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Diplomová práce je zaměřena na návrh mobilního nosiče vodního rozstřelovače, s ohledem 

na nízkou výrobní cenu a jednoduchost konstrukce. V první části práce jsou prezentovány 

metody zneškodňování nástražných výbušných zařízení a podezřelých předmětů 

neznámého charakteru. V následující části je provedena podrobná analýza vodních 

rozstřelovačů. Druhá část práce je věnována konstrukčnímu návrhu mobilního nosiče. Je 

provedena analýza variant řešení a vybraná varianta je popsána. Závěr práce obsahuje 

nezbytné výpočty a ekonomické hodnocení. 
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The master thesis is aimed on the design of a mobile water disrupter carrier with the focus 

on the low manufacture price and design simplicity. In the first part of the master thesis are 

presented several methods of disarming the explosive devices and suspicious objects of 

unknown content. In the following, particular analysis of the water disrupters is done. 

Second part of the thesis is dedicated to the design of the mobile carrier. The analysis and 

the selection of the alternates are implemented. After the selection, the chosen alternative 

is described and the necessary calculations and economical analysis are performed. 
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1. Úvod 

 

Historie pyrotechnických jednotek se začala psát během první světové války, kdy se 

díky masové produkci nekvalitní munice začaly objevovat potíže s nebezpečnými 

nevybuchlými granáty. V reakci na zhoršující se potíže vyčlenila Velká Británie vojenskou 

jednotku zbrojních expertů, která dostala za úkol nevybuchlou munici likvidovat. Další 

rozvoj pyrotechnických jednotek byl zaznamenán s příchodem zpožďovacích mechanismů 

bomb, které později nacistická armáda s výhodami užívala pro zhoršení podmínek ve 

vybombardovaných městech, kde nevybuchlé bomby působily větší potíže, zmatek a 

strach, než bomby, které explodovaly okamžitě. 

 

Zpočátku probíhalo zneškodňování nevybuchlé munice bez použití speciálních 

nástrojů, avšak během druhé světové války začali konstruktéři do zpožďovacích 

mechanismů leteckých pum implementovat také pojistky proti manipulaci s nevybuchlou 

municí, aby tak osoby pokoušející se o její zneškodnění nemohly uspět, čímž započal 

nekončící souboj mezi tvůrci výbušných zařízení a pyrotechnickými jednotkami. Do 

výbavy pyrotechniků se začaly zařazovat různé nástroje pro bezpečnější manipulaci a 

zneškodnění výbušných zařízení a munice. Naopak tvůrci a konstruktéři výbušných 

zařízení začali vynalézat novější a složitější pojistky proti zneškodnění.  

 

Po druhé světové válce postupně započala epocha terorismu, jak jej známe dnes. 

V 70. letech 20. století nastal prudký nárůst útoků nástražnými výbušnými systémy, který 

pokračoval v následujících dvou dekádách. Mezi lety 1968 a 1988 došlo k téměř 

čtyřnásobnému nárůstu teroristických útoků. Co se charakteru útoků týče, jednoznačně 

převládaly bombové útoky (téměř 81% útoků v roce 1968). Nárůst počtu útoků pokračoval 

až do konce 90. let, kdy došlo ke krátkému ustálení. Počet teroristických útoků se začal 

opět zvyšovat spolu s útoky ve Spojených státech amerických v roce 2001 a dále gradoval 

zejména díky počátku války v Iráku v roce 2003. Dodnes patří útoky nástražnými 

výbušnými systémy mezi nejčastěji používané metody teroristických skupin i jednotlivců, 

neboť umožňují ohrozit na životě velké množství osob, při současné minimalizaci šance 

zabránění útoku a často téměř bez ohrožení života útočníka. 
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Tab. 1 Vývoj počtu teroristických útoků v posledních dekádách 

 1968 1978 1988 1998 2005 

Počet útoků 98 222 369 1272 4926 

Zabito 28 138 702 2168 8162 

Zraněno 169 375 1832 8187 15016 

 

Tab. 2 Vývoj počtu teroristických útoků v posledních letech 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20051 

Počet útoků 1161 1139 1733 2649 1898 2645 4926 

Zabito 853 778 4571 2763 2347 5067 8162 

Zraněno 2355 2537 6403 7349 6203 10861 15016 

 

Graf č. 1 Vývoj počtu teroristických útoků od roku 1968 

 

 

 

V České republice jsou útoky nástražnými výbušnými zařízeními zaměřeny na 

jednotlivé osoby nebo jejich majetek, nedochází k obecným útokům na obyvatelstvo. Mezi 

nejčastější cíle patří budovy (46%) a automobily (17%). Nástražné systémy bývají často 

umisťovány na skrytá, ale snadno dostupná místa. U budov jsou nástražná zařízení 

umisťována na vnější plášť budovy, případně u veřejně přístupných domů jsou nástražná 

zařízení ponechána v odloženém zavazadle.  

                                                 
1 Zvýšený počet útoků zejména v roce 2005 je zapříčiněn bombovými útoky v Iráku, když bylo jen během 

května 2005 zabito přes 700 iráckých civilistů a 79 amerických vojáků. 
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U automobilů jsou nálože často umisťovány volně pod automobil, případně na 

podvozek automobilu. Nově se také objevují výbušniny ve formě zásilek a dopisů.  

 

Díky tomuto stavu patří vývoj pyrotechnických pomůcek a zařízení mezi aktuální 

otázky. Tato diplomová práce nabízí přehled technických prostředků pro zneškodňování 

nástražných výbušných systémů. Zvláštní pozornost je věnována destrukčním zařízením 

sloužícím ke zneškodňování výbušnin pomocí vysokotlakého vodního paprsku – vodní 

rozstřelovače (disruptery).  

 

Druhá část práce se zabývá návrhem mobilního nosiče vodního rozstřelovače 

s ohledem na nízké pořizovací a provozní náklady. Dnes používané roboty jsou většinou 

univerzální, rozměrná a zejména nákladná zařízení, při jejichž poškození nebo zničení 

dochází k vyšším škodám. Cílem tedy je navrhnout řešení, které bude nabízet další 

omezení škod při zneškodňování výbušnin.  
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2. Analýza technických prostředků pro zneškodnění VNZ 

 

V současné době, charakteristické rozvinutými informačními technologiemi 

umožňujícími rychlý a jen mírně kontrolovaný přístup k mnoha citlivým a potenciálně 

nebezpečným informacím, se setkáváme s nebezpečím terorismu s využitím těchto 

informací k výrobě a použití sofistikovaných nástražných výbušných zařízení. Nebezpečí 

využití nástražných výbušných zařízení k ohrožení jednotlivců, skupin obyvatel, 

pořádkových jednotek nebo armády patří k palčivým problémům mnoha nestabilních 

oblastí světa, stejně jako rozvinutých zemí. Největší zkušenosti s tímto typem ohrožení 

pocházejí ze zemí s dlouhodobě zvýšeným nebezpečím terorismu. Pomyslný žebříček 

vedou Spojené státy americké, nebo třeba Velká Británie. Z těchto zemí tak pochází široká 

škála zařízení a vybavení pro zneškodňování nástražných výbušných zařízení. 

 

Komplexnost a technické zpracování nástražných výbušných zařízení je často 

závislá na ekonomických možnostech a zdrojích daného útočníka. Ve větší míře bývají do 

nástražných výbušných zařízení aplikovány různé typy elektronických systémů. Rozdílnost 

v konstrukci těchto zařízení klade zvýšené nároky na vybavení a zkušenost 

pyrotechnických jednotek. Mezi základní výbavu patří ochranné obleky, ochranné štíty, 

protistřepinové přikrývky, tyče se zrcátkem pro průzkum podvozků vozidel, manipulační 

tyče, nářadí na manuální zneškodnění výbušniny, či manipulaci s výbušninou, detektory 

výbušnin, endoskopy, rušičky pro znemožnění odpalu výbušniny na dálku a v současné 

době stále více užívané pyrotechnické roboty, nahrazující lidskou přítomnost v blízkosti 

výbušniny. Využití robotů pro potřeby pyrotechnických zásahů výrazně snižuje míru 

ohrožení lidského zdraví nebo životů při zásahu.  

 

Roboty pronikají do pyrotechnického vybavení zejména díky rozvoji v oblasti 

vývoje a výroby servisních robotů. Spolu se zkušenostmi ze zásahů a s rozvojem 

technologií dochází k postupné optimalizaci konstrukcí robotů, ke zlepšování schopnosti 

prostupu prostředím, zmenšování rozměrů při zachování funkcionality a zejména 

k doplňování výbavy těchto robotů. Dnešní roboty tak bývají kromě manipulačních a 

vizualizačních prostředků vybaveny silnými destrukčními mechanismy (disruptery).  
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2.1 Informace o charakteru pyrotechnického zásahu 

 

Po nahlášení výbušniny v objektu, nebo po nahlášení nálezu podezřelého předmětu 

dochází k okamžité evakuaci objektu a blízkého okolí. Policejní jednotky zajistí blízké 

okolí, aby omezily přístup neoprávněným osobám, a započne prohledávání objektu 

kynologickou jednotkou se psy cvičenými k vyhledání výbušnin. Po prohledání objektu je 

v případě nálezu uzavřen perimetr a odvolány všechny jednotky kromě zasahujícího 

pyrotechnika, který výbušninu zneškodní. Pokud je to možné, snaha pyrotechniků směřuje 

k minimálnímu poškození výbušniny nebo nástražného zařízení pro potřeby následného 

vyšetřování.   

 

V České republice operují dvě výjezdové jednotky pyrotechniků zabývající se 

zneškodňováním nástražných výbušných systémů. Jedná se o jednotku v Praze a 

Olomouci. Vyhledávání a likvidace munice je zajišťováno také ostatními pyrotechnickými 

pracovišti jednotlivých teritoriálních útvarů Policie ČR. 

 

Česká republika sice patří k zemím s nízkým počtem útoků pomocí nástražných 

výbušných systémů, ale i přesto jejich počet pomalu roste. Tabulka poukazuje na situaci 

v oblasti pyrotechnických zásahů za období 1990 – 2001. Z grafu [6] je zřetelný výrazný 

nárůst počtu nalezených i vybuchlých nástražných zařízení, munice nebo zábavné 

pyrotechniky. 

 

Graf č. 2 Vývoj počtu zásahů pyrotechniků v ČR 
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2.2 Manuální zneškodňování výbušnin 

Mezi základní a časem ověřené metody 

zneškodňování explozivních předmětů a 

zařízení patří manuální dekompozice zařízení 

přerušením spojení funkčních prvků zařízení. 

V případech, kdy by pokus o zneškodnění 

zařízení na místě zásahu znamenal zvýšení 

nebezpečí exploze, nebo z charakteru 

explozivního zařízení nelze dekompozici 

provést, využívá se metody řízené exploze v bezpečné lokalitě. Tato metoda je s výhodami 

užívána například při likvidaci nevybuchlé munice, kdy je zneškodňovaný objekt naložen 

do speciálního přívěsu [7] s přepravní nádobou vystlanou kevlarem (Obr. 1) a odvezen 

k bezpečnému odpálení.  

 

 

 

 

Při manuálním zacházení s výbušninami a nástražnými výbušnými zařízeními jsou 

pyrotechnici chráněni propracovaným pyrotechnickým oblekem, který slouží k výrazné 

redukci následků exploze v malé vzdálenosti. Oblek poskytuje ochranu proti zasažení 

střepinami, proti vdechnutí horkých plynů i proti zranění tlakovou vlnou či při nárazu po 

odhození pyrotechnika výbuchem. Manuální zacházení s výbušninami přináší i přes použití 

ochranného pyrotechnického obleku jistou míru nebezpečí zranění pyrotechnika. Jsou 

proto navíc používány teleskopické tyče s nástroji, aby mohl pyrotechnik zasahovat 

s větším odstupem od výbušniny (Obr. 2). Teleskopické tyče jsou vybaveny 

Obr. 1 Přívěs pro převoz výbušnin

Obr. 2 Pyrotechnik v ochranném obleku manipulující s výbušninou 
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manipulačními kleštěmi poháněnými servomotorem, aby bylo zaručeno jemné a přesné 

zacházení s výbušninou. Od určitého množství výbušniny však již postrádá použití 

ochranných obleků zcela význam. V takových případech nalézá plné uplatnění využití 

pyrotechnických robotů. 

 

2.3 Dálkově řízené pyrotechnické roboty 

Pro zvýšení bezpečnosti zasahujících pyrotechniků při zneškodňování nástražných 

výbušných zařízení jsou do výbavy pyrotechnických jednotek vyspělých zemí zařazovány 

různé typy pyrotechnických robotů. Výhodou zásahu pomocí robotu je eliminace hrozby 

zranění nebo zabití zkušeného a cenného člena pyrotechnické jednotky a také snížení 

případných vzniklých finančních škod spojených s léčbou a odškodněním zraněných osob. 

Pro některé aplikace je navíc vhodná chirurgická přesnost manipulace s podezřelým 

objektem, jaké lze dosáhnout jen pomocí robotu, který oproti lidskému pyrotechnikovi 

není zatížen ochranným oblekem a při delší době zásahu nedochází k jeho únavě. 

 

Roboty jsou do výbavy pyrotechnických jednotek zařazovány již od začátku 70. let 

20. století, kdy bylo v reakci na 

zvýšenou teroristickou aktivitu Irské 

republikánské armády zkonstruováno a 

zařazeno do služby dálkově ovládané 

vozidlo [4]  Wheelbarrow (Obr. 3), které 

bylo vybaveno řadou senzorů 

k přesnému určení charakteru 

nástražného zařízení. V dnešní době je 

ve výbavě pyrotechnických jednotek po 

celém světě zařazeno zhruba 2500 

dálkově ovládaných robotů rozličných 

konstrukcí a velikostí.  

 

Manipulační mechanismus je umístěn na podvozku poskytujícím robotu 

dostatečnou mobilitu pro překonávání překážek běžného městského prostředí, interiérů 

domů, autobusů, vlaků či letadel. Prostředí v němž se pyrotechnické roboty pohybují je 

značně variabilní a je třeba dbát na univerzální konstrukci jejich podvozků. Velice dobře se 

Obr. 3 Dálkově ovládaný robot Wheelbarrow
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tedy uplatní pásové nebo čtyř a více-kolové podvozky s úpravami pro překonávání 

definovaných běžných překážek. Běžnými překážkami jsou například obrubníky, 

schodiště, prahy mezi místnostmi a také uzavřené dveře a další objekty. Roboty vybavené 

vodním rozstřelovačem proto bývají často vybaveny také efektorem pro jednoduchou 

manipulaci s předmětem, což operátorovi nabízí možnost využít samotného robotu 

k otevření zavřených dveří. 

 

Pyrotechnické roboty mohou být autonomní, nebo řízené operátorem. Dnes je stále 

ještě běžné a výhodné využívat roboty řízené dálkově operátorem. Tento systém umožňuje 

rychlé reakce na změny situace a vyšší stupeň rozhodování než v případě dostupných 

aplikací umělé inteligence. Operátor využívá vzdáleného řídicího centra robotu 

s bezdrátovým nebo kabelovým spojením na robot. Kabelové spojení prokazuje výrazné 

nevýhody zejména v členitém prostoru s mnoha překážkami, kdy hrozí zaklesnutí kabelu a 

tím znemožnění dalšího pohybu robotu. Nevýhodami bezdrátového přenosu jsou nižší 

přenosová rychlost, zejména při přenosu kvalitního video signálu a rušení signálu prvky 

umístěnými v prostředí zásahu (kovové konstrukce, zdi nebo jiná zařízení emitující 

elektromagnetický signál). Z těchto důvodů bývají roboty vybaveny možností přenosu 

signálu oběma způsoby. 

 

Základ robotického vybavení tvoří středně velké roboty o hmotnosti od 25 kg 

s možností zasahovat ve vnějším prostředí stejně jako uvnitř budov, nebo třeba v úzkých 

uličkách letadel. Kromě středně velkých robotů lze ve výbavě pyrotechniků najít také 

malé, často pouze inspekční roboty o hmotnosti do 10 kg. K dispozici jsou na trhu také 

speciální velké roboty umístěné na dálkově ovládaném automobilu. 

 

Cobra MR (ECA, Francie) 

Jako zástupce nejmenších robotů, který slouží zejména pro inspekční činnost, 

případně pro komunikaci při vyjednávání lze uvést miniaturní dálkově řízený mobilní 

nosič Cobra MR francouzské firmy ECA [9]. Při rozměrech 364 x 392 x 170 mm a 

hmotnosti 5,6 kg je vybaven dvěma barevnými kamerami, z nichž jedna je naklápěcí, aby 

umožnila zřetelnější přehled o zkoumaných prostorách.  

 

Tento mobilní nosič je možné osadit také disrupterem, avšak vzhledem k malým 

rozměrům a hmotnosti nosiče Cobra je nezbytné použít disrupter s redukcí zpětného rázu. 
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Výrobce preferuje použití dvou variant disrupterů firmy Proparms – 12,5 mm Neutrex a 

12,5 mm Recoilless. Pro disrupter Neutrex je dodáván také absorpční mechanismus 

zpětného rázu.  Disruptery jsou montovány napevno na horní část nosiče, nelze tedy měnit 

jejich náklon ani výšku nad povrchem země. Cobra je levné a jednoduché řešení pro 

omezený okruh úkolů. 

 

 

Obr. 4 Mobilní, dálkově řízený nosič Cobra MR 

 

INSPECTOR (Piap, Polsko) 

Z kategorie, do které spadá naprostá většina 

robotů z výbavy pyrotechnických jednotek, je uveden 

univerzální vojenský inspekční robot polského 

Průmyslového Institutu Automatizace a Měření – PIAP 

[10]. Inspector nabízí širokou variabilitu díky možnosti 

montáže různých efektorů k uchopení objektů 

manipulace, respektive k ničení nástražných výbušných 

zařízení, předmětů neznámého obsahu a charakteru a 

různých typů zámků. 

 

 Robot je napájen z baterií (2-8 hodin provozu dle 

charakteru operací) nebo pomocí napájecího kabelu z běžné elektrické sítě 230V, je osazen 

čtyřmi kamerami – na přední a zadní části podvozku, na efektoru a hlavní kamera na 

polohovacím zařízení. Hlavní kamerou je možno otáčet v rozsahu 360° a naklápět 

v horizontální ose v rozsahu 90°. Součástí výbavy je ovládací stanice se třemi LCD 

obrazovkami zobrazujícími výstupy kamer a grafické zobrazení postavení ramene a 

Obr. 5 Robot Inspector 
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efektoru. K dispozici je také řídicí konzola vhodná pro jednoduché ovládání robotu 

v případech kdy má operátor dostatečný přehled o situaci v místě manipulace i bez 

podpory kamer. Robot umožňuje plynulou regulaci rychlosti a možnost okamžitého snížení 

maximální rychlosti na 20% pro potřeby přesného polohování. 

 

Obr. 6 Robot Inspector při překonávání schodů 

 

Inspector je schopen manipulovat objekty o hmotnosti až 30kg při vysunutém 

rameni, respektive až 60kg objekty při rameni složeném, umožňuje také odtahovat vozidla 

až do hmotnosti 1500kg. Podvozek je osazen stavitelnými sekundárními pásy v přední 

části robotu, které usnadňují překonávání schodů a jiných překážek. 

 

Robot Inspector je ukázkou univerzality dnešních pyrotechnických robotů, 

schopných vypořádat se s většinou situací, které mohou při zásahu nastat. Oblast 

pyrotechnických robotů je bohatá na roboty rozličné konstrukce, avšak s ohledem na 

zaměření diplomové práce nebudou další konstrukce podrobněji rozebrány. 

 

Ukázka odlišných konstrukčních řešení pyrotechnických robotů: 
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Obr. 7 Allen Vanguard Defender [11] 

 

Obr. 8 Telerob Telemax [12] 

 

 

Obr. 9 Pedsco RMI-9WT [13] 

 

Obr. 10 Telerob tEODor [12] 

  

Kairos Autonomi (WM management Group [14], USA) 

Kairos Autonomi je projekt dodatečné přestavby běžných (například SUV – 

Sportovní užitkové vozidlo) nebo vojenských automobilů na dálkově řízené, částečně 

autonomní, manipulační a destrukční roboty. Řízení vozidla je zprostředkováno aplikací 

ovládacích mechanismů na běžné řídicí prvky automobilu a vozidlo je vybaveno 

manipulačním ramenem RetroReach s nosností až 115 kg. Svými parametry patří 

automobily přebudované pomocí tohoto stavebnicového systému k největším robotickým 

systémům pro použití nejen při pyrotechnických zásazích.  
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Obr. 11 Automobil přestavěný na dálkově ovládaný robot 

 

Na obrázku je vyfoceno standardní vozidlo z výbavy americké armády, na kterém 

je aplikována přestavba Kairos Autonomi. Manipulační rameno je umístěno v přední části 

vozu, ale může být umístěno také v otevřeném nákladovém prostoru nebo v oblasti 

konstrukce pro připojení přívěsných vozíků. 
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3. Rešerše vodních rozstřelovačů 

 

Destrukce nebezpečných objektů vodními rozstřelovači (disruptery) je založena na 

aplikaci krátkého pulzu vysokotlakého vodního paprsku vytvořeného zážehem iniciační 

patrony. Zážeh patrony může být iniciován elektrickým pulzem, nebo mechanickým rázem 

(perkusní patrona).  

 

Pro vodní disruptery je charakteristická univerzalita použitelných nábojů. Mnoho 

disrupterů lze plnit vodou nebo hliněnou směsí, lze však také použít náboje s kovovým 

projektilem, nebo náboje plněné kovovými či skleněnými kuličkami. Některé disruptery, 

například vodní disrupter ABL 2000 [21], je možné osadit také sečným nástavcem (Obr. 

12) vhodným například ke zneškodňování trubkových bomb vysokorychlostním 

přeražením. Vzhledem k nebezpečí skluzu vodního paprsku po vnějším plášti bomby by v 

podobných případech nemusel být rozstřel vodním paprskem efektivní. 

 

 

Obr. 12 Vodní disrupter ABL 2000 se sečným nástavcem 

 

Velkou výhodou vodních disrupterů je kromě jejich rychlosti také fakt, že 

vystřelený paprsek při průletu vzduchem velmi rychle ztrácí svou energii. Nehrozí tak ani 

nebezpečí odrazu střely od rozstřelovaného objektu, čímž je eliminován zdroj 

sekundárního poškození okolních předmětů, či zranění zasahujících osob. Díky tomu je 

použití vodních disrupterů mnohem bezpečnější než použití pevné munice. Bezpečnostní 
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perimetr vodních disrupterů je tedy mnohem menší než u střelby pevnými náboji. Zároveň 

však je tento charakter negativem, neboť je nutné dopravit vodní disrupter do velmi malé 

vzdálenosti od zneškodňovaného objektu, což v případě manuální aplikace disrupteru 

znamená zvýšené riziko pro obsluhu disrupteru.  

 

3.1 Přehled vodních rozstřelovačů 

 

Palebná síla vodních disrupterů je závislá na jejich konstrukci a síle iniciační 

patrony nebo nálože. V oblasti pyrotechnických pomůcek pro zneškodňování nástražných 

výbušných systémů lze nalézt disruptery o palebné síle umožňující roztrhat polovinu 

osobního automobilu až po malé disruptery schopné prostřelit jen předměty o malé 

tloušťce a velmi úzkým vodním paprskem.  

 

Při rozboru palebné síly disrupterů je třeba vzít v úvahu také snížení palebné síly 

v případech kdy je konstrukčním řešením disrupteru nebo přídavnou montáží zákluzového 

mechanizmu snižován zpětný ráz po výstřelu. 

 

Vodní rozstřelovače lze rozdělovat do kategorií podle: 

• Charakteru zneškodňovaného objektu, respektive palebné síly disrupteru 

o Velké disruptery: Aplikace na improvizovaná výbušná zařízení ve vozidlech 

(VBIED – Vehicle born improvised explosive device). 

o Střední disruptery: Aplikace na nástražné výbušné systémy (IED – 

Improvised explosive device) a předměty neznámého charakteru střední 

velikosti, likvidace zámků dveří pro bezpečný rychlý průnik zásahových 

jednotek do objektů a místností. 

o Malé disruptery: Aplikace na nástražné výbušné systémy malé velikosti a 

tzv. dopisové bomby. 

 

• Způsobu redukce zpětného rázu 

o Bez možnosti redukce zpětného rázu 

o S možností redukce zpětného rázu přídavným zařízením 

o S redukcí zpětného rázu konstrukcí disrupteru (Recoilless) 
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• Charakteru vystřeleného vodního paprsku 

o Směrové (přímé) 

o Rovinově všesměrové a směrové s výstřelem do více směrů najednou  

 

Vzhledem k charakteru zadání diplomové práce bude následující přehled disrupterů 

rozdělen podle způsobu redukce zpětného rázu při výstřelu. Redukce zpětného rázu je při 

použití disrupteru aplikovaného na mobilním nosiči důležitá pro snížení nebezpečí 

poškození citlivých komponent mobilního nosiče (např. kamery). Na druhou stranu 

kompenzace zpětného rázu snižuje poměr energie využité pro samotný rozstřel objektu k 

energii uvolněné iniciační patronou, čímž klesá účinnost výstřelu. 

 

3.1.1 Disruptery bez možnosti redukce zpětného rázu 

 

Do této kategorie spadají největší 

exempláře vodních disrupterů určené pro ničení 

rozměrných objektů. Disruptery této kategorie 

svou velikostí a palebnou silou neumožňují 

použití s montáží přímo na robotech, ani použití 

jako ruční zařízení. Redukce zpětného rázu tak 

většinou není nutná a její realizace by navíc byla 

příliš náročná.   

 

Disruptery této palebné síly jsou vhodné 

k použití zejména v těch oblastech světa, kde 

teroristé užívají k útokům výbušninami naložené 

automobily (VBIED – Vehicle Born Improvised 

Explosive Device). V dnešní době nachází tento 

typ disrupterů (např. disrupter BootBanger Mk4 

firmy Alford) uplatnění téměř denně v oblasti Iráku a Afghánistánu, kde jsou VBIED 

teroristy používány zejména pro jejich jednoduchost a obrovskou ničivou sílu.  

 

Ničivá síla VBIED je závislá na typu automobilu a množství použité výbušniny. 

Nosnost i menších automobilů však umožňuje vytvořit velmi nebezpečnou teroristickou 

Obr. 13 Torzo VBIED po explozi 
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zbraň, schopnou ohrozit velké množství osob. Možnou sílu exploze VBIED lze 

demonstrovat na stavu automobilu použitého jako VBIED po explozi (Obr. 13).  

 

Vodní disruptery AQUARAM [15]  

Výrobce: MREL Group Ltd. [16] 

 

Disruptery AquaRam jsou vyráběny ve třech velikostech, od 10 kg verze MICRO 

po 80 kg verzi MAX. Disrupter AquaRam MAX je největší a nejvýkonnější vyráběný 

vodní disrupter. Pro aplikaci a přesun disrupteru verze MAX k místu rozstřelu je dodáván 

vozík s nůžkovým zdvihem, který je možné tahat pomocí běžných pyrotechnických robotů. 

Verze MICRO, a MINI jsou použitelné pro zneškodnění výbušných zařízení umístěných 

například v kufru osobního automobilu, verze MAX je pak schopna bezpečně zničit celý, 

výbušninami naložený automobil, nebo lodní kontejner.  

 

Tab. 3 Přehled disrupterů AquaRam 

Verze MICRO MINI MAX 

Hmotnost 10 kg 20 kg 80 kg 

Množství vody 1 litr 3 litry 10 litrů 

Rychlost paprsku 1200 m/s 1200 m/s 1100 m/s 

 

   

 

 

Obr. 14 Sekvence odpalu disrupteru AquaRam MAX 
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Obr. 15 Nákladní automobil po zásahu disrupterem AquaRam MAX 

 

 

Vodní disruptery Alford [18] 

Výrobce: Alford Technologies Ltd. 

 

Alford Technologies Ltd. je zaměřena na 

výrobu široké škály velkých vodních disrupterů. 

Oproti produktům AquaRam, které vytvářejí 

kruhový vodní paprsek, disruptery Alford 

vystřelují liniový vodní paprsek, který působí 

jako břit.  

 

 

Tab. 4 Soupis směrových disrupterů Alford 

DemiMod MiniMod BootBanger Q-Mod MajorMod MLVD 

0,5 kg 1 kg - 4 kg 8 kg 15 kg 

 

Alford vyrábí také všesměrový disrupter Bottler, který je vhodný pro 

zneškodňování nástražných výbušných zařízení bez možnosti zjistit jejich strukturu. 

Bottler může být například umístěn do interiéru automobilu, kde po odpálení zlikviduje vše 

v dosahu a dokáže tak bezpečně zneškodnit i výbušniny ukryté pod sedadly. Disrupter 

Bottler je vyráběn ve verzích s plněním 250 ml, 500 ml a 1000 ml vody.  

 

Obr. 16 Disrupter BootBanger Mk4 



Diplomová práce 

- 20 - 

3.1.2 Disruptery s možností instalace kompenzačního mechanismu 

 

Do této kategorie spadá široká škála na trhu dostupných vodních disrupterů. Jedná 

se o disruptery malé a střední velikosti, určené pro použití s dodávanými stojany 

(samostatně stojící), běžnými fotografickými stativy, nebo k montáži na pyrotechnické 

roboty. S aplikací těchto disrupterů jako přídavného destrukčního zařízení robotů přichází 

také požadavek na instalaci kompenzačních mechanismů pro snížení negativních účinků 

zpětného rázu na citlivé komponenty robotu. Kromě možnosti návrhu vlastního 

kompenzačního ústrojí přichází na trh se svými řešeními také někteří výrobci těchto 

disrupterů. 

 

Disruptery této kategorie jsou vyráběny v různých velikostech s odlišnou palebnou 

silou, ale jak lze vypozorovat z tabulky (Tab. 5), jejich konstrukce je velmi jednoduchá. 

Typicky se tyto disruptery skládají z hlavňové trubky se závitovou koncovkou pro uzavření 

jednoho konce. Opačným koncem se disrupter plní vodou a poté, co je tento konec ucpán 

ucpávkou, je disrupter připraven k použití. Pro jejich jednoduchost a rychlost přípravy k 

výstřelu patří k nejpoužívanějším vodním disrupterům. Jednoduchost konstrukce a změnu 

parametrů disrupteru malými konstrukčními změnami lze demonstrovat na výrobní řadě 

disrupterů Royal Arms International, Inc. Při shodném kalibru patrony 18,5 mm je 

dosaženo změny charakteru vystřeleného vodního paprsku úpravami délky a průměru 

vrtání hlavně. 

 

 

 

Obr. 17 Výrobní řada disrupterů Royal Arms International 
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Mezi nejsilnější disruptery této kategorie patří disrupter 29 mm Neutrex, schopný 

prostřelit až 270 mm tlustou stěnu z překližky. Výrobce udává, že je možné tímto 

disrupterem ničit předměty až do hmotnosti 16 kg. Disrupter 29 mm Neutrex je vzhledem 

ke své palebné síle vybaven redukčním mechanismem zpětného rázu.  

 

Mechanismus je založen na tlumení rázu plynovým tlumičem, který dokáže utlumit 

až 30% zpětného rázu. Při střelbě vodním paprskem je navíc využit princip difuzéru, tedy 

rozptylu vody proti hlavnímu proudu. Tento systém tlumí další 15% zpětného rázu. Svým 

charakterem se tedy 29 mm Neutrex pohybuje mezi dvěma kategoriemi disrupterů. 

 

Tab. 5 Přehled disrupterů s možností instalace kompenzačního mechanismu 

Název Kalibr 
[mm] 

Rozměry [mm] 
(délka, šířka) 

Hmotnost 
[kg] 

Obrázek 

Proparms Ltd.  (Kanada) [22] 

12,5 mm Neutrex 12,5 300 1,00 

 

20 mm Neutrex 20 380 2,40 
 

29 mm Neutrex 29 380 4,80 

 
Royal Arms International, Inc. (USA) [24] 

IDC–9 Mini 18,5 216, ø32-51 1,00 
 

RADC–18X 18,5 457, ø38-63,5 3,75  

RADC–24 18,5 610, ø28,6-63,5 3,56  

AB Precision Ltd. (Velká Británie) [21] 

Pigstick  485, ø37-50 2,95  

Mantis 27 442, ø48-73 0,85 

 
Scorpion HP 40 400, ø59-75 1,15 

 



Diplomová práce 

- 22 - 

Z celé řady vystupují disruptery Mantis a Scorpion firmy AB Precision, které 

nabízejí konstrukci z moderních, tlaku odolných termoplastů, čímž je dosaženo výrazného 

snížení hmotnosti. Palebná síla disrupteru Mantis je srovnatelná s palebnou silou téměř 4x 

těžšího disrupteru Pigstick stejného výrobce.  

 

K dalším výrobcům  disrupterů této kategorie patří německé firmy Force Ware 

GmbH, nebo třeba EODPartner. Obě firmy dodávají univerzální vodní disruptery 

s možností plnění hliněnou směsí, nebo nabíjení kovovými nástavci k mechanickému 

přeseknutí zneškodňovaného objektu. Primárně jsou tyto disruptery určeny k manuálnímu 

přistavení k cíli rozstřelu a nastavení polohy na dodávaných stojanech. 

 

 

Mechanismus redukce zpětného rázu 

 

Ukázkou redukčních mechanismů, 

dodávaných jako příslušenství přímo výrobcem 

disrupterů, je redukční mechanismus RAM (Recoil 

Absorbing Mechanism) firmy Proparms Ltd. 

Redukční mechanismus je konstruován pro vodní 

disrupter 20mm Neutrex. Mechanismus umožňuje 

střelbu z tohoto výkonnějšího disrupteru  

uchyceného také na menších a středně velkých 

pyrotechnických robotech. Stejně tak může být 

připevněn ke standardnímu stojanu.  

 

Redukční systém je konstrukčně založen na systému použitém pro verzi Neutrex 29 

mm. Redukce je však na rozdíl od 29 mm verze provedena pomocí kombinovaného 

pružinového mechanismu. Zpětný ráz je redukován až o 40%. Při použití redukčního 

mechanismu je aplikováno omezení použitelné munice pouze na elektricky aktivované 

patrony. Hmotnost redukčního mechanismu je 2,2 kg a vzhledem ke konstrukci je zvětšena 

šířka zařízení na 140 mm.  

Obr. 18 Redukční mechanismus 
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3.1.3 Disruptery s implementovanou redukcí zpětného rázu 

Disruptery této kategorie nabízejí redukci zpětného rázu s užitím konstrukce 

samotného disrupteru. Nejsou tedy zapotřebí žádné přídavné mechanismy, disrupter se tak 

stává kompaktnějším a dosahuje často nižší hmotnosti. Na trhu se objevují dvě základní 

metody redukce zpětného rázu. První metodou je mechanická redukce pomocí 

kompenzačního ústrojí, druhou metodou je reaktivní kompenzace, kdy je část vodní náplně 

vystřelena proti směru hlavního výstřelu. 

 

Disruptery s mechanickou redukcí zpětného rázu 

Aplikaci mechanického kompenzačního ústrojí přímo na těleso disrupteru nabízí na 

svých disrupterech firma Chemring EOD Ltd, která vznikla roku 2008 spojením zkušených 

zbrojařských výrobců Richmond EEI Ltd a BDL Systems Ltd. Chemring nabízí kompletní 

řadu malých a středně velkých vodních disrupterů s kompenzačním ústrojím. Disruptery 

jsou řešeny modulárně, čímž nabízejí v rámci jednoho modelu širší škálu použitelnosti. 

Oproti jiným typům disrupterů se tak nabízí možnost střelby náboji s kovovou střelou na 

větší vzdálenost 

 

Výrobce udává, že použitá kompenzační ústrojí zcela eliminují zpětný ráz. 

Mechanický princip kompenzace je plně funkční, ať je použit kterýkoliv druh dodávané 

munice. Touto schopností překonává mechanická redukce zpětného rázu redukci reaktivní, 

neboť ta je spjata s použitím vodní náplně disrupteru. Kompenzační systém je tvořen 

prstencovým pružinovým systémem. S ohledem na zákaz použití obrázků z katalogů firmy 

Chemring EOD v jiných písemných pracích, je zde uveden pouze jednoduchý nákres 

umístění kompenzačního systému. 

 

 

Obr. 19 Nákres mechanického kompenzačního ústrojí disrupterů Chemring 
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Disruptery s reaktivní redukcí zpětného rázu 

Reaktivní redukce zpětného rázu spočívá ve výstřelu části vodní náplně 

požadovaným směrem a části zároveň proti směru hlavního výstřelu. Proud vody 

vystřelený proti směru hlavního výstřelu je výrazně rozptýlen. Rozptýlením zpětného 

proudu vody dochází k rychlému zbrzdění kapaliny a zneškodnění jejích destrukčních 

účinků, aby nedocházelo k poškozování předmětů umístěných za disrupterem.  

 

Reaktivní redukci zpětného rázu je možné využít také při použití nábojů s kovovým 

projektilem, oproti mechanické redukci je však stále nutné plnit disrupter vodou, aby si 

redukce zpětného rázu zachovala funkčnost. 

 

 

Obr. 20 Sekvence výstřelu z disrupteru ABL 2000 

 

Disruptery s reaktivní redukcí zpětného rázu jsou k dispozici ve dvou základních 

konstrukčních typech. První typ je lineárního charakteru, kdy jsou oba protisměrné paprsky 

vystřeleny v jedné ose. Disruptery této konstrukce jsou kompaktnější, většinou zaujímají 

tvar v zadní části rozšířené trubky. 

 

Vodní disruptery ABL 

Výrobce: AB Precision  Ltd. [21] 

 

 

 

Obr. 21 Disruptery ABL (zleva ABL 1000, ABL 2000 a ABL 3000) 
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Tab. 6 Přehled disrupterů ABL 

Typ Délka Průměr hlavně Průměr zadní části Hmotnost 

ABL 1000 515 mm - - 4,5 kg 

ABL 2000 450 mm 64 mm 78 mm 3,2 kg 

ABL 3000 460 mm 78 mm 90 mm 4,2 kg 

 

Druhý typ konstrukce vodních disrupterů s reaktivní redukcí zpětného rázu je 

charakteristický dvěma zpětnými tryskami. Tato konstrukce nabízí snížení výšky, ale 

zvětšení šířky disrupteru při zachování shodných parametrů s lineární verzí, avšak jedná se 

o verzi komplikovanější a výrobně náročnější. Konstrukce s dvěma zpětnými tryskami byla 

patentována v roce 1999 firmou Proparms Ltd. Obr. 22 je autentickým zobrazením řezu 

vodního disrupteru s redukovaným zpětným rázem ze zmíněného patentu. 

 

Obr. 22 Řez vodním disrupterem s reaktivní redukcí zpětného rázu 

 

Na obrázku je vidět konstrukce kompenzačního ústrojí, kdy je hlavní komora 

napojena dvěma kanály na zpětné trysky disrupteru. Při iniciaci výstřelu je voda pod 

vysokým tlakem vytlačena z tělesa disrupteru všemi třemi otvory. Pro rozdělení množství 

kapaliny směřujícího do zpětných trysek ve správném poměru k množství vystřelenému 

vpřed je využito hydrodynamických zákonů.  

 

V řezu disrupteru (Obr. 22) je rozpoznatelné zřetelné zúžení kanálů přivádějících 

vodu k zadním tryskám. Poměr množství vody vystřeleného disrupterem vpřed k množství 

vody vytlačeného zadními tryskami také určuje míru redukce zpětného rázu. Snížený 

průtok vody zadními tryskami spolu s jejich větším vnitřním průměrem definuje sníženou 
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energii vodního paprsku směřujícího proti směru hlavního výstřelu. Díky tomuto faktu je 

možné disrupter bezpečně použít bez nebezpečí poškozování předmětů umístěných za 

disrupterem. 

 

Vodní disruptery Recoilless 

Výrobce: Proparms  Ltd. [22] 

 

Výše uvedený princip redukce zpětného rázu byl firmou Proparms patentován. 

Proparms vyrábí dvě rozměrové varianty tohoto typu disrupteru. Menší verze s kalibrem 

12,5 mm slouží k rozstřelování menších objektů, verzí s kalibrem 20 mm lze rozstřelovat 

také rozměrnější objekty. Výrobce uvádí, že obě varianty mají redukovaný zpětný ráz o 97 

– 98% a lze je tak použít montované na standardních fotografických stativech. Disrupter 

12.5 mm Recoilless je určen pro rozstřel objektů do rozměru 100x150x240 mm o 

hmotnosti zhruba 225 gramů. Pokud je zaměřen přesný cíl uvnitř objektu, lze rozstřelovat i 

předměty větších rozměrů. 

 

Tab. 7 Disruptery Proparms s redukcí zpětného rázu 

 Typ Disrupteru 12.5 mm Recoilless 20 mm Recoilless 

T
ěl

es
o 

di
sr

up
te

ru
 Délka 330 mm 475 mm 

Šířka 100 mm 145 mm 

Hmotnost 2,0 kg 6,4 kg 

H
la

ve
ň
 

Délka 267 mm 375 mm 

Kalibr 12,5 mm 20,0 mm 
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Vodní disrupter PeraDis 

Výrobce: ELP GmbH. [23] 

 

Na stejném patentu jako 

předchozí dva disruptery je založen také 

vodní disrupter PeraDis kalibru 11,5 

mm německé firmy ELP GmbH 

(European Logistic Partners). Oproti 

předchozím typům nabízí PeraDis čistě 

mechanický způsob iniciace patrony, 

což umožňuje bezpečnější transport celého zařízení. Mechanická spoušť sice způsobuje 

zvětšení části s nabíjecí komorou, avšak celkově je konstrukce zpracována s nižším 

profilem než u předchozích typů. Hmotnost disrupteru je 2,1 kg a je schopen vystřelit pod 

tlakem 0,3 MPa zhruba 18,5 ml vody.  

 

Ruční disrupter s částečnou redukcí zpětného rázu 

Hand Water Disrupter 

Výrobce: ELP GmbH. [23] 

 

Ruční vodní disrupter slouží k rychlému a bezpečnému průrazu dřevěnými i 

ocelovými dveřmi. Jedná se o zařízení, které náleží spíše do vybavení speciálních 

zásahových jednotek, než jednotek pyrotechnických. Hand water disrupter dokazuje 

univerzálnost použití vodních disrupterů.  

Základní parametry: Délka 560 mm, hmotnost 12 kg, vodní náplň 300 ml. 

 

 

Obr. 23 Ruční vodní disrupter ELP 
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4. Požadavkový list 

 

Zadání 

Návrh variant možných řešení podvozku mobilního robotu s ohledem na funkčnost a cenu. 

Konstrukce podvozku a systému pro upevnění rozstřelovače včetně vizuálního a 

komunikačního subsystému. Robot je řízen operátorem ze vzdáleného místa. 

 

Účel zařízení 

Mobilní nosič je určen k přesunu vodního rozstřelovače ze stanoviště operátora v bezpečné 

vzdálenosti od místa zásahu k rozstřelovanému objektu. Po přesunu k místu zásahu slouží 

jako pozorovací zařízení pro přesnou identifikaci dané situace. V případě zneškodňování 

objektu slouží jako polohovací mechanismus pro přesné nastavení polohy rozstřelovače 

vůči objektu a tedy jeho správné zneškodnění.  

 

Zařízení je primárně určeno k zneškodňování nástražných výbušných zařízení a předmětů 

neznámého obsahu v prostorách malých rozměrů (zejména pod podvozky automobilů). 

Určeno pro rychlý přesun nízkými prostory bez rozměrnějších mechanických překážek. 

 

Důraz kladen na minimalizaci rozměrů, hmotnosti, nákladů na výrobu, provoz a servis. 

Zařízení je koncipováno pro maximální mobilitu. Zařízení bude používáno ve vnějším 

prostředí, musí tedy být odolné proti mechanickému poškození, dešti a prachu. 

 

Komponenty zařízení 

o Smykem řízený podvozek 

o Vizuální a senzorický systém 

o Polohovací systém (k uchycení a polohování rozstřelovače) 

o Přenosová datová soustava 

o Řídicí systém 

o Akumulátory 

o Interface pro připojení datově-energetického kabelu 

o Vnější plášť odolný meteorologickým vlivům a mechanickému poškození 
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Parametry zařízení 

 

Tab. 8 Soupis předběžných parametrů zařízení 

Komponenta Parametr Hodnota Popis 

Podvozek 

Typ Čtyřkolový  

Řízení Řízení smykem Systém změny směru při pohybu 

Nosnost 5 kg 
Nosnost pro montáž přídavných 

zařízení 

Pohon 

Typ Elektrický  

Maximální 

rychlost 
Min. 5km/h 

Maximální rychlost přesunu zařízení 

od stanoviště operátora k místu 

zásahu 

Vnější kryt Odolnost 
Proti mechanickému 

poškození, dešti 

Při zachování jednoduchosti výroby a 

nízké výrobní ceny 

Polohovací 

systém 
Typ 

Manuální / 

Automatický 

Nastavování polohy rozstřelovače 

vůči zneškodňovanému objektu 

Přenosová 

soustava 

signálu 

Typ 
Bezdrátový / Datový 

kabel 
Přenos řídicího signálu a dat ze 

senzorů a kamer 
Protokol RS 232 / TCP IP 

Akumulátory Výdrž Min. 2 hodiny 
Samostatný pohyb bez energetického 

kabelu 

Vnější 

rozměry 

Výška Max. 150 mm 
Prostor mezi podvozkem a vozovkou 

(světlá výška automobilu) 

Šířka Max. 800 mm 
Pro pohodlné uložení k transportu a 

průjezd mezi běžnými překážkami 
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5. Variantní řešení konstrukce mobilního nosiče 

Varianty jsou zpracovány pro systém uložení a polohování vodního disrupteru na 

mobilním podvozku. Mobilní podvozek je koncipován jako čtyřkolový se smykovým 

řízením pohybu. Přední a zadní kolo na každé straně jsou spojena ozubeným řemenem, což 

vede ke snížení potřebného počtu motorů na polovinu.  

 

Předběžné rozložení komponent předpokládá uložení obou motorů zajišťujících 

pohyb podvozku ve střední nebo zadní části podvozku spolu s řídicími a komunikačními 

prvky. V přední části jsou pak uloženy akumulátory, což poskytuje větší zatížení přední 

části podvozku a tedy vyšší stabilitu při výstřelu, kdy lze předpokládat snahu podvozku 

překlápět se při výstřelu okolo zadních kol, zvednutím přední části. 

 

Varianta A 

Polohovací rameno disrupteru je 

konstruováno formou nadstavby připojené 

k podvozku pomocí jednotného interface. Pro 

různé aplikace je možné tyto nadstavby měnit a 

sestavovat tak vybavení robotu podle aktuálních 

potřeb. Lze tak při potřebě jednoduché inspekční 

činnosti vozidlo výrazně odlehčit a zlepšit jeho 

prostupnost úzkými a hůře dostupnými prostory. 

 

Součástí nadstavby disrupteru je kromě disrupteru také rameno pro jeho 

polohování, což vyžaduje pevnější ukotvení nadstavby k podvozku. Pro tuto variantu je 

použit disrupter typu EOD WD 12.7. 

 

Výměna nadstavby i s polohovacím ramenem vyžaduje v případě potřeby přípravu 

polohovacích ramen pro další aplikace, což zvyšuje náklady na výrobu a pořizovací cenu 

zařízení ve vyšší třídě výbavy.  

 

 

 

 

Obr. 24 Varianta A 
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Výhody Nevýhody 
 

� Univerzální využití vozidla 

� Možnost snížit hmotnost pro 

potřeby jiné aplikace podvozku 

 

� Vyšší pořizovací cena 

� Výše položené těžiště � menší 

stabilita při výstřelu 

� Větší minimální výška 

� Nebezpečí sekundárního poškození 

 

Varianta B 

Rameno pro polohování disrupteru je 

přímo součástí podvozku, čímž je dosaženo vyšší 

kompaktnosti a pevnosti ramene. Rameno, jehož 

součástí je i zaměřovací kamera je umístěno 

v přední části podvozku, umožňuje naklápět 

disrupter pomocí elektrického pohonu přímo na 

místě zásahu v reálném čase z operátorského stanoviště. 

 

Při odstřelu předmětů v horní části operačního prostoru může vzhledem k naklápěcí 

konstrukci ramene docházet k průstřelu podvozku vozidla, pod nímž dochází k zásahu (tzv. 

vedlejší poškození). Použití disrupteru PeraDis se snadným a rychle smontovatelným 

systémem uchycení nabízí možnost umístit na konec ramene jiná zařízení a rozšířit tak 

možnosti využití vozidla. Uvažovat lze o celé škále senzorů pro podrobnější inspekční 

činnost (infračervená kamera, laserové měřiče vzdálenosti, sonar, a jiné) nebo například 

úchopný mechanismus pro manipulování menšími předměty. 

 

Výhody Nevýhody 
 

� Vyšší kompaktnost a celková pevnost 

� Dobrý dosah ramene disrupteru 

� Nízké výrobní a provozní náklady 

� Vysoká stabilita při výstřelu 

� Přesné zaměření 

� Krátká doba zásahu 

 

� Větší nebezpečí vedlejšího 

poškození 

� Nižší variabilita použití 

 

Obr. 25 Varianta B 
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Varianta C 

Tato varianta vychází z varianty B, 

hlavním rozdílem je aplikace druhého ramene 

uloženého v manuálně stavitelném kloubu. 

Výhody vyplývající z použití disrupteru PeraDis 

jsou shodné s výhodami jmenovanými u varianty 

B. Pro rozšíření možností polohování disrupteru je 

možné manuálně nastavit úhel od horizontální 

polohy. Tato možnost však vyžaduje nastavit úhel odhadem před zásahem (vyšší nároky na 

odhad situace před zahájením zásahu a zkušenosti operátora), nebo návrat vozidla po 

prvotní inspekci místa odstřelu zpět k operátoru k nastavení a opětovnému návratu na 

místo odstřelu (výrazně prodloužená doba zásahu). 

 

Výhody Nevýhody 
 

� Vyšší kompaktnost a celková 
pevnost 

� Dobrý dosah ramene disrupteru 
� Variabilita nastavení polohy ramene 
� Malé nebezpečí vedlejšího 

poškození 

 

� Vyšší pořizovací náklady 
� Menší stabilita při výstřelu 
� Delší čas zásahu při manuální 

korekci naklopení disrupteru 

 

 

Varianta D 

Součástí podvozku vozidla je pouze úchopný 

mechanizmus, pomocí kterého je uchopen stojan disrupteru 

typu EOD WD 12,7 (water disrupter – plněno vodou) 

případně typu EOD CD 12,7 (clay disrupter – plněno 

modelářskou hlínou). 

Dálkově ovládané vozidlo je určeno k dopravě stojanu 

s disrupterem na místo rozstřelu a k jeho správnému polohování. 

Ve správné poloze je pak uvolněn úchopný mechanismus, čímž 

dojde k uložení stojanu na podlahu a vozidlo je připraveno 

vzdálit se z místa rozstřelu. Po dosažení bezpečné vzdálenosti 

vozidla od místa rozstřelu může dojít k výstřelu disrupteru. 

 

Obr. 26 Varianta C 

 

Obr. 27 Varianta D 

 

 

Obr. 5 - EOD WD 12,7 
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Vozidlo k přesunu disrupteru může být konstruováno jednodušší, neboť není 

potřeba potýkat se s vlivem energie zpětného rázu při výstřelu, konstrukce vozidla tedy 

může být univerzálnější a tedy lépe připravené také pro inspekční činnost (například pro 

vyhledávání výbušnin v úzkých nebo jinak hůře dostupných prostorách). 

 

Výraznou nevýhodou je nemožnost nastavit výšku a směr výstřelu jinak než 

manuálně před přesunem k místu zásahu, což značně snižuje přesnost zaměření cílového 

bodu.  

 

Pro zvýšení přesnosti zaměření je možné osadit vozidlo senzory k zaměření cíle, 

čímž se však prodlouží doba zásahu zhruba na dvojnásobek, neboť vozidlo musí nejdříve 

zaměřit cíl, pak se vrátit k operátorovi pro osazení disrupterem nastaveným dle změřených 

parametrů a znovu dorazit k místu zásahu. 

 

Vlivem konstrukce stojanu disrupteru je možné sestřelit předměty umístěné jen 

těsně nad zemí nebo přímo na zemi pouze pod úhlem shora, to výrazně znesnadňuje 

umístění disrupteru pod automobily s nízkou světlou výškou podvozku. V takovém případě 

není možné provést odstřel z bezprostřední blízkosti cílového objektu, čímž se snižuje 

efektivita výstřelu. Naopak je možné dosáhnout odstřelu předmětů ve výšce až 1 metr nad 

zemí, případně s nižší účinností i výše. 

 

Výhody Nevýhody 
 

� Univerzální využití vozidla 

� Jednodušší konstrukce 

� Nižší náklady na výrobu 

� Nižší hmotnost 

� Možný odstřel výše položených 

objektů (přes 1 metr nad zemí) 

 

� Nižší přesnost zaměření cíle 

� Delší minimální doba zásahu 

� Výrazně zhoršené podmínky zásahu 

pod vozidly s nižší světlou výškou 

podvozku 
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5.1 Volba a hodnocení kritérií 

Označení 
Kritéria 

Kritérium Charakteristika kritéria  
Význam bodování 

1b (min) 5b (max) 

K1 Rychlost zásahu Časové rozmezí zásahu Pomalý zásah Rychlý zásah 

K2 
Přesnost zaměření 

cíle a vedlejší 
poškození 

Přesnost a náročnost 
zaměření cílové oblasti 

rozstřelu a míra poškození 
dalších objektů v okolí 

rozstřelovaného předmětu 

Nepřesné 
zaměření, velké 
poškození okolí 

Přesné 
zaměření, 

malé 
poškození 

okolí 

K3 Stabilita při výstřelu 
Míra negativních silových 

účinků výstřelu na podvozek 
Nestabilní Stabilní 

K4 Náklady na výrobu a 
provoz 

Finanční náklady a celková 
náročnost výroby a údržby 

Vysoké 
náklady 

Nízké náklady 

K5 Pokrytí žádané oblasti 
zásahu 

Schopnost vozidla 
dosáhnout maximální 

účinnosti rozstřelu předmětu 
v daných prostorových 

limitech 

Nízké pokrytí 
oblasti zásahu 

Plné pokrytí 
oblasti zásahu 

K6 Univerzálnost použití 
Vhodnost vozidla pro 

použití při dalších 
činnostech  

Specializované Univerzální 

 

Pro hodnocení variant v jednotlivých kritériích je použita pětibodová stupnice 

Body 1b 2b 3b 4b 5b 

Popis 
Nevyhovující 

úroveň 

Nízká 

úroveň 

Průměrná 

úroveň 

Dobrá 

úroveň 

Vysoká 

úroveň 

 

Přepočet voleb (v) na váhu významnosti (q)  

 

bvaq

vfq

+⋅=
= )(

  
ba

ba

+⋅=
+⋅=

5,42

5,01
 ⇒ 

( )

25,0

5,45,0

21

5,425,01

=
−
−=

⋅−+⋅=

a

a

aa

⇒ 

875,0

5,025,01

5,01

=
⋅−=

⋅−=

b

b

ab

 

q = 0,25 ⋅ v + 0,875 
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5.2 Určení významnosti kritérií 

Porovnávané páry kritérií počet voleb 
(v) 

pořadí váha významnosti (q) 

K1 K1 K1 K1 K1 4,5 
1 2 

K2 K3 K4 K5 K6 -------- 

 K2 K2 K2 K2 3 
3 1,625 

 K3 K4 K5 K6 -------- 

  K3 K3 K3 2 
4 1,375 

  K4 K5 K6 -------- 

   K4 K4 1,5 
5 1,25 

   K5 K6 -------- 

pozn. významnější 
kritérium je zvýrazněno 

 K5 3,5 2 1,75 

 K6 0,5 6 1 

 

5.3 Hodnocení kritérií variant 

Kritérium K1 – Rychlost zásahu 

Rychlost zásahu je velmi důležitý parametr, neboť příliš dlouhá doba zásahu 
přináší nebezpečí exploze nástražného zařízení a tedy ohrožení zasahujících 

jednotek a majetku v okolí zásahu.  

 

Body 

Varianta 

A 

Vzhledem k nízké kompaktnosti konstrukce je vhodné přepravovat 

zařízení s oddělenou nadstavbou. Při zásahu tedy dochází ke 

krátké časové prodlevě zapříčiněné montáží vhodné nadstavby. 

4 

Varianta 

B 

Kompaktnost konstrukce a dálkové ovládání zaměřování za pomoci 

kamery zajišťuje minimální časové ztráty při zásahu.  
5 

Varianta 

C 

Varianta nabízí shodné výhody kompaktnosti s variantou B. 

K malému opoždění může dojít pouze při nastavení nového úhlu 

sklonu disrupteru. Využití této funkce je okrajovou záležitostí, lze 

tedy tuto ztrátu zanedbat. 

5 

Varianta 

D 

Návrat z inspekční části zásahu, manuální nastavení úhlu a výšky 

stojanu disrupteru a jeho upevnění k zařízení výrazně prodlužuje dobu 

zásahu. 

2 
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Kritérium K2 – P řesnost zaměření cíle a vedlejší poškození 

Přesnost zaměření cíle spolu s nežádoucím poškozením okolních objektů vyjadřují 
efektivitu odstřelu. Ideální odstřel je takový, při němž dojde k bezpečnému zničení 

nástražného zařízení bez vedlejších poškození okolních objektů.  

 

Body 

Varianta 
A 

Přesnost zaměření je zaručena dálkovým ovládáním pohonu ramene 
operátorem se zpětnou vazbou z kamery umístěné na konci ramene. 

Rameno lze pouze naklápět, navíc je umístěno ve vyšší pozici,  
nelze tedy plně eliminovat vedlejší poškození objektů. 

4 

Varianta 
B 

Přesnost zaměření je zaručena dálkovým ovládáním pohonu ramene 
operátorem se zpětnou vazbou z kamery umístěné na konci ramene. 

Rameno lze pouze naklápět, nelze tedy plně eliminovat vedlejší 
poškození objektů. 

4 

Varianta 
C 

Díky širším možnostem nastavení polohy disrupteru lze výrazně 
eliminovat vedlejší poškození a dosáhnout tak efektivnějšího odstřelu. 
Přesnost zaměření je zaručena dálkovým ovládáním pohonu ramene 
operátorem se zpětnou vazbou z kamery umístěné na konci ramene.  

5 

Varianta 
D 

Úhel a výšku disrupteru je potřeba nastavit manuálně, což výrazně 
snižuje přesnost zaměření cílové oblasti. Navíc díky potížím 

s nastavením disrupteru pro zásah pod vozidly s velmi nízkou světlou 
výškou může také často docházet k vedlejším poškozením. 

2 

 

Kritérium K3 – Stabilita p ři výstřelu 

Při nedostatečné stabilitě může po výstřelu dojít k nepříjemným rázům, případně 
až k převrácení vozidla disrupteru a tedy k potížím s pokračováním zásahu. 

 

Body 

Varianta 
A 

Díky vyvýšenému uložení polohovacího ramene disrupteru se stává 
celé vozidlo disrupteru méně stabilním.  

4 

Varianta 
B 

Disrupter je uchycen velmi nízko a vzhledem k naklápění směrem 
nahoru jsou silové účinky výstřelu vedeny do podlahy. 

5 

Varianta 
C 

Velká část poloh pro odstřel výrazně snižuje stabilitu zařízení, 
v některých polohách dokonce může dojít k převrácení zařízení.  

3 

Varianta 
D 

Díky oddělenému stojanu disrupteru od vozidla je zcela eliminována 
nestabilita zařízení při výstřelu. 

5 
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Kritérium K4 – Náklady na výrobu a provoz 

Nízké náklady na výrobu a provoz zařízení jsou důležitým a v zadání žádaným 
parametrem, avšak nelze jej klást nad jiné důležité parametry a vlastnosti zařízení. 

 

Body 

Varianta 
A 

Zvýšené náklady na výrobu jsou zapříčiněny potřebou  
vyrábět jednotlivé moduly i s polohovacími rameny.  

4 

Varianta 
B 

Varianta se vyznačuje nízkými náklady díky použití jednoduchého 
naklápěcího mechanismu disrupteru. 

5 

Varianta 
C 

Vyšší náklady na výrobu a provoz jsou zapříčiněny použitím 
převodů pohybu a manuálního nastavení sklonu disrupteru. 

4 

Varianta 
D 

Díky jednoduché konstrukci podvozku disrupteru a použití původního 
stojanu disrupteru jsou náklady na výrobu a provoz nízké. 

5 

 

 

Kritérium K5 – Pokrytí žádané oblasti zásahu 

Úplnost pokrytí žádané oblasti zásahu vyjadřuje kromě dosahu disrupteru také 
účinnost rozstřelu v celém prostoru zásahu. 

 

Body 

Varianta 
A 

Díky výše položenému uchycení ramene disrupteru  
je problematický odstřel pod nízkými podvozky automobilů.  

4 

Varianta 
B 

Naklápěcí systém polohování disrupteru umožňuje odstřel  
předmětů na úrovni podlahy i kolmo nad podvozkem disrupteru. 

5 

Varianta 
C 

Variabilní konstrukce ramene umožňuje plné pokrytí žádané oblasti. 5 

Varianta 
D 

Konstrukce stojanu disrupteru výrazně limituje použití pro  
odstřel pod vozidly s malou světlou výškou podvozku. 

3 
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Kritérium K6 – Univerzálnost použití 

Možnost použití zařízení i při jiných činnostech v rámci pyrotechnické jednotky 

zvyšuje hodnotu zařízení. Mezi tyto činnosti patří zejména inspekční činnost a 

manipulace s nebezpečnými výbušnými nástražnými objekty. 

 

Body 

Varianta 

A 

Možnost výměny, případně odstranění nadstavbových  

modulů nabízí plnou variabilitu použití. 
5 

Varianta 

B 

Disrupter na konci polohovacího ramene je možné vyjmout,  

případně nahradit jiným prvkem. Konstrukce ramene tak  

mírně limituje možnosti rozšíření vlastností. 

4 

Varianta 

C 

Disrupter na konci polohovacího ramene je možné vyjmout,  

případně nahradit jiným prvkem. Konstrukce ramene tak  

mírně limituje možnosti rozšíření vlastností. 

4 

Varianta 

D 

Konstrukce zařízení je koncipována přímo jako manipulační a nabízí 

vysokou variabilitu a univerzálnost. 
5 

 

 

Bodové ohodnocení jednotlivých variant2 

 

Kritérium 
Varianty 

A B C D 

K1 - Rychlost zásahu 4 5 5 2 

K2 - Přesnost zaměření cíle a vedlejší poškození 4 4 5 2 

K3 - Stabilita při výstřelu 4 5 3 5 

K4 - Náklady na výrobu a provoz 4 5 4 5 

K5 - Pokrytí žádané oblasti zásahu 4 5 5 3 

K6 - Univerzálnost použití 5 4 4 5 

 

 

                                                 
2 V praxi se na hodnocení variant podílí vždy několik odborníků, aby tak bylo rozhodnutí co nejobjektivnější. 

Pro potřeby diplomové práce bylo hodnocení variant vozidla zjednodušeno. 
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5.4 Výpočty celkových indexů variant 

 

Varianta A 

kritérium 
váha významnosti 

kritéria ( q ) 
hodnota vážený index kritéria 

K1 2 4 8 

K2 1,625 4 6,5 

K3 1,375 4 5,5 

K4 1,25 4 5 

K5 1,75 4 7 

K6 1 5 5 

Celkový součet vážených indexů varianty A: 37 

 

Varianta B 

kritérium 
váha významnosti 

kritéria ( q ) 
hodnota vážený index kritéria 

K1 2 5 10 

K2 1,625 4 6,5 

K3 1,375 5 6,875 

K4 1,25 5 6,25 

K5 1,75 5 8,75 

K6 1 4 4 

Celkový součet vážených indexů varianty B: 42,375 

 

Varianta C 

kritérium 
váha významnosti 

kritéria ( q ) 
hodnota vážený index kritéria 

K1 2 5 10 

K2 1,625 5 8,125 

K3 1,375 3 4,125 

K4 1,25 4 5 

K5 1,75 5 8,75 

K6 1 4 4 

Celkový součet vážených indexů varianty C: 40 
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Varianta D 

kritérium 
váha významnosti 

kritéria ( q ) 
hodnota vážený index kritéria 

K1 2 2 4 

K2 1,625 2 3,25 

K3 1,375 5 6,875 

K4 1,25 5 6,25 

K5 1,75 3 5,25 

K6 1 5 5 

Celkový součet vážených indexů varianty D: 30,625 

 

Pořadí Celkový součet vážených indexů Varianta 

1 42,375 B 

2 40 C 

3 37 A 

4 30,625 D 

 

5.5 Závěr hodnotové analýzy 

 

Výsledky hodnotové analýzy poukazují na vhodnost užití konstrukčního řešení B, 

které nabízí dobrou funkčnost při zachování jednoduché konstrukce. Podobného výsledku 

jako varianta B dosáhla také varianta C, která nabízí univerzálnější, avšak složitější 

koncept konstrukce. Z důvodu požadavku na nízké náklady na pořízení a provoz zařízení 

bude dále pro potřeby diplomové práce zpracována varianta B. 
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6. Konstruk ční řešení optimální varianty 

 

Z variantních řešení byla zvolena k vypracování varianta nízkého podvozku, 

opatřeného sklápěcím ramenem pro polohování disrupteru vůči rozstřelovanému objektu. 

Mobilní nosič je čtyřkolový, řízený diferenciálně (smykem). Z úsporných důvodů jsou tedy 

poháněna jen přední kola s přenosem hnacího momentu na zadní kola pomocí ozubeného 

řemene. Mobilní nosič je optimalizován pro aplikaci vodního rozstřelovače 11,5 mm 

PeraDis Recoilless. S ohledem na redukci zpětného rázu rozptylem části vodní náplně proti 

směru hlavního výstřelu, je konstrukce krytování uzpůsobena pro snadný a rychlý odvod 

rozptýlené vody.  

 

V přední části mobilního nosiče jsou nad uložením předních kol připraveny plochy 

k montáži přídavných prvků, například přídavné přehledové kamery, nebo rozličných 

senzorů. Podvozek je po stranách opatřen rukojeťmi pro snazší manipulaci při zásahu. Na 

bočních stěnách krytu jsou umístěny antény pro bezdrátový přenos video signálu a řídicích 

povelů. Antény lze pro lepší příjem signálu natáčet a naklápět (Obr. 29).  

 

Obr. 28 Mobilní nosič vodního disrupteru 
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Obr. 29 Pohled do útrob mobilního nosiče zprůhledněným horním krytem 
 

Tab. 9 Technické parametry mobilního nosiče 

Hmotnost    [kg] 18 20kg s disrupterem 

Max. rychlost    [m/s] 6,0  

Zrychlení    [m/s2] 3,6  

Zrychlení na max. rychlost  [s] cca 1  

Krytí IP53  

Rozměry (délka, šířka, výška)  [mm] 515x511x150 620x511x150 

 

Tab. 10 Tabulka výdrže baterií 

 Čas do vybití baterií Dojezd Poznámka 

Běžný zásah 
150 – 300 minut 

2,5 – 5 hodin 
0,6 km 

Na větší vzdálenosti než 300 m již nelze 
nosič ovládat 

Nepřetržitá jízda 
6,3 km/h 

57 minut 
0,95 hodin 

5,9 km 
Při stálém zatížení 

momentem 1,8 [Nm] 

 

Výdrž baterií, uváděná v hodinách, plně závisí na charakteru zásahu a na ujeté vzdálenosti, 

proto je pod názvem běžný zásah myšlena výdrž v hodinách při navazujících zásazích 

s maximální délkou dojezdu 0,6 km (k místu rozstřelu a zpět) a průměrnou délkou zásahu 

30 – 60 minut. 
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6.1 Vodní disrupter 

Podvozek je konstruován pro vodní disrupter PeraDis Recoilless Water Disruptor3, 

Calibre .45 (kalibr 11,5 mm). Disrupter je konstruován pro perkusní, respektive 

mechanicky iniciované patrony, čímž odpadají rizika a potřebná bezpečnostní opatření 

aplikovaná při použití elektricky iniciovaných patron. Patrony pro střelbu vodním 

paprskem nejsou opatřeny projektilem.  

 

Obr. 30 Vodní disrupter PeraDis, vlevo hlavňová část, vpravo nábojová komora 

 

 

Obr. 31 Disrupter PeraDis upevněný na PackBot EOD 

 

 

                                                 
3 Vodní rozstřelovače, neboli disruptery, jsou zejména německými výrobci někdy označovány také výrazem 

„disruptor“. 
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Tab. 11 Parametry vodního rozstřelovače 

Napětí 24 [V] Hmotnost 2,1 [kg] 

Odběr proudu 250, max 600 [mA] Objem vodní náplně 42 ml 

Odpor 2,7 [Ω] Vystřelený objem 18,5 ml 

Doba odběru 1,8 – 2,0 [s]   

 

 

Pro správnou funkci vodního rozstřelovače je nutné utěsnit zpětné trysky pěnovými 

ucpávkami a po naplnění rozstřelovače vodou utěsnit také hlaveň. Při výstřelu získají 

ucpávky zadních trysek pouze nízkou energii, nezpůsobují tedy žádné vedlejší škody. 

Přesto je pro zajištění bezpečnosti nutné krýt citlivé předměty za disrupterem.  

 

Osoby by měly respektovat bezpečnostní zónu 4,5 – 5 m za disrupterem, aby se 

předešlo jakýmkoliv zraněním. Bezpečnostní zóny jsou uvedeny na obrázku (Obr. 32). 

V zónách ve směru výstřelu se nesmí během zásahu vyskytovat žádné osoby. Při běžných 

postupech pyrotechnických jednotek je tento perimetr zabezpečen, neboť je menšího 

rozsahu než ochranné perimetry pyrotechniků. Důležitá je tato informace zejména při 

dodatečné montáži přídavných zařízení na kryty mobilního nosiče, kdy je třeba zajistit 

dostatečnou ochranu důležitých nebo choulostivých částí těchto zařízení. 

 

 

Obr. 32 Bezpečnostní zóny disrupteru 
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6.2 Řídicí a komunikační systém 

Pohon hnacího ústrojí mobilního nosiče, stejně jako pohon ramene, jsou řízeny 

rychlostně. Pro polohování by bylo využitelné také řízení polohy, avšak vzhledem 

k charakteru mobilního nosiče a polohování disrupteru je možné při nastavení nižších 

rychlostí pohybu polohovat podvozek i rameno s dostatečnou přesností. Řízení polohy je 

tak prováděno operátorem, pomocí zpětné vazby obrazu z kamery umístěné na 

polohovacím rameni.  

 

6.2.1  Řídicí a komunikační jednotka 

Pro potřeby mobilního nosiče bude navržena řídicí a komunikační jednotka, která 

bude sloužit jako hlavní procesor příkazů od operátora. Jednotka obsahuje potřebné 

komponenty pro plnou funkcionalitu podvozku sestavené do jediné sestavy, uložené ve 

společném krytu.  

 

Jednotka obsahuje tyto prvky: 

• Bezdrátový přijímač (čip XBee – Pro ) pro frekvenci 2,4 GHz [34] 

• Hlavní mikročip (zpracovává signál z přijímače a ovládá další prvky) 

• 4x D/A převodník (analogový výstup 0 – 5V) 

• 16x Optoelektrický spínač (digitální výstupy) 

• Zdroje (5 V a 12 V) 

• Obvody pro nabíjení a proudovou ochranu baterií 

• Výstup sériové linky (RS232) 

 

 

Obr. 33 Schéma zapojení modulu přijímače 
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Výstupy řídicí jednotky 

 

Analogový signál 

0 – 5V  Nastavení žádaných otáček motoru 3x 

0 – 5V Nastavení žádaného momentu 1x 

Digitální signál 

5 V Spínač motorů 3x 

5 V Přepínač směru otáčení motoru 3x 

5 V Spínač brzdy 1x 

5 V Spínač LED osvětlení 2x 

5 V Spínač kamery 3x 

 

Komunikace mezi mikročipem a bezdrátovým přijímačem je vedena linkou 

sériovou linkou (RS232). 

6.2.2 Řídicí jednotky motorů 

 Motory hnacího ústrojí jsou řízeny rychlostně pomocí řídicí jednotky Maxon [27] 

DEC 50/5 1-Q, která nabízí jedno-kvadrantové řízení, kdy není přesně definován charakter 

brzdění, což při ovládání podvozku přímo operátorem pomocí joysticku nehraje roli. 

Rychlost motoru je řízena pomocí analogového vstupu v rozsahu 0 – 5 V s rozlišením 1024 

kroků (použit 10-ti bitový A/D převodník). Dalšími vstupy řídicí jednotky motoru je 

digitální vstup pro spuštění a zastavení motoru a digitální vstup pro určení směru otáčení 

motoru.  

 

 Motor polohovací jednotky je řízen čtyř-kvadrantovou řídicí jednotkou Maxon 

DECV 50/5 4-Q. Jednotka umožňuje zároveň regulovat protékající proud a regulovat tak 

vyvíjený moment. Brzdění je kontrolované s nastaveným zpomalením. Oproti předchozí 

jednotce je DEVC 50/5 4-Q vybaven dalším analogovým vstupem pro nastavení 

požadovaného momentu a digitálním vstupem pro okamžité zastavení motoru při 

nastaveném momentu. 

 

 Podrobnější informace o řídicích jednotkách lze získat v katalozích firmy Maxon. 

Katalogy vybraných jednotek jsou uloženy jako přílohy na přiloženém CD. 
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6.3 Vizuální subsystém 

Mobilní nosič je, z důvodů požadavku na nízkou 

cenu, vybaven jednou barevnou kamerou, umístěnou na 

polohovacím rameni. Jedná se o venkovní válečkovou 

kameru YOKO RYK-2739 [32]. Kamera je odolná vůči 

nárazům, vibracím a je opatřena krytem odolným 

povětrnostním podmínkám. Pro potřeby uložení kamery 

na polohovacím rameni byla demontována připojovací část s kloubem. Kamera je k rameni 

uchycena objímkou. Připojovací kabel (napájení a data) je veden po horní části mobilního 

nosiče do zadní části, kde je připojen do zadní připojovací desky. 

 

 

 

Technická specifikace  

Parametr Hodnota 
Obrazový prvek barevný, CCD SONY Super HAD 1/3" 
Počet obrazových bod 500(H) x 582(V) 
Horizontální rozlišení 420 TV řádek 
Minimální osvětlení 0.5 Lux @ F2.0 
Odstup signál - šum >48 dB 
Elektronická závěrka automatická (AES), 1/50 - 1/100000 s 
Gamma charakteristika 0.45 
Objektiv vestavěný PCB objektiv 3.6 mm/F2.0 

volitelně 6.0 /8.0 / 12.0 / 16.0 mm  
Řízení zisku  automatické (AGC)  
Synchronizace  vnitřní, sync. negativní  
Video výstup  1.0Všš., 75 Ohm, BNC konektor  
Napájení  DC 12V±10%, 120 mA  
Rozměry  ø28 x 90 (délka) mm 
Provozní teplota -10°C až +50°C 

 

Obr. 34 Kamera RYK-2739 

Obr. 35 Uložení kamery na polohovacím rameni 
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 Obraz kamery z mobilního nosiče je 

přenášen pomocí miniaturního radiového 

vysílače GigaLink Mini DX Sender 25mW. 

Vysílač je schopen přenášet video signál na 

frekvencích cca 2,4 GHz. Vysílač je vybaven 

SMA konektorem, k němuž je připojen 

propojovací kabel k anténě umístěné na vnějším 

plášti mobilního nosiče. Vysílač je stejně jako 

kamera napájen napětím 12 V. 

 

Technická data 

Video vstup BNC signál (1+0,1 V) při R = 75 Ω 

Video frekvence 30 Hz – 7MHz 

Napájecí napětí 12 V + 0,5V 

Napájecí proud 130 mA 

Anténa Pořizovaná zvlášť. 

Rozměry (bez antény) 54 x 54 x 34 

Hmotnost 80 g 

Třída krytí IP 30 

Teplota prostředí -10 °C – +55 °C 

Vlhkost vzduchu Max. 70 % 

Konektor Cinch / RCA 

 

 

V případě potřeby je možné, pro zvýšení bezpečnosti provozu, předřadit vysílači 

videa jednoduchou šifrovací jednotku VLOCK-PLL, která pracuje na principu inverze 

polarity videosignálu. Vzhledem k tomu, že v přední části podvozku jsou připraveny 

plochy pro uložení přídavných zařízení, například kamer, je nutné uvažovat také o přenosu 

tohoto dalšího signálu. Za nejvhodnější řešení, s ohledem na cenu a použitelnost, se jeví 

možnost použití tzv. kvadrátorů. Kvadrátory jsou zařízení, která spojují obraz z více kamer 

a vytvářejí z nich jeden obraz rozdělený na 2 – 4 části (podle počtu spojovaných zdrojů 

signálu). 

Obr. 36 Vysílač video signálu GigaLink 
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6.4 Hnací ústrojí mobilního nosiče 

 

Mobilní nosič je poháněn dvěma bezkomutátorovými elektromotory, kdy každý 

z těchto motorů pohání jeden pár kol. Jedná se o diferenciální způsob řízení, tedy řízení 

smykem, podobně jako u běžných pásových vozidel. Hnací moment elektromotoru je přes 

spojku přenášen na kuželové soukolí, čímž je umožněno podélné uložení motorů a 

dosaženo tak výrazné úspory prostorových nároků pro uložení hnacího ústrojí. Kuželové 

soukolí přenáší hnací moment na přední kolo, odkud je pomocí ozubeného řemene veden 

také na kolo zadní. 

 

Tento typ konstrukce nabízí na rozdíl od samostatně hnaných kol možnost přenosu 

hnacího výkonu na zatížené kolo. Při běžném provozu je výkon motoru rovnoměrně 

rozdělen na obě kola, avšak pokud dojde k prokluzu jednoho z kol, nebo k úplnému 

přerušení styku kola se zemí, je všechen hnací výkon k dispozici pro záběr druhého kola. 

Vzhledem k pevné konstrukci uložení kol je tato vlastnost vhodná pro překonávání 

menších překážek, například děr ve vozovce, apod. 

 

Obr. 37 Hnací ústrojí mobilního nosiče 

 

Hnací ústrojí je složeno ze tří základních stavebních částí upevněných samostatně k rámu 

mobilního nosiče. V pořadí dle postupu montáže se jedná o uložení předního kola (1), 

pohonnou jednotku (2) a uložení zadního kola (3). Po uložení a ustavení polohy prvních 
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dvou stavebních bloků je uložen a k rámu volně uchycen šrouby blok uložení zadního kola, 

aby bylo možné, po nasazení řemene (5) na obě řemenice, řemen napnout na požadované 

napětí. Zároveň je do tělesa uložení zadního kola připraven napínací šroub (4), kterým je 

řemen napínán, než dojde k pevnému ukotvení tělesa uložení zadního kola k rámu. Po 

nasazení a napnutí řemene pomocí napínacího šroubu (4) je těleso uložení zadního kola 

pevně ukotveno k rámu dotažením šroubových spojů. Poslední fází je montáž kol, která 

jsou po nasazení na hřídel upevněna pojistnými šestihrannými maticemi s polyamidovou 

vložkou. 

 

6.4.1 Blok uložení předního kola 

Blok uložení předního kola přenáší hnací 

výkon motoru na přední kolo a pomocí převodu 

ozubeným řemenem také na kolo zadní. Blok je 

namáhán kombinovaným zatížením od sil 

způsobených převodem kuželovými ozubenými 

koly, napnutím a tahem řemene a zátěží kol 

vlastní hmotností mobilního nosiče.  

 

 

 

Komponenty bloku jsou uloženy ve vidlici (1), do níž je uloženo kuličkové ložisko 

(3). Ložiskem je vedena hřídel (2), na kterou jsou umístěny pojistný kroužek (4), pero (5), 

kuželové kolo (6) pojištěné stavěcím šroubem a distanční kroužek (7). Do vidlice je 

zasazeno druhé ložisko a hřídel je pojištěna kruhovou maticí se zářezy (8). Po uložení 

Obr. 38 Blok uložení předního kola 

Obr. 39 Komponenty bloku uložení předního kola 
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hřídele do vidlice je umístěno pero řemenice (10) a nasazena řemenice (11), která je 

axiálně jištěna pojistným kroužkem (12). Celý blok je připevněn šrouby k rámové 

konstrukci. 

 

6.4.2 Pohonná jednotka mobilního nosiče 

Pohonná jednotka je řešena jako samostatný stavební blok, který navazuje na 

nápravu předního kola. Mírná korekce vzájemné polohy kuželových kol nápravy předního 

kola a pohonné jednotky je umožněna vůlí šroubových děr v rámové konstrukci. 

 

 

Obr. 40 Blok pohonné jednotky 

 

Základem bloku pohonné jednotky je ložiskový domek (4), v němž je ukotven 

zbytek komponent. Blok je osazen sestavou 70 wattového bezkartáčového elektromotoru 

Maxon EC-max 40 (1) a planetové převodovky Maxon GP 42 C (2). Z druhé strany je 

uloženo dvouřadé ložisko s kosoúhlým stykem SKF (6) pojištěné krytem (7), do kterého je 

vsunuta hřídel (9) osazená kuželovým kolem (8). Kuželové ozubené kolo je na hřídeli 

axiálně pojištěno stavěcím šroubem a krouticí moment je přenášen pomocí pera (10). 

Volné konce hřídelů jsou propojeny spojkou Oldham (3) se svěrným kotvením hřídelí.  

 

 

 Obr. 41 Komponenty bloku pohonné jednotky 
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6.4.3 Blok uložení zadního kola 

Blok uložení zadního kola je konstrukčně 

proveden za účelem napínání řemene a uložení 

zadního kola a řemenice. Kolo i řemenice jsou 

uloženy letmo (na volný konec hřídele). Celý blok je 

po napnutí řemene napínacím šroubem pevně uchycen 

šrouby k rámové konstrukci.  

 

Blok je tvořen ložiskovým domkem (1), v němž jsou uložena párovaná kuličková 

ložiska s kosoúhlým stykem (2) a gumové těsnění – gufero (3). Pro kuličková ložiska 

s kosoúhlým stykem je nutné dosáhnout předpětí, proto jsou vnitřní kroužky ložisek 

stahovány k sobě pomocí kruhové matice (6). Ložiska jsou otevřená, proto je mezi ložisko 

a matici vložena krycí vložka (5). Druhý konec hřídele je opatřen perem (7) a je na něj 

montována řemenice (8), pojištěná axiálně pojistným kroužkem (9). Blok je upevněn do 

rámu pomocí šroubů (10). 

 

 

 

 

 

Obr. 42 Blok uložení zadního kola 

Obr. 43 Komponenty bloku uložení zadního kola 
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6.4.4 Pojezdová kola 

Po uložení všech tří uvedených bloků do 

rámové konstrukce mohou být nasazena kola. Pro 

podvozek byla zvolena modelářská kola o vnějším 

průměru 140 mm a šířce pneumatiky 75 mm. 

Zvolená kola sestávají z disků DuraTrax [30] Rims 

Black 17 mm RTX27 Raze ST a pneumatik 

DuraTrax Tire RTX27 Raze ST. Pneumatiky jsou 

k diskům lepeny pomocí lepidla na pneumatiky DuraTrax Pit Tech Tire Glue Thin. 

Pneumatiky jsou pro běžné použití vyplněny pěnovou vložkou, která je však pro tuto 

aplikaci příliš měkká, je proto vhodné použít tužší výstelku. Jako nejvhodnější varianta se 

jeví vyplnění prostoru materiálem pěnového charakteru s pevnější strukturou, například 

montážní pěnnou, nebo nanesení gumové přídavné vrstvy gumy. Krouticí moment je na 

kola přenášen pomocí tvarového spojení hřídele a kola. Výrobce užívá v modelářství běžně 

používaný přenos momentu přes šestihran. Konec hřídele byl proto upraven podle 

požadavků na uložení kola na šestihran o velikosti 17 mm. Axiálně je kolo upevněno 

nízkou pojistnou šestihrannou maticí s polyamidovou vložkou. 

 

Výrobce Vnější ø Vnitřní ø Šířka Hmotnost Cena 

DuraTrax  140 mm 6H 17mm 75 mm 250 g 300 Kč / kus 

Tente 150 mm 16 mm 32 mm 443 g 495 Kč / kus 

 

 Jako alternativu lze užít také pojezdová kola 

firmy TENTE International GmbH [31], která 

nabízejí silnější gumovou vrstvu pneumatiky a plný 

gumový profil stykové části. Střed kola je vyroben 

z polyamidu a osazen přesným kuličkovým ložiskem. 

Pro použití jako hnaného kola by byla nutná úprava 

středu kola. Po odstranění kuličkového ložiska a 

krycích plastových disků a po úpravě středu pro 

tvarový styk je kolo adekvátně využitelné pro 

potřeby mobilního nosiče.  

Obr. 44 Uchycení kol na hřídeli 

Obr. 45 Pojezdové kolo UAP150x32 

po odstranění ložiska a krycích disků
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6.5 Polohovací ústrojí 

Polohovací ústrojí slouží k naklápění disrupteru společně s instalovanou kamerou a 

osvětlovacími LED moduly. Ústrojí je složeno ze dvou základních částí, samostatně 

uložených na rámu podvozku. První částí je sestava ramene (1), která je po zkompletování 

uložena na rám a po uložení pohonné jednotky (2) je upravena jejich vzájemná poloha, aby 

bylo dosaženo správného uložení kuželového soukolí.  

 

Po ustavení jsou obě části připevněny šroubovými spoji k rámu. Po kompletaci celé 

sestavy jsou na rameno montovány další komponenty. Rameno je osazeno držákem 

disrupteru (3), do nějž je před zásahem uložen disrupter (6), kamerou (4) pro navigaci 

operátora při pohybu a zaměřování cíle a osvětlovacími LED moduly (5) pro nasvícení 

zorného pole v případě zhoršených světelných podmínek.  

 

 

 

Obr. 46 Polohovací ústrojí mobilního nosiče 
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6.5.1 Sestava ramene 

Sestava ramene patří mezi nejsložitější sestavy montáže celého podvozku. V první 

fázi je sestavena vidlice (1) s vnitřním krytem (2) a spojena šrouby (3). Poté jsou do takto 

připravené vidlice namontovány ostatní komponenty. Pořadí čísel pozic určuje pořadí 

montáže jednotlivých dílů sestavy. Hřídel (4) je uložena v kuličkových ložiscích (7, 9) a 

pojištěna z obou stran kruhovými maticemi se zářezy (8, 13). Přenos krouticího momentu 

mezi kuželovým kolem (12) a hřídelí a mezi hřídelí a ramenem (6) je proveden pomocí 

tvarového spoje pery ČSN 02 2562 (5, 11). Po kompletaci sestavy jsou šrouby (3) 

odstraněny a sestava je uložena a znovu přichycena šrouby (3) k rámu. 

 

 

Obr. 47 Sestava ramene 

 

Rameno (6) je svařovaná konstrukce se stykovými plochami pro montáž navazujících 

komponent (kamera, disrupter, apod.). Rameno je pevnostně zkontrolováno ve výpočtové 

dokumentaci. 
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6.5.2 Pohonná jednotka ramene 

Konstrukce pohonné jednotky ramene je konstrukčně blízká pohonné jednotce 

hnacího ústrojí, většina komponent je tedy blízká, pouze volena pro jiný typ zatížení, tedy 

v jiných rozměrových verzích. Dále tedy budou uvedeny pouze komponenty odlišného 

typu.  

 

Oproti pohonné jednotce hnacího ústrojí je jednotka ramene vybavena také 

statickou brzdou Maxon AB 20. Protože na rameno působí stálé gravitační zatížení, které 

by jinak způsobovalo vyšší spotřebu elektrické energie, je vhodné užít statickou brzdu. 

Vzhledem k nízkým otáčkám (10 – 14 min-1) je namísto kuličkového ložiska použito 

ložisko kluzné.  

 

 

Obr. 48 Pohonná jednotka ramene 

 

6.6 Akumulátory 

Akumulátory jsou skládané bloky z nikl-metal hydridových článků VH Cs 3200 XL 

firmy Saft o napětí 1,2 V a kapacitě 3200 mAh. Články jsou uloženy ve dvou blocích po 

20-ti kusech, aby tvořily akumulátory s napětím 24V a kapacitou 6400 mAh. Podrobné 

parametry použitých článků jsou uvedeny v příloze.  
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6.7 Rámová konstrukce a kryty 

 

Mobilní nosič je postaven na hliníkové konstrukci svařované z L profilů a desek 

tloušťky 2 mm. Ke konstrukci jsou po upevnění všech dílů uchyceny spodní a horní kryt. 

Spodní kryt je připevněn šrouby po stranách, horní kryt je pak upevněn k rámu přes 

podpěry shora. Horní i dolní kryt jsou vyrobeny svařením základních dílů, které jsou 

vyrobeny stříháním z hliníkového plechu tloušťky 1 mm a následným ohýbáním na 

požadovaný tvar. K rámu je také uchycen pár rukojetí k jednodušší manipulaci 

s podvozkem. 

 

Horní kryt je navržen tak, aby stékající voda nemohla zatéct do vnitřních prostor 

mobilního nosiče. Spodní kryt pak ukrývá vyčnívající hlavy šroubů, kterými jsou k rámu 

ukotveny základní konstrukční bloky. Tím spodní kryt umožňuje průjezd přes překážky 

bez obav ze zaseknutí vyčnívajících částí o překážku. 

 

 

Obr. 49 Rámová konstrukce a krytování mobilního nosiče 
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7. Návrhová a výpočtová dokumentace 

Kapitola obsahuje návrhové a kontrolní výpočty mechanicky zatěžovaných 

konstrukčních prvků mobilního nosiče a popis vybraných dílů a jejich parametrů. 

7.1 Návrh a kontrolní výpočty hnacího ústrojí 

7.1.1 Návrh motoru a převodovky 

 

Z důvodů dostatečné dynamiky podvozku a k dosažení možnosti tahat v závěsu 

přídavná zařízení, nebo suvně pohybovat zneškodňovanými objekty, je volen návrh 

výkonových parametrů pro překonání třecí síly mezi koly mobilního nosiče a 

podkladovým materiálem. Tento nadbytek výkonu navíc zaručuje dostatek výkonu pro 

zatáčení podvozku diferenciálním řízením. Výpočet je proveden pro nejkritičtější variantu, 

tedy pohyb po betonovém podkladu. 

 

Tab. 12 Součinitele smykového tření pro pneumatiku 

Látka fs 

Guma (pneumatika) na náledí 0,1 – 0,2 

Guma na mokrém asfaltu 0,2 – 0,5 

Guma na suchém asfaltu 0,55 

Guma na dlažbě (velké kostky) 0,6 

Guma na dlažbě (malé kostky) 0,6 – 0,7 

Guma na betonu 0,7 – 0,8 

 

Vstupní hodnoty: (N, m, s) 

kgmmn 200 =     Odhadovaná hmotnost mobilního nosiče. 

]/[81,9 2smg =    Gravitační zrychlení 

][8,0 −=sf     Součinitel smykového tření (pneumatika - beton) 

][14,0 mdk =     Vnější průměr pneumatiky kola 

]/[883,1]/[5 smhkmvmn ==  Dolní hranice maximální rychlosti podvozku 
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Výpočet maximálního potřebného momentu na kolech podvozku 

 

gmFG ⋅=  

sGS fFF ⋅=  

2
S

Ss

F
F =  

2
k

Ssmks

d
FM ⋅=   

 

Z uvedených rovnic (1) – (4) byly postupným dosazováním získány tyto hodnoty: 

][200 NFG ≅   Tíhová síla mobilního nosiče. 

][160 NFS =    Minimální síla potřebná k překonání smykového tření. 

][80 NFSs =    Síla FS přepočtená na jedno soukolí. 

][6,5 mNM mks ⋅=   Potřebný maximální krouticí moment soukolí. 

 

Výpočet potřebných otáček kol pro dosažení požadované rychlosti 

 

60⋅
⋅

=
k

mn
ks d

v
n

π
 

 

Pro dosažení alespoň požadované maximální rychlosti podvozku je potřeba, aby byl 

pohon schopen otáčet koly otáčkami nks. 

 

][min190 1−≅ksn  

 

 

Základní parametry pohonu 

Z vypočítaných parametrů byla, vzhledem k celkovému převodu i=1 navazujících 

převodových mechanismů, vybrána planetová převodovka Maxon GP 42C [27], která 

splňuje požadavky na maximální zatěžující moment. K této převodovce byl zvolen 

bezkartáčový motor Maxon EC-Max 40 o výkonu 70W. 

(5) 

(4) 

(3) 

(2) 

(1) 
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Pomocí software Maxon selection program byl zvolen také vhodný řídicí modul a z grafu 

charakteristik pohonu pak byla určena verze převodovky GP 42C s nejvhodnějším 

převodovým poměrem. Graf č. 3 zobrazuje výkonovou charakteristiku pohonu osazeného 

motorem EC-Max 40 70W a převodovkou GP 42C s převodovým poměrem 26:1, která 

nabízí parametry blízké parametrům požadovaným. 

 

Graf č. 3 Výkonová charakteristika pohonné jednotky mobilního nosiče 

 

 

Z grafu lze vyčíst důležité hranice parametrů pohonu: 

Tab. 13 Významné hranice parametrů pohonu 

Hranice 
Proud 
[A] 

Moment 
[Nm] 

Max. 
otáčky 
[min-1] 

Charakteristika 

a) 3,39 1.8 240 
Po tuto hranici se motor příliš nezahřívá, 

lze jej provozovat nepřetržitě 

b) 5 2,85 200 
Hranice určuje maximální trvalý proud, 

který je schopen dodávat řídicí systém bez 
zahřívání. 

c) 10 5,6 100 
Maximální proud, 

který může řídicí jednotkou protékat 

 

Výhodnější by bylo použít převodu s vyšším převodovým poměrem, avšak nejbližší vyšší 

převodový poměr (43:1), je již nepřijatelný vzhledem k nízkým otáčkám pohonu. 
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Základní parametry motoru EC-Max 40 70W (kat. č. 283867) 

 

Tab. 14 Parametry elektromotoru EC-Max 40 70W 

Parametr Min. Jmenovité Max. Jednotky 

Napájecí napětí  24  [V] 

Otáčky na prázdno 7388 8030 8672 [min-1] 

Jmenovité otáčky  6540  [min-1] 

Jmenovitý moment  81,8  [mNm] 

Mezní moment 422 497 572 [mNm] 

Proud na prázdno 
(rozběhový proud) 

 316 474 [mA] 

Jmenovitý proud  3,39  [A] 

Hmotnost  400  [g] 

 

Tab. 15 Parametry motoru EC-Max 40 70W při provozní teplotě 25°C 

Parametry pohonu při teplotě okolí 25°C a skutečném napětí 21,8 V 

Parametr Hodnota Jednotky 

Napětí na motoru 21,8 [V] 

Otáčky na prázdno 7288 [min-1] 

Jmenovité otáčky 6540 [min-1] 

Jmenovitý moment 94,9 [mNm] 

Mezní moment 451 [mNm] 

Jmenovitý proud 3,39 [A] 

Startovací proud 16,1 [A] 

Příkon 74 [W] 

 

Základní parametry převodovky GP 42C (kat. č. 203119) 

 

Tab. 16 Parametry převodovky GP 42C (i=26) 

Parametr  Jedn. Parametr  Jedn. 

Převodový poměr 26:1 [-] Max. jmenovitý moment 7,5 [Nm] 

Počet stupňů 2 [-] Max. krátkodobý moment 11,3 [Nm] 

Max. účinnost 81 [%] Moment setrvačnosti 14 [gcm2] 

Hmotnost 360 [g] Délka 55.4 [mm] 
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7.1.2 Návrh převodu kuželovými ozubenými koly 

Kuželové soukolí je voleno pomocí katalogu kuželových nerezových kol firmy 

T.E.A. Technik s.r.o. [28]. V katalogu (Tab. 17) jsou pro jednotlivé rychlosti rotace 

kuželových kol uvedeny výkony, které může soukolí přenášet.  

 

Tab. 17 Tabulka přenášených výkonů nerezovým kuželovým soukolím 

 

 

1

9550][

n

kWP
M d

⋅=  

 

Tab. 18 Převodní tabulka přenášených výkonů kuželovými koly 

Typ kuželového kola 
Přenášený výkon 
při 100min-1 [kW] 

Max. zatěžující  
moment [Nm] 

K 151616-16 SS 0,014 1,337 

K 201616-16 SS 0,036 3,438 

K 251616-16 SS 0,073 6,972 

K 301616-16 SS 0,110 10,51 

K 351616-16 SS 0,147 14,04 

K 401616-16 SS 0,294 28,08 

 

Pomocí vzorce (6) je vytvořena tabulka (Tab. 18) zobrazující převod přenášených výkonů 

nerezovými kuželovými koly na maximální zatěžující moment. Převod je proveden pro 

maximální zátěžový moment 5,6 Nm na výstupu převodovky a adekvátní maximální 

otáčky 100 min-1. Z hodnot tabulky (Tab. 18) byl zvolen převod nerezovými kuželovými 

koly s přímým ozubením, obj. č. K 251616-16 SS. Vybraná kola nabízejí dostatečnou 

rezervu přenášeného momentu, neboť danými parametry je převod zatěžován pouze 

krátkodobě. 

(6) 
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Pozn. Uvedené rozměry jsou v [mm].  

Objednací číslo Modul 
Počet 
zubů 

BH7 N D 

K 251616-16 SS 2,5 16 13 30 43,5 

 

Materiál L F H A Z 

1.4305 18,3 21,3 10 33 10,1 

Účinnost převodu: η = 98% 

7.1.3 Návrh pera kuželového kola 

Návrhové výpočty jsou provedeny pomocí výpočtového programu MitCalc [38]. 

Pero je navrženo pro maximální zatěžovací podmínky (5,6 Nm při 100 ot/min), kterých je 

dosaženo při běžném provozu jen zcela výjimečně, proto je ve výpočtu snížen počet 

předpokládaných rozběhů zařízení, čímž je upraven koeficient životnosti spoje. Zároveň je 

proveden kontrolní výpočet pro běžné zatížení s požadavkem na vyšší životnost spoje. 

Materiály použité pro jednotlivé části tvarového spoje jsou uvedeny v tabulce (Tab. 19).  

 

Tab. 19 Seznam komponent tvarového spoje č. 1 

Materiál 
Hřídel Pero Náboj (kuželové kolo) 

12 060 12 060 1.4305 

Rozměry ø 13 H7 5x5x16 mm ø 13 e8 

 

Parametry zatížení 

Přenášený výkon P 0,06 [kW] 

Otáčky hřídele n 100,0 [/min] 

Krouticí moment T 5,63 [Nm] 

 

Způsob zatížení, provozní parametry 

Charakter pohonu Rovnoměrný 

Typ zatížení Plynulý 

Charakter provozu Obousměrný 

Počet rozběhů 10 000 

Požadovaná životnost spoje 20 000 [h] 

 

Materiálové vlastnosti (dle MitCalc) 

Mez pevnosti v tahu Rmmin 500 [MPa] 

Dovolený tlak pD 130 [MPa] 

Dovolené napětí ve smyku τD 200 [MPa] 

Provozní koeficienty 

Koeficient provedení spoje Kd 1,0 

Koeficient využití spoje Ka 1,0 

Koeficient životnosti Kf 1,0 

Koeficient opotřebení Kw 1,0 

Požadovaná bezpečnost sf 1,7 
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Kontrola h řídele na krut   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky hřídele 

Dovolené napětí ve smyku tD 200  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací napětí t  27,9  [MPa] Srovnávací tlak p  42,8  [MPa] 

Bezpečnost   7,18   Bezpečnost   3,04   

 

Kontrola pera na otlačení   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky náboje 

Dovolený tlak pD 130  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací tlak p  42,8  [MPa] Srovnávací tlak p  30,7  [MPa] 

Bezpečnost   3,04   Bezpečnost   4,23   

 

Kontrolní výpočet pro běžné zatěžovací podmínky: 

Pozn. Uvedeny jsou pouze změněné hodnoty proti předchozímu výpočtu. 

Parametry zatížení 

Otáčky hřídele n 200,0 [/min] 

Krouticí moment T 2,82 [Nm] 

 

Způsob zatížení, provozní parametry 

Počet rozběhů 100 000 

Požadovaná životnost spoje 20 000 [h] 

 

Kontrola h řídele na krut   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky hřídele 

Dovolené napětí ve smyku tD 200  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací napětí t  34,8  [MPa] Srovnávací tlak p  53,5  [MPa] 

Bezpečnost   5,75   Bezpečnost   2,43   

 

Kontrola pera na otlačení   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky náboje 

Dovolený tlak pD 130  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací tlak p  53,5  [MPa] Srovnávací tlak p  38,4  [MPa] 

Bezpečnost   2,43   Bezpečnost   3,39   

 

Pro přenos krouticího momentu na kuželové soukolí bylo zvoleno: 

Pero 5e7 x 5 x 16 ČSN 02 2562 

Provozní koeficienty 

Koeficient životnosti Kf 0,4 

Požadovaná bezpečnost sf 1,7 
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7.1.4 Návrh řemenového převodu kol 

Potřebná osová vzdálenost kol (350 – 400 mm) může být dosažena jedině použitím 

řemenic většího průměru, což znesnadňuje uložení řemenového převodu dovnitř těla 

mobilního nosiče. Navržený řemenový převod je díky větší potřebné osové vzdálenosti 

výrazně naddimenzován, aby bylo možné použít vhodnou délku řemene a zachovat osovou 

vzdálenost v rozsahu doporučených hodnot. Velikost maximální osové vzdálenosti lze 

určit ze vzorce (7) [39]. Dimenzování k přenášení vyšších výkonů je důležité také 

z důvodu umístění řemenu vně krytu podvozku, kde je vystavován negativním vlivům 

(prach, drobné kameny, apod.). 

 

( ) ][2 21max mmDDA rr +⋅=  

 

Úprava vzorce (7) pro převod s převodovým poměrem i a vyjádření rovnice pro Dr1. 
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 Sloučením rovnic (8) a (9), byla získána rovnice (10). Po dosazení rozsahu potřebné 

osové vzdálenosti kol do rovnic (8) a (10) byl získán rozsah velikostí řemenic (Tab. 20). 

 

Tab. 20 Přehled velikostí řemenic v závislosti na max. doporučené osové vzdálenosti 

Typ / rozteč řemenu 
Osová vzdálenost 

350 [mm] 400 [mm] 

Řemen 3M / pr = 3 Ø 87,5 mm / zr = 92 Ø 100 mm / zr = 105 

Řemen 5M / pr = 5 Ø 87,5 mm / zr = 55 Ø 100 mm / zr = 62 

 

(7) 

(8) 

(9) 

(10) 
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 Z přehledu velikostí řemenic (Tab. 20) byly, po porovnání s nabízenými 

řemenicemi, zvoleny řemenice pro řemeny HTD 5M o průměru 95,5 mm (60 zubů). 

Z důvodu uložení vně krytu podvozku jsou řemenice voleny pro řemen šířky 9 mm. 

K opásání řemenic je zvolen synchronní ozubený řemen 5M HTD (rozteč zubů 5 mm) o 

délce 1050 mm (210 zubů), šířky 9 mm. Skutečnou osovou vzdálenost lze určit podle 

vzorce (11). 

 

][
2

mmp
zz

A kR ⋅
−

=  

 

Osová vzdálenost: ][375 mmA =  

 

Navržený převod řemenem je zkontrolován pomocí programu MitCalc pro maximální 

zátěž, které může být řemen vystaven.  

 

Požadované výkonové parametry převodu 

Přenášený výkon P  0,06 [kW] 

Otáčky řemenice  n  100 [/min] 

Převodový poměr  i  1,00   

Krouticí moment Mk  5,63 [Nm] 

 

Kontrola p řevodu 

Návrhový výkon Pd  0,07 [kW] 

Výkon přenesený řemenem P'  0,40 [kW] 

Přibližná celková hmotnost m  0,34 [kg] 

Součinitel využití řemene SF  0,18   

 

 

Tab. 21 Osová přestavitelnost řemenového převodu 

Osová přestavitelnost 

 

Pro napínání řemene x 0,80 [mm] 

Pro nasazení řemene y 1,80 [mm] 

(11) 
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Tab. 22 Silové účinky převodu na řemenici 

Síla v odlečené větvi v % tahové síly 
 

23,0 [%] 

Tahová síla Fu 118 [N] 

Předpětí Fo 86 [N] 

Síla v zatížené větvi řemenu F1 145 [N] 

Síla v odlehčené větvi řemenu F2 27 [N] 

Celková radiální síla na hřídel Fr 172 [N] 

 

Řemenice i řemen jsou vybrány z katalogu firmy TYMA CZ, s.r.o. [33] 

Zvolená řemenice (obj.č.): 60–05M–09 60 zubů, rozteč 5 mm, šířka řemene 9 mm 

Zvolený řemen (obj.č.): 5M–1050–9 rozteč 5 mm, délka 1050 mm, šířka 9 mm 

 

Materiál řemenice Hliníková slitina 

Materiál řemene Neopren 

 

Účinnost převodu je 97%. 
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7.1.5 Návrh pera řemenice 

Návrhové výpočty jsou provedeny pomocí výpočtového programu MitCalc [38]. 

Pero je navrženo pro běžné zatěžovací podmínky provozu (2,82 Nm při 200 ot/min). 

Materiály použité pro jednotlivé části tvarového spoje jsou uvedeny v tabulce (Tab. 23).  

 

Tab. 23 Seznam komponent tvarového spoje č. 2 

Materiál 
Hřídel Pero Náboj (kuželové kolo) 

12 060 11 375 Hliníková slitina 

Rozměry ø 20 H7 4x4x22 mm ø 20 e8 

 

Parametry zatížení 

Přenášený výkon P 0,06 [kW] 

Otáčky hřídele n 200 [/min] 

Krouticí moment T 2,82 [Nm] 

 

Způsob zatížení, provozní parametry 

Charakter pohonu Rovnoměrný 

Typ zatížení Plynulý 

Charakter provozu Obousměrný 

Počet rozběhů 100 000 

Požadovaná životnost spoje 20 000 [h] 

 

Kontrola h řídele na krut   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky hřídele 

Dovolené napětí ve smyku tD 200  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací napětí t  6,6  [MPa] Srovnávací tlak p  24,5  [MPa] 

Bezpečnost   30,4   Bezpečnost   5,30   

Kontrola pera na otlačení   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky náboje 

Dovolený tlak pD 90  [MPa] Dovolený tlak pD 90  [MPa] 

Srovnávací tlak p  27,7  [MPa] Srovnávací tlak p  27,7  [MPa] 

Bezpečnost   3,24   Bezpečnost   3,24   

 

Pro přenos krouticího momentu na kuželové soukolí bylo zvoleno: 

Pero 4e7 x 4 x 22 ČSN 02 2562 

Materiálové vlastnosti pera (dle MitCalc) 

Mez pevnosti v tahu Rmmin 350 [MPa] 

Dovolený tlak pD 90 [MPa] 

Dovolené napětí ve smyku τD 140 [MPa] 

Provozní koeficienty 

Koeficient provedení spoje Kd 1,0 

Koeficient využití spoje Ka 1,0 

Koeficient životnosti Kf 1,0 

Koeficient opotřebení Kw 0,4 

Požadovaná bezpečnost sf 1,0 



Diplomová práce 

- 69 - 

 

7.2 Návrh a kontrolní výpočty polohovací jednotky 

7.2.1 Kontrola ramene polohovacího ústrojí 

Profil ramene byl zvolen tak, aby rameno konstrukčně vyhovovalo potřebě uložení 

nezbytných komponent. Rameno je kontrolováno na napětí a průhyb pomocí simulace 

zatížení v modulu Mechanica/Structure programu ProEngineer. Výpočet je proveden pro 

statické zatížení disrupterem naplněným vodou připraveným ke střelbě. Výsledky analýzy 

poukazují na dostatečné dimenzování ramene.  

 

 

Obr. 50 Analýza průhybu ramene při zatížení hmotou disrupteru 

  

 

Obr. 51 Analýza napětí materiálu při zatížení hmotou disrupteru 

  

Maximální průhyb Maximální napětí Materiál 

0,19 mm 48,6 MPa 11 375 

 

Základem konstrukce ramene je zvolen tenkostěnný U profil 35x20x2 vyráběný 

z oceli 1.0038 (podobná 11 375), na nějž jsou navařeny další funkční části. 
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7.2.2 Návrh pohonu ramene 

Pohon je navržen pro zátěž ramene vlastní hmotností a hmotností přídavných 

zařízení. Pohon je zatěžován krátkými cykly, po většinu času je pohyb blokován brzdou. 

 ][3,2 kgmred =       ][16,0 mrred =  

 

( ) redredr rgmM ⋅⋅=  

][68,3 NmM r =  

 

Pro dané zatížení byl vybrán motor Maxon EC-max 22 25W, převodovka GP 32 C 

s převodovým poměrem 295:1 a brzda AB20. 

 

Hranice 
Proud 
[A] 

Moment 
[Nm] 

Max. 
otáčky 
[min-1] 

Charakteristika 

a 1,25 4 28 
Po tuto hranici se motor příliš nezahřívá, 

lze jej provozovat nepřetržitě 

b 2,45 7,5 24 Maximální moment na převodovce  

7.2.3 Návrh a kontrola kuželového soukolí 

Ozubené soukolí je navrženo pomocí software MitCalc, výpočet je doložen 

v příloze. Výpočet je proveden pro běžné provozní podmínky (4,77 Nm při 28 ot/min).  

 

 Označení Pastorek Kolo  

Převodový poměr soukolí i 1 

Účinnost převodu η 98 – 99 % 

Materiál kuželových kol  15 241 
Počet zubů z 33 33 [-] 

Čelní úhel záběru α 20 20 [°] 

Tečný modul met 1,5 1,5 [mm] 

Šířka ozubení b 12,3 12,3 [mm] 

koeficient 

bezpečnosti 

na únavu v dotyku SH 1,32 [-] 

na únavu v ohybu SF 4,9 [-] 

(12) 
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7.2.4 Návrh pera kuželového kola 

Návrhové výpočty jsou provedeny pomocí výpočtového programu MitCalc [38]. 

Pero je navrženo pro běžné zatěžovací podmínky provozu (4,77 Nm při 28 ot/min). 

Materiály použité pro jednotlivé části tvarového spoje jsou uvedeny v tabulce (Tab. 24).  

 

Tab. 24 Seznam komponent tvarového spoje č. 3 

Materiál 
Hřídel Pero Náboj (kuželové kolo) 

12 060 12 060 15 241 

Rozměry ø 14 H7 5x5x16 mm ø 14 e8 

 

Parametry zatížení 

Přenášený výkon P 0,015 [kW] 

Otáčky hřídele n 28,0 [/min] 

Krouticí moment T 4,77 [Nm] 

 

Způsob zatížení, provozní parametry 

Charakter pohonu Rovnoměrný 

Typ zatížení Plynulý 

Charakter provozu Obousměrný 

Počet rozběhů 100 000 

Požadovaná životnost spoje 20 000 [h] 

 

Kontrola h řídele na krut   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky hřídele 

Dovolené napětí ve smyku tD 200  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací napětí t  35,6  [MPa] Srovnávací tlak p  66,8  [MPa] 

Bezpečnost   5,62   Bezpečnost   1,95   

Kontrola pera na otlačení   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky náboje 

Dovolený tlak pD 130  [MPa] Dovolený tlak pD 200  [MPa] 

Srovnávací tlak p  66,8  [MPa] Srovnávací tlak p  50,1  [MPa] 

Bezpečnost   1,95   Bezpečnost   3,99   

 

Pro přenos krouticího momentu na kuželové soukolí bylo zvoleno: 

Pero 5e7 x 5 x 16 ČSN 02 2562 

Materiálové vlastnosti pera (dle MitCalc) 

Mez pevnosti v tahu Rmmin 500 [MPa] 

Dovolený tlak pD 130 [MPa] 

Dovolené napětí ve smyku τD 200 [MPa] 

Provozní koeficienty 

Koeficient provedení spoje Kd 1,0 

Koeficient využití spoje Ka 1,0 

Koeficient životnosti Kf 1,0 

Koeficient opotřebení Kw 0,5 

Požadovaná bezpečnost sf 1,4 
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7.2.5 Návrh pera uložení ramene 

Návrhové výpočty jsou provedeny pomocí výpočtového programu MitCalc [38]. 

Pero je navrženo pro běžné zatěžovací podmínky provozu (4,77 Nm při 28 ot/min). 

Materiály použité pro jednotlivé části tvarového spoje jsou uvedeny v tabulce (Tab. 25).  

 

Tab. 25 Seznam komponent tvarového spoje č. 4 

Materiál 
Hřídel Pero Náboj (ramene) 

12 060 11 375 11 375 

Rozměry ø 20 H7 3x3x28 mm ø 20 e8 

 

Parametry zatížení 

Přenášený výkon P 0,015 [kW] 

Otáčky hřídele n 28,0 [/min] 

Krouticí moment T 4,77 [Nm] 

 

Způsob zatížení, provozní parametry 

Charakter pohonu Rovnoměrný 

Typ zatížení Plynulý 

Charakter provozu Obousměrný 

Počet rozběhů 100 000 

Požadovaná životnost spoje 20 000 [h] 

 

Kontrola h řídele na krut   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky hřídele 

Dovolené napětí ve smyku tD 200  [MPa] Dovolený tlak pD 130  [MPa] 

Srovnávací napětí t  8,7  [MPa] Srovnávací tlak p  30,2  [MPa] 

Bezpečnost   22,96   Bezpečnost   4,31   

Kontrola pera na otlačení   
  
  
  

Kontrola otla čení drážky náboje 

Dovolený tlak pD 90  [MPa] Dovolený tlak pD 90  [MPa] 

Srovnávací tlak p  30,7  [MPa] Srovnávací tlak p  30,7  [MPa] 

Bezpečnost   2,93   Bezpečnost   2,93   

Pozn. Vzhledem ke konstrukci ramene je navržený tvarový spoj výrazně naddimenzován. 

 

Pro přenos krouticího momentu na kuželové soukolí bylo zvoleno: 

Pero 3e7 x 3 x 28 ČSN 02 2562 

Materiálové vlastnosti pera (dle MitCalc) 

Mez pevnosti v tahu Rmmin 350 [MPa] 

Dovolený tlak pD 90 [MPa] 

Dovolené napětí ve smyku τD 140 [MPa] 

Provozní koeficienty 

Koeficient provedení spoje Kd 1,0 

Koeficient využití spoje Ka 1,0 

Koeficient životnosti Kf 1,0 

Koeficient opotřebení Kw 0,5 

Požadovaná bezpečnost sf 1,4 
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7.3 Kontrola životnosti ložisek 

 Kontrola ložisek je, z důvodu jednotnosti výpočtů, uvedena v samostatné kapitole 

pro všechna ložiska. Kontrola je provedena podle metodiky firmy SKF, za pomoci online 

výpočtové aplikace. 

 

Vstupní hodnoty 

Ložisko 7203 BECBM – Kuličkové ložisko s kosoúhlým stykem 
Fr 0,522 [kN]  C 11 [kN] 

Fa 0,326 [kN]  Pu 0,25 [kN] 

    P 0,522 [kN] 

d 17 [mm]  n 240 [min-1] 

D 40 [mm]  v 44,3 [mm2/s] 

Životnost ložiska 

L10 9 360 106 otáček  L10h 649 800 hod. 

L10m
4 21 000 106 otáček  L10mh 21 000 hod. 

 

 

Vstupní hodnoty 

Ložisko 3201 A-2RS1TN9/MT33 – Dvouřadé kuličkové s kosoúhlým stykem 
Fr 0,100 [kN]  C 10,1 [kN] 

Fa 0,100 [kN]  Pu 0,24 [kN] 

    P 0,187 [kN] 

d 12 [mm]  n 240 [min-1] 

D 32 [mm]  v 44,3 [mm2/s] 

Životnost ložiska 

L10 157 600 106 otáček  L10h 700 000 hod. 

L10m >1 000 000 106 otáček  L10mh >1 000 000 hod. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 L10m je přepočítaná životnost pro dané provozní podmínky a mazání ložiska podle metodiky SKF. 
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Vstupní hodnoty 

Ložisko 6001-2RSL – Kuličkové ložisko 
Fr 0,480 [kN]  C 5,4 [kN] 

Fa 0,230 [kN]  Pu 0,1 [kN] 

    P 0,61 [kN] 

d 12 [mm]  n 240 [min-1] 

D 28 [mm]  v 44,3 [mm2/s] 

Životnost ložiska 

L10 690 106 otáček  L10h 48 200 hod. 

L10m 400 106 otáček  L10mh 27 800 hod. 

 

 

Vstupní hodnoty 

Ložisko 16002-2Z – Kuličkové ložisko 
Fr 0,522 [kN]  C 5,85 [kN] 

Fa 0,230 [kN]  Pu 0,12 [kN] 

    P 0,642 [kN] 

d 15 [mm]  n 240 [min-1] 

D 32 [mm]  v 44,3 [mm2/s] 

Životnost ložiska 

L10 760 106 otáček  L10h 52 500 hod. 

L10m 490 106 otáček  L10mh 33 700 hod. 

 

 

Vstupní hodnoty 

Ložisko 61802-2RS1 – Kuličkové ložisko 
Fr 0,090 [kN]  C 1,56 [kN] 

Fa 0,065 [kN]  Pu 0,034 [kN] 

    P 0,158 [kN] 

d 15 [mm]  n 28 [min-1] 

D 24 [mm]  v 690 [mm2/s] 

Životnost ložiska 

L10 960 106 otáček  L10h 572 900 hod. 

L10m 2 420 106 otáček  L10mh >1 000 000 hod. 
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Vstupní hodnoty 

Ložisko 61803-2RS1 – Kuličkové ložisko 
Fr 0,090 [kN]  C 1,68 [kN] 

Fa 0,065 [kN]  Pu 0,039 [kN] 

    P 0,158 [kN] 

d 17 [mm]  n 28 [min-1] 

D 26 [mm]  v 690 [mm2/s] 

Životnost ložiska 

L10 1200 106 otáček  L10h 715 600 hod. 

L10m 3 890 106 otáček  L10mh >1 000 000 hod. 
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8. Ekonomické zhodnocení návrhu 

Vzhledem k požadavku na nízkou cenu konstrukce, bylo provedeno ekonomické 

zhodnocení řešené konstrukce. První část tabulky obsahuje díly, u kterých byla zjištěna 

cena, druhá polovina pak shrnuje odhady cen. Přepočet z cizích měn byl proveden podle 

aktuálního kurzu ČNB. 

 

 

Komponenta Obj. č. Kusů Celková cena  

Maxon motor Σ 43 201 

Motor EC-Max 30 283858 1 3 540 

Motor EC-Max 40 283867 2 8 938 

Převodovka GP32C 166950 1 4 110 

Převodovka GP42C 203119 2 9 648 

Brzda AB 20 301212 1 6 959 

Řídicí jednotka DECV 50/5 4-Q-EC 305259 1 3 838 

Řídicí jednotka DEC 50/5 1-Q-EC 230572 2 6 168 

TYMA CZ  Σ 1 505 

Ozubená řemenice 60-05M-09 6W 4 1 043 

Ozubený řemen neoprenový 05M-1050-09 2 462 

Exvalos Σ 3 751 

Ložisko s kosoúhlým stykem 7203 BECBM 2 1222 

Dvouřadé s kosoúhlým stykem 3201 A-2RS1TN9/MT33 2 1421 

Kuličkové ložisko 6001-2RSL 2 240 

Kuličkové ložisko 16002-2Z 2 357 

Kuličkové ložisko 61802-2RS1 1 239 

Kuličkové ložisko 61803-2RS1 1 272 

ESCAD Trade Σ 4940 

Venkovní kamera YOKO RYK-2739 1 1 810 

Video vysílač   3 130 
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Komponenta Obj. č. Kusů Celková cena 

Bateriový blok  2 5 800 

Kola  4 900 

Řídicí systém  1 12 000 

Kuželové soukolí K 251616-16 SS 2 6 200 

Kuželové soukolí  1 5 400 

Ložiskové domky  8 5 000 

Rám, kryty  1 6 000 

Rameno  1 1 500 

Spojovací materiál  - 400 

Ostatní prvky   8 000 

Montáž   10 000 

    

Disrupter   50 000 

Konzole operátora   50 000 

Σ 214 597 Kč  

 

Výsledná cena je značně ovlivněna pouhým odhadem cen velké části komponent. Skutečná 

cena navíc musí zohlednit také náklady na vývoj, apod. Odhadovaná cena však poskytuje 

hrubý náhled na skutečné náklady na výrobu mobilního podvozku a potřebných systémů. 
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9. Zhodnocení dosažených výsledků 

 

Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem mobilního nosiče vodního 

rozstřelovače. V první části práce je proveden rozbor problematiky pyrotechnických 

zásahů a rozbor historického pozadí této problematiky. Dále je zpracována rešerše 

technických prostředků pro zneškodňování nástražných výbušných systémů a v rámci 

možností rozsahu diplomové práce je vyhotoven podrobný rozbor koncepcí vodních 

disrupterů. 

 

Vodní rozstřelovače (disruptery) nabízí moderní způsob likvidace nebezpečných 

nástražných výbušných systémů. Mezi jejich velké výhody patří jednoduchost konstrukce, 

vysoká účinnost rozstřelu a zároveň výrazné omezení vedlejších škod, které při rozstřelu 

mohou vzniknout. Navíc svou jednoduchostí je tento typ zneškodnění výbušných systémů 

téměř předurčen k využití ve spolupráci s dálkově řízenými pyrotechnickými roboty. 

Polohování disrupteru není tak náročné na přesnost a plynulost pohybu jako třeba 

manipulace s nebezpečným objektem, kdy jakákoliv nepřesnost, nebo ne zcela plynulý 

pohyb může způsobit odpálení výbušniny. 

 

Nabízí se proto možnost řešení konstrukčního návrhu mobilního nosiče s nízkými 

náklady na výrobu, neboť není potřeba přesného polohování ani plynulého následování 

určené trasy koncového bodu ramene. Snížení těchto nároků vede k možnosti výrazného 

snížení nákladů na vybavení řídicím systémem a celkově na výrobu mobilního nosiče. 

Přesnost polohování pro zaměření lze ponechat na schopnostech operátora, zamířit za 

pomoci zpětné vazby z vizuálního (kamerového) systému.  

 

Jednotlivé komponenty navržené konstrukce mobilního nosiče byly početně 

zkontrolovány a většina výpočtů byla posléze uvedena v diplomové práci nebo jejích 

přílohách. Část práce, zabývající se popisem navržené konstrukce, je zároveň sepsána 

formou, která usnadňuje představu postupu montáže. Při návrhu bylo dbáno na 

sestavitelnost konstrukce a na jednoduchost výroby jednotlivých komponent. Vzhledem 

k použitému vodnímu disrupteru, který při výstřelu zároveň rozptyluje část vodní náplně 

opačným směrem, než je směr výstřelu, bylo nutné upravit konstrukci pro odolnost proti 
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zatečení zbytků vody z výstřelu do konstrukce mobilního nosiče. Konstrukce tak nabyla 

odolnosti proti stékající vodě, což znamená, že lze nosiči přiřadit dle mezinárodní stupnice 

odolnosti (mezinárodní norma IEC 60529) označení odolnosti IP53. Zařízení je tedy 

odolné proti zanášení prachem (v omezené míře) a proti rozprašované vodě v úhlu až 60° 

od vertikální osy. 

 

Konstrukční návrh mobilního nosiče vodního disrupteru je vyhotoven formou 3D 

modelu v software ProEngineer a diplomová práce je doplněna výkresovou dokumentací 

v rozsahu zadaném vedoucím diplomové práce. Zároveň některé výpočty, které nebyly 

uvedeny v diplomové práci, jsou uloženy v digitální podobě na přiloženém CD. 
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