeřábu. Dále je ve výbavě vozidla zařízení pro 

svařování a řezání elektrickým proudem, nářadí a vybavení pro opravy v terénu.   

Toto vozidlo je svými vyprošťovacími schopnostmi, váhou i rozměry srovnatelné 

s vyprošťovacím automobilem EHW/200 Bison. Ovšem zásadně se liší filozofií použití,  

VYA Bizon je konstruován pro zásahy převážně na zpevněných komunikacích a šetrné 

odvlečení poškozeného vozidla pomocí takzvaných “brýlí“, kdežto VYA AV-15 byl 

zkonstruován pro vyprošťovací a ženijní práce v těžkém terénu. HZS využívá VYA Bison 

hlavně při zásazích u dopravních nehod nákladních automobilů na komunikacích, zde je toto 

vozidlo špičkou mezi vyprošťovacími automobily. VYA Bizon také disponuje jeřábem, 

kterým může obsluha i na maximální vyložení 22,2 m zvednout a přemístit osobní automobil 

nebo malou dodávku. Pro účely HZS je VYA Bizon rozhodně výhodnější.  

 

Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka .........................................................................................................................12 400 mm 

šířka (včetně buldozerové radlice) .............................................................................2 570 mm 

výška...........................................................................................................................3 360 mm 

Obr. 33 – Vyprošťovací automobil AV -15 [6] 
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Hmotnost vozidla 

celková hmotnost........................................................................................................ 30 400 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 4 místa 

Podvozek 

počet náprav / hnací.............................................................................................................4 / 4 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 265 kW 

maximální rychlost ........................................................................................................70 km/h 

Tažné zařízení 

naviják ........................................................................................................ 150 kN, 150 m lana 

pomocný naviják .......................................................................................6,85 kN, 320 m lana 

závěsné zařízení.......................................................................................................... 65 000 kg 

Jeřáb 

délka výložníku, zasunutý .............................................................................................5,495 m 

délka výložníku, max. vysunutý..................................................................................12,230 m 

max. vyložení ..................................................................................................................11,4 m 

šířka  maximálně vysunutých podpěr................................................................................4,6 m 

vyložení / maximální nosnost............................................................................3 m / 15 000 kg 

maximální vyložení / nosnost.........................................................................11,4 m / 3 800 kg 

 

Obr. 34 – Pracovní diagram AV-15 [17] 
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8.4. Vyprošťovací tank VT-72 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vyprošťovací tank VT-72 B je speciální pásové obrněné vozidlo postavené na podvozku 

tanku T-72. Armáda toto vozidlo využívá k vyproštění a odsunu těžké pásové techniky 

a k dalším ženijním pracím v bojových podmínkách. Vozidlo je vybaveno buldozerovou 

radlicí, jeřábem, zařízením pro svařování a řezání elektrickým proudem, hlavním 

a pomocným navijákem. Díky pásovému podvozku se může pohybovat v jakémkoliv terénu. 

V rámci IZS je využíván k vyprošťovacím pracím, se kterými si ostatní těžká vyprošťovací 

technika nedokáže poradit.  

HZS MSK nedisponuje žádným vozidlem, které by mělo srovnatelné technické parametry. 

Zásahy při nichž je nutné použít tuto techniku je velice málo a v případě nutnosti je povolán 

157. záchranný prapor AČR z Hlučína.  

   

Základní takticko technická data: 

Rozměry vozidla 

délka ...........................................................................................................................8 150 mm 

šířka ............................................................................................................................3 460 mm 

výška...........................................................................................................................2 640 mm 

Hmotnost vozidla 

celková hmotnost........................................................................................................ 46 500 kg 

Karoserie   

počet míst k sezení ......................................................................................................... 2 místa 

Podvozek 

maximální výkon motoru .............................................................................................. 763 kW 

Obr. 35 – Vyprošťovací tank VT-72 B [6] 
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maximální rychlost ........................................................................................................60 km/h 

Tažné zařízení 

hlavní naviják ............................................................................................. 300 kN, 200 m lana 

pomocný naviják .......................................................................................... 10 kN, 400 m lana 

Jeřáb 

maximální nosnost...................................................................................................... 19 000 kg 

maximální vyložení .........................................................................................................7,59 m 
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9. Statistické vyhodnocení nasazení těžké vyprošťovací techniky 

9.1.   Statistické vyhodnocení nasazení těžké vyprošťovací techniky HZS  

MSK 

Statistiku jsem vytvořil pro rok 2007, protože v tomto roce byly už dokončeny přesuny           

a přidělování nové těžké vyprošťovací techniky HZS na jednotlivé Územní odbory 

Moravskoslezského kraje, (kromě VYA Tatra T 815 8x8 na Územním odboru Frýdek-Místek, 

ta začala sloužit až v dubnu 2007). Od června roku 2006 začal sloužit VYA EHW/200 Bison 

na stanici Ostrava-Zábřeh. Předtím zde sloužila VYA Tatra T 815 8x8, ta byla přesunuta na 

stanici Ostrava-Fifejdy. Od března 2006 začal sloužit VYA Tatra T 815 8x8 v Bruntále a od 

května 2006 také v Opavě. 

Počet zásahů u jednotlivé techniky jsem zjistil z knihy jízd. Kniha jízd má dvě podoby, 

klasickou, jako sešit, který je ve vozidle a řidič zde ručně zapíše každou jízdu s vozidlem       

a dále elektronickou, to vypisuje také řidič. Řidič vypíše datum a čas jízdy, z jakého důvodu 

vyjíždí (zásah, kondiční jízda, zkouška techniky …), kolik ujel kilometrů, stav tachometru     

a své jméno. Do databáze elektronické knihy jízd je přístup přes strojní oddělení.  

 

Tab. 4 – Počet zásahů těžké vyprošťovací techniky HZS MSK v roce 2007 

 

x – VYA Tatra z Frýdku-Místku začala jezdit až od dubna 2007 

Počet zásahů těžké vyproš ťovací techniky HZS MSK v roce 2007 

Počet zásahů za měsíc 

Těžká vyprošťovací technika HZS 
MSK 

le
de
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ún
or
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ez

en
 

du
be
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ve
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č
er

ve
ne
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Suma 
zásahů u 
jednotlivé 
techniky 

VYA Bison, Ostrava-Zábřeh 15 2 11 3 7 6 6 5 9 10 9 7 90 
VYA Tatra, Ostrava-Fifejdy 1 1 2 4 2 1 2 1 3 4 4 0 25 
AJ-AD 28, Ostrava-Zábřeh 8 0 2 1 1 0 2 2 1 6 5 1 29 
VYA-AV 14, Karviná 5 3 1 0 1 5 1 0 4 1 13 4 38 
VYA Tatra, Havířov 5 3 2 0 1 0 2 1 2 6 6 2 30 
VYA Tatra, Opava 4 1 10 0 2 3 1 3 8 3 2 2 39 
VYA Tatra, Nový Jičín 15 1 1 7 4 6 5 5 4 4 15 1 68 
VYA Tatra, Frýdek-Místek x x x 1 1 3 5 1 1 6 9 5 32 
VYA Tatra, Bruntál 7 5 3 1 3 1 1 2 1 2 5 4 35 

Suma zásahů v jednotlivých 
měsících 60 16 32 17 22 25 25 20 33 42 68 26   
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Nejvíce zásahů těžké vyprošťovací techniky HZS MSK dle statistiky (Obr. 36) vyšlo na 

měsíc listopad. Může za to přechod na zimní počasí, první sníh a náledí. A nepřipravenost 

řidičů na tyto změny, hlavně nepřezutí na zimní pneumatiky.  
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Obr. 36 – Počet zásahů těžké vyprošťovací techniky v jednotlivých měsících roku 2007 

Obr. 37 – Počet zásahů jednotlivé těžké vyprošťovací techniky HZS MSK v roce 2007 
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Nejvíce výjezdů měl VYA EHW/200 Bison (Obr. 37) je to proto, že je dislokován na 

opěrném bodě Ostrava-Zábřeh a tudíž vyjíždí do celého Moravskoslezského kraje a proto, že 

díky svým technickým schopnostem dokáže provést zásah mnohem efektivněji než při použití 

jiné techniky. U tohoto vozidla jsem se zaměřil i na jiné statistické údaje (Tab. 5).  

 

Tab. 5 – Statistické údaje VYA Bizon za rok 2007 
 

Statistické údaje VYA Bison za rok 2007 

počet zásahů 90 
počet ostatních jízd 98 
počet jízd celkem 188 
najeto kilometrů k zásahu 3654 km 
ostatní najeté kilometry 1431km 
celkem najeto kilometrů 5085 km 
množství spotřebované nafty 2530 l 

průměrná spotřeba 49,8 l / 100 km 

 

9.2. Statistické vyhodnocení nasazení techniky soukromých firem a 

techniky 157. záchranného praporu v Hlučíně pří zásahu za rok 2007 

• Pomoc soukromých firem HZS nebyla ani jednou vyžádána. 

• 157. záchranný prapor v Hlučíně měl jeden zásah s použitím těžké vyprošťovací 

techniky a to  dne 20. března při sněhové kalamitě. Jeho příslušníci a technika 

zasahovali na žádost HZS MSK na území Moravskoslezského kraje a vyprošťovali 

zapadlé kamiony a zprůjezdňovali komunikace.  

 

9.3. Cvičení a funkční zkoušky těžké vyprošťovací techniky  

Vždy 1 x týdně je provedena funkční zkouška technika a to v neděli. Tuto zkoušku provádí 

strojník a záznam o zkoušce uvede do Deníku techniky. Tato zkouška je pro strojníka 

i cvičením a zopakováním si ovládání vyprošťovacích a zvedacích zařízení na vozidle.  

Vyprošťovací technika jezdí i na cvičení, kde se hasiči učí navazovat břemeno na jeřáb 

a správnému postupu při použití navijáku a strojník vyzkouší techniku při zátěži. Cvičení 

s touto technikou není až tak časté, například VYA Bison byl za rok 2007 na 7 cvičeních, 

autojeřáb AD 28 na 6 cvičeních a VYA Tatra z Ostravy-Fifejd na 12 cvičeních, u ostatních 

vyprošťovacích vozidel je četnost cvičení obdobná.      
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10. Závěr 

Cílem této práce bylo provést rozbor současného stavu vybavenosti Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje těžkou vyprošťovací technikou a možnosti této techniky při 

zásahu.  

 

Tato bakalářská práce má informativní charakter a může sloužit pro získání uceleného 

přehledu o problematice vyprošťování těžkých vozidel v rámci HZS MSK. V práci je 

charakterizována veškerá těžká vyprošťovací technika HZS MSK a vyhodnoceny její 

možnosti při vyprošťovacích pracích a možnosti nasazení v rozdílných klimatických               

a terénních podmínkách. V práci je také rozebrána alternativa, že těžká vyprošťovací technika 

HZS MSK nebude svými technickými parametry nebo množstvím na likvidaci následků 

havárie stačit. V těchto případech je nasazena technika soukromých firem nebo povolán 157. 

záchranný prapor AČR z Hlučína. Problematika nasazení  těchto subjektů při zásahu je v práci 

také podrobně řešena. Součásti  práce je i statistické vyhodnocení využití těžké vyprošťovací 

techniky na území Moravskoslezského kraje. Toto statistické vyhodnocení je zajímavým 

přínosem i pro praxi, jelikož v rámci kraje podobná statistika není vytvořena.  

Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že HZS MSK je vybaven odpovídající  těžkou vyprošťovací 

technikou, která početně i kvalitativně vyhovuje při likvidaci následků dopravních nehod 

těžkých vozidel.   

  

Při zjišťování a sbírání informací o této problematice, jsem zjistil, že nejsou vytvořeny žádné 

ucelené metodické pokyny pro vyprošťování těžkých vozidel. Vyprošťování je postaveno 

pouze na zkušenostech strojníků. Tato problematika se také minimálně cvičí a proto při 

samotném zásahu můžou vznikat škody vlivem špatného postupu při vyprošťování. Z těchto 

důvodů si myslím, že by se měly vytvořit metodické listy zaměřené na vyprošťování těžkých 

vozidel, aby se zkušenosti a znalosti nabyté při jednotlivých zásazích dostaly do většího 

podvědomí a uplatnily se tak lépe v praxi.  
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