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BALAŠ, P. Srovnání mobilní požární techniky na podvozcích Mercedes-Benz. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 37 s. 

 

 Bakalářská práce se zabývá přehledem podvozků značky M-B a jejich využitím 

u jednotek požární ochrany v Moravskoslezském kraji. Jedná se o podvozky typu Atego, 

Actros, Econic. Je provedena multikriteriální analýza vybraných podvozků, na základě 

porovnání takticko-technických dat. Na závěr byl proveden návrh optimálního typu podvozku 

pro jednotlivé druhy mobilní techniky používané u jednotek požární ochrany. 

 

Klíčová slova: Mobilní technika, Požární automobily, Atego, Actros, Econic.  

 

  

 

 

 

Annotation: 
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VŠB-TU Ostrava, 2010. 37 s. 

 

This bachelor thesis deals with overview of truck chassis for brand Mercedes Benz and 

their usage for fire brigade units in Moravskoslezský region. It is concerned in truck chassis 

type Atego, Actros and Econic. Work contains multi-criteria analyses of chosen truck chassis, 

by comparing tactical and technical data. Close of the work includes design of the optimal 

type of truck chassis for various types of mobile equipment used by fire brigades. 
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1. Úvod 
 

Jelikož mobilní požární technika stárne a má omezenou dobu životnosti, je potřeba ji 

neustále obnovovat. S tím však souvisí řada úkolů. Je nutné provádět hodnocení, porovnání 

a také analýzy k možné obnově této techniky.  

Nástavby požárního automobilu je možné umístit na různé značky nákladních 

podvozků. A proto je potřeba vybrat nejvhodnější a nejlepší podvozek a to na základě 

porovnání, zkoušek, analýz a technicko-taktických parametrů. Samozřejmě s ohledem na 

finanční náročnost pořízení a následný servis.  

Při výběru mobilní techniky je důležité vzít v úvahu kladené požadavky na požární 

stanici, pro kterou je výběr uskutečněn. Také je důležité stanovit kritéria ve spolupráci 

s odborníky na mobilní požární techniku, zohlednit hasební obvod, ve kterém bude 

automobil zasahovat. Dále zdroje vody, ať už přírodní nebo z hydrantové sítě, sjízdnost 

komunikací a geografické rozdělení1.  

Ve své bakalářské práci se budu věnovat komparaci podvozků značky Mercedes-

Benz. Konkrétně se budu věnovat podvozkům typu Atego, Actros a Econic. 

K jejich srovnání použiji multikriteriální analýzu.  

 

Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit stávající stav vybavenosti jednotek požární 

ochrany mobilní požární technikou na podvozcích M-B  Actros, Atego a Econic 

nasazených u jednotek HZS Moravskoslezského kraje. Dále navrhnout optimální využití 

jednotlivých typů pro obnovu mobilní požární techniky z hlediska takticko-technických 

parametrů podvozků. 

 

 

 

  

 

 

 

                                                   
1 Monoši, M,: Výber cisternovej automobilovej striekačky kriteriálným hodnotenim. 
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2. Rešerše 
 

Vyhláška č. 53/2010 Sb. o technických podmínkách požární techniky 

 Tato vyhláška platí od 11. února 2010 stanovuje technické podmínky pro požární 

techniku, a to pro zásahový požární automobil včetně kontejnerové nástavby, dopravní 

automobil, automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí 

automobil a kombinovaný hasicí automobil. Ve své práci jsem použil základní požadavky 

na požární automobil a technické podmínky na CAS. 

 

Pokyn č. 9 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky 

a náměstka ministra vnitra ze dne 13. března 2006, kterým se vydává Řád stojní služby 

Hasičského záchranného sboru České republiky 

Řád strojní služby HZS ČR stanovuje základní úkoly HZS kraje, které se týkají 

zabezpečení provozuschopnosti, provozování, údržby a skladování prostředků strojní 

služby, zejména požární techniky a vybraných věcných prostředků požární ochrany. Využil 

jsem informací týkajících se úkolů strojní služby a zařazení požární techniky.  

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 Účelem zákona je stanovit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů 

a majetku před požáry. Informace jsem čerpal z oddílu Státní správa a samospráva na 

úseku PO. 
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3. Legislativa  
 

Stěžejním zákonem v oblasti požární ochrany je zákon č. 133/85 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

V současné době jsou technické podmínky, které se  vztahují na zásahová požární 

vozidla, uvedeny ve Vyhlášce č. 53/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. 

Dalším dokumentem zabývajícím se touto problematikou je pokyn generálního 

ředitele HZS ČR a náměstka MV, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR. 

Pro doplnění technických podmínek, pro automobilovou plošinu a žebřík jsem použil 

technické podmínky pro pořízení daného typu požárního automobilu. 

 Obsahové stránce výše zmíněné legislativy se věnuji v následujících podkapitolách. 

 

3.1 Zákon č. 133/85 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
 

Tento zákon je rozdělen do 8 částí, které se zabývají jednotlivou problematikou 

požární ochrany. 

 Pro mou bakalářskou práci je výchozí část druhá státní správa a samospráva na úseku 

požární ochrany, oddíl první orgány státní správy a samosprávy a jejich působnost a z něj 

vybrané paragrafy. 

 

§ 26 odst. 1 

Tento paragraf ukládá povinnost GŘ HZS ČR plnit úkoly, které stanovuje 

Ministerstvo vnitra na úseku požární ochrany. Generální ředitelství HZS ČR řídí jednotlivé 

HZS krajů. 

§ 26 odst. 2   

V tomto paragrafu je stanovena povinnost HZS kraje obstarávat a udržovat požární 

techniku v akceschopném stavu, v potřebném množství. Dále je podle tohoto paragrafu 

povinností HZS kraje dodržovat minimální početní stavy příslušníků na jednotlivých 

stanicích.  

V Příloze č. 5 Vyhlášky 247/ 2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany jsou uvedeny požadavky na minimální vybavení stanic HZS kraje požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany.  
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§ 27 odst. 1 

Kraj na úseku požární ochrany vydává nařízením kraje požární poplachový plán 

kraje, kterým stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území kraje. 

 

3.2 Požadavky na požární automobily z Vyhlášky č. 53/2007 Sb. 
 

Technické podmínky požárního automobilu splňují požadavky ČSN EN 1846-1, 

ČSN EN 1846-2, ČSN EN 1846-3, ČSN EN 1777, ČSN EN 14043, ČSN EN 14044, ČSN 

EN 1028-1, ČSN EN 1028-2, ČSN EN 14466, ČSN EN 07 8304, ČSN EN 38 9427, ČSN 

EN 38 9409 a ČSN EN s těmito normami souvisejícími. 

Tato vyhláška platí pro: 

a) zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení (dle Přílohy č. 1 této 

vyhlášky), 

b) dopravní automobil (dle Přílohy č. 2 této vyhlášky), 

c) automobilovou stříkačku, CAS, PHA, KHA (dle Přílohy č. 3 této vyhlášky). 

 

Ve své bakalářské práci se budu dále zabývat body a) a c) poněvadž typy podvozků, 

které budu analyzovat jsou vhodné pro použiti automobilů uvedených v těchto bodech. 

Tato norma rozděluje požární automobily dle provedení a vybavení požárním 

příslušenstvím na: 

a) základní, 

b) speciální (redukované, rozšířené, technické, k hašení lesních požárů, k hašení, 

chemické, ropné).  

Všechny typy zásahových požárních automobilů musí umožňovat průběžné dobíjení 

akumulátoru. 

Zásahový požární automobil váhové kategorie M a S musí být vybaven motorem 

o měrném výkonu nejméně 11 kW/1000kg (11 W/kg) největší technicky přípustné 

hmotnosti. 

Požární automobil je vybaven komunikačními prostředky. 

Zásahový automobil je osazen přípojnými a úchytnými prvky pro současné umístění 

nejméně dvou požárních světlometů určených k osvětlení místa zásahu. Tyto prvky mohou 

být nahrazeny osvětlovacím stožárem. Energetický zdroj tvoří elektrocentrála nebo 

generátor s pohonem od motoru automobilu. 
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3.2.1 Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku 

V Příloze č. 3, Vyhlášky 53/2007 Sb. jsou konkrétně vymezeny technické podmínky 

týkající se CAS. 

 

Konstrukce CAS umožňuje:  

a) přepravu jednotek požární ochrany, 

b) dálkovou dopravu vody, 

c) požární zásah vodou, střední a těžkou pěnou z vlastní nádrže nebo volného vnějšího 

zdroje vody nebo pěnidla,  

d) provedení záchranných prací. 

CAS svým provedením musí umožňovat použití dvou zařízení pro prvotní hasební 

zásah pěnou nebo vodou, z nichž jedno zařízení musí být vysokotlaké. Tento požadavek se 

netýká CAS v provedení speciální redukované. 

Kabina CAS je podle typu provedení vybavena: 

a) 6 nebo 9 sedadly v provedení základním, 

b) nejméně 4 sedadly v provedení speciálním redukovaném, nebo technickém, 

c) nejméně 3 sedadly v provedení speciálním k hašení lesních požárů. 

Podvozek pro smíšený a terénní provoz je konstruován tak, aby:  

a) umožnil pohon přední a nejméně jedné zadní nápravy,  

b) použití uzávěrky diferenciálu nebo obdobného zařízení alespoň na jedné hnací nápravě. 

Čerpací zařízení tvoří:  

a) požární čerpadlo,  

b) zařízení pro zavodnění požárního čerpadla,  

c) ventily a rozvody hasiva. 

Čerpací zařízení má pohon nezávislý na souběžné činnosti pohonu ostatních zařízení. 

Po obou stranách čerpacího zařízení jsou vyvedeny výtlačná hrdla se spojkami 75 mm, sací 

hrdla závitová 110, 125, 150 mm.  

Účelovou nástavbu lze mimo sacích a výtlačných hrdel osadit také tlakovými 

hrdlovými spojkami 75 mm. Konstrukce čerpacího zařízení musí umožňovat jeho snadné 

odvodnění.  

Nádrž na hasivo musí umožňovat její úplné vyprázdnění. Nádrž musí být konstruována 

tak, aby byla chráněná proti přetlaku při plnění a podtlaku při odběru hasiva, dále musí být 

umožněno průběžné doplňování hasiva při odběru. Obsah nádrže při jízdě nesmí vytékat. 

Nádrž na vodu je vybavena tlumícími přepážkami. Nádrž na vodu má objem nejméně 
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1700 l. Maximální objem nádrže není stanovený, poněvadž závisí na technických  

možnostech automobilu a účelu jeho vybavení  a vyžití  (viz. rozdělení požárních 

automobilů dle provedení).  

CAS je provedena tak, aby umožňovala bezpečné uložení požárního příslušenství 

a to v úložném prostoru pomocí úchytných prvků. CAS obsahuje požární příslušenství 

uvedeno v Tabulce č.1 této vyhlášky. 

 

3.2.2 Technické podmínky pro automobilový žebřík 

Pro pořízení automobilového žebříku (dále jen AZ) je potřeba splnit technické 

podmínky, které jsou uvedeny v Technických podmínkách TP-STS/04-2007, která byla 

vydána Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR a nabyla účinnosti 15. 8. 2007. 

AZ se skládá z podvozku nástavby a kabiny vozidla. 

Kabina osádky je vybavena dvěmi, nebo třemi sedadly po směru jízdy. Sedadla jsou 

vybavena bezpečnostními pásy. 

Nástavba se skládá z žebříkové sady a točnice. Žebříková sada má záchranný koš.  

Žebříková sada je část automobilového žebříku, skládá se z několika žebříkových dílů, 

které jsou spojeny tak, aby byly teleskopicky výsuvné. Ovládání žebříkové sady je 

umístěno zpravidla na točnici, v koši a je i možnost dálkového ovládání.  

Záchranný koš: 

a) je konstruován nejméně pro 3 osoby,  

b) je vybaven zařízením, které slouží k ochraně před sálavým teplem, například tryskami 

na vodní clonu, 

c) umožňuje upevnění záchranných nosítek, 

d) je odnímatelný.  

 

3.2.3 Technické podmínky pro automobilovou plošinu 

Pro pořízení automobilové plošiny je potřeba splnit technické podmínky uvedené 

v Technických podmínkách TP-STS/11-2008, která byla vydána Ministerstvem vnitra – 

GŘ HZS ČR a je v účinnosti od 20. 5. 2008. 

Automobilová plošina se skládá z  podvozkové části, kabiny osádky, účelové 

nástavby a pracovního koše.  

Podvozek automobilu musí být vybaven brzdovým systémem ABS, tažným zařízením pro 

připojení přívěsu.  
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Účelová nástavba má zobrazen pracovní diagram koše, který znázorňuje jeho pozici a je 

z něj možno odhadnout možnosti dalšího pohybu rameny. Může být vybavena žebříkovou 

sadou, po které je možno sestoupit ze záchranného koše na zem. Ovládání stabilizačních 

podpěr je umístěno tak, aby bylo obsluze umožněno kontrolovat jejich pohyb při 

ustavování.  

Pracovní koš je konstruován pro: 

a) minimálně 3 osoby, celková nosnost je minimálně 270 kg, 

b) vybavení záchrannými nosítky, 

c) umístění dvou požárních světlometů, 

d) vybavení lafetovou proudnici, 

e) přichycení spouštěcího zařízení, 

f) vybavení vodní clonou, ovládanou přímo z koše, 

g) napojení požární hadice B 75.  

 

3.3 Řád strojní služby 
 

Řád strojní služby HZS ČR stanovuje základní úkoly hasičského záchranného sboru 

kraje, které se týkají  zabezpečení provozuschopnosti, provozování, údržby a skladování 

prostředků strojní služby, zejména požární techniky  a vybraných věcných prostředků 

požární ochrany. 

 

Strojní služba zabezpečuje: 

a) provozuschopný stav prostředků strojní služby2 zařazených do provozu nebo zálohy 

a při jejím skladování v souladu s platnými předpisy, 

b) časový plán údržby a zkoušek, včetně opatření v souvislosti se změnou klimatických či 

jiných podmínek provozu, 

c) dílenskou činnost, 

d) návrhy na vybavení prostředky strojní služby, 

e) metodické materiály pro činnost na úseku strojní služby, 

f) podklady pro sběr dat o PT a VPPO, 

g) pravidelnou odbornou přípravu techniků strojní služby, strojníků a řidičů, 

                                                   
2 Prostředky strojní služby se rozumí zejména požární technika (PT) a vybrané věcné prostředky požární ochrany 
(VPPO), a další technické prostředky, opravárensko diagnostická zařízení a zařízení nezbytná pro provoz PT 
a PPO podle přílohy č. 1 tohoto řádu. 
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h) návrhy na zpracování technické specifikace pro nákup nebo rekonstrukci, případně 

přestavbu zásahové PT podle Přílohy č. 3 tohoto řádu a navrhuje koncepci a typové 

vybavení prostředky strojní služby v rámci HZS kraje nebo HZS ČR. 

 

Zařazení požární techniky: 

Zásahová požární technika se dle Řádu strojní služby zařazuje do pohotovosti, do zálohy 

a mimo provoz. 

a) do pohotovosti: 

jedná se o PT, která je schopná okamžitého použití při zásahu, k níž je určena obsluha, 

b) do zálohy: 

PT, která je schopná okamžitého použití při zásahu, ale k níž není určena obsluha, 

c) mimo provoz: 

tato PT není způsobilá okamžitého použití při zásahu.  

Zásahová PT smí být do pohotovosti nebo zálohy zařazena až po provedení 

předepsaného záběhu, pokud tak stanovil výrobce (dovozce) nebo opravna.  

Zásahový požární automobil: 

Označení zásahového požárního automobilu tvoří údaj o: 

a) druhu zásahového požárního automobilu (např. CAS, AP, AZ, aj.), 

b) hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby 

nebo údaj o množství zásoby hasiva (např. u CAS velikost požárního čerpadla, u AP 

a AZ velikost dostupné výšky), 

c) hmotnostní třídě požárního automobilu:  

- lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg, 

- střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg, 

- těžké (S) převyšující 14000 kg, 

d) kategorii zásahového požárního automobilu: 

- kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích, 

- kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace, 

- kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace, 

e) provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství (viz. 3.2.1 

Technické podmínky pro cisternovou automobilovou stříkačku).  
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4. Výběr sledované techniky na podvozcích M-B -Actros, Atego 
a Econic 

 

Pro účely mé bakalářské práce budu pracovat s nákladními automobily značky M-B 

na podvozcích Actros, Atego a Econic. Všechny druhy těchto podvozků jsou již několik let 

v užívání HZS MSK.  

Značka Mercedes-Benz má historii delší než 100 let. Více se můžete dozvědět 

v Příloze č. 2 Historie společnosti M-B. 

 

4.1 Popis vozidel 
 

V této části vysvětlím pojmy, které budou použity v následujících podkapitolách, ve 

kterých se budu věnovat popisu jednotlivých podvozků. Začnu podvozkem Atego, budu 

pokračovat podvozkem Actros a jako poslední popíši podvozek Econic. 

 

4.1.1 Přehled pojmů 

Podvozek je spodní nosná a pojízdná část automobilu. Podvozek dělíme na 4 části (rám 

vozidla, podvěs, řízení vozidla a brzdový systém vozidla). 

Rám je základní nosnou částí vozidla, na které je uloženo celé poháněcí ústrojí, karoserie 

a nástavba vozidla.  

Podvěs slouží pro uchycení náprav s koly a pérováním.  

Řízení vozidla musí být přesné a bezpečně přenášet pohyby volantu na řízená kola. 

Posilovače řízení slouží k tomu, aby nebylo nutné vynakládat příliš velkou námahu 

na ovládání. 

Brzdový systém slouží k tomu, aby zastavil motorové vozidlo v případě potřeby na co 

nejkratší dráze a přitom neovlivnil řízení. Brzdy na jednotlivých kolech i nápravách musí 

působit rovnoměrně. Dojde-li k intenzivnímu brzdění, vzniká značná setrvačná síla, která 

zvyšuje tlak na přední kola a zadní kola se současně nadlehčují.  Brzdové soustavy jsou 

konstruovány tak, aby brzdný účinek na předních kolech byl větší než na zadních. 

Motor je zdroj pohonu automobilu. Pro nákladní automobily se používají vznětové 

motory. 

Náprava je zařízení, jejímž prostřednictvím jsou dvě protější kola zavěšena na nosné 

konstrukci vozidla. Náprava může být jednomontážní nebo dvoumontážní.  
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Rozeznáváme: 

• hnací nápravu - přenáší hnací moment motoru na kola vozidla, 

• řídící nápravu - má kola upevněná na čepech kolem nichž se otáčejí a působí tak na 

změnu směru jízdy, 

• sunutá náprava - je náprava vozidla, na kterou se nepřenáší točivý moment od 

motoru, tato náprava má nosnou funkci, případně ještě řídicí.  

Pérování zabraňuje přenosu otřesů na vozidlo a zajišťuje pokud možno stálý styk 

pneumatik s vozovkou. Kvalitní odpružení zlepšuje jízdní vlastnosti a životnost vozidel. 

Kola zprostředkovávají vlastní styk vozidla s vozovkou tzn. nesou a vedou vozidlo po 

vozovce. 

Spojka obstarává spojení, nebo krátkodobé rozpojení otáčejícího se klikového hřídele za 

chodu motoru s ostatním převodovým ústrojím a tím i s hnacími koly motorového vozidla. 

Umisťuje se mezi motor a převodovku. Musí umožnit dočasné vyřazení motoru ze záběru 

a jeho pozvolné zařazování do záběru. Vyřazení ze záběru slouží ke snadné změně 

převodového stupně.  

Převodovka je vybavena převodovými stupni, kterými se za jízdy dají v určitém poměru 

měnit otáčky motoru k otáčkám hnacích kol vozidla. 

Stabilizátory v případě vysokého těžiště automobilu slouží k jeho stabilizaci, zlepšení 

jízdních vlastností při průjezdu zatáček a zvýšení bezpečnosti řízení.  

Rozvor kol je vzdálenost mezi osami kol nebo bodů, kde se pneumatiky dotýkají země.   

Kabina slouží k přepravě osádky, je zde umístěno ovládání vozidla. 

 

Systém Telligent 

Systém řízení motoru Telligent vyhodnocuje provozní parametry motoru (otáčky, 

plnící tlak, teploty chladící kapaliny a vnější teploty). Vyhodnocením těchto parametrů 

optimalizuje průběh a okamžik vstřiku paliva v závislosti na jízdní situaci vozidla 

(soupravy).  Tato optimalizace ve výsledku zajišťuje vysoký výkon, nízkou spotřebu 

a spalování nízké emise.  

Funkce automatizovaná převodovky Telligent spočívá v tom, že řazení probíhá tak 

jako u automatické převodovky, kdy vše je ovládáno na základě otáček motoru, ale řidič 

vozidla má možnost ovládat řazení, kdykoli je to zapotřebí. Pomocí řadící páky dá povel 

k přeřazení rychlostního stupně, k tomu dojde až po sešlápnutí spojkového pedálu. 

U brzdového asistenta Telligent je povel k brzdění přenášen elektronickým signálem, 

který nám zajistí, že se plná brzdná síla dostaví téměř okamžitě. Navíc sleduje rychlost 
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sešlápnutí brzdového pedálu, na jejíž základě toho je schopen odhalit potencionálně 

nebezpečnou situaci a zvýšit brzdnou sílu na maximum. 

 

4.2 Atego 
 

Podvozek Atego se vyrábí v hmotnostních kategoriích od 7,5 t do 15 t (s možností 

zesílení dané kategorie např. 15 t na 16 t). Hmotnostní kategorie odpovídají potřebě 

užitečné hmotnosti vozidla. 

Provedení náhonu kol je 4x2 (pohon zadní nápravy), nebo 4x4 (pohon přední i zadní 

nápravy). 

Rám automobilu je žebřinový a vyrábí se dle požadovaného účelu použití. Dodává se 

v tloušťce profilu 5 mm nebo v zesíleném provedení 7 mm, to závisí na typu vozidla. 

Tímto je možno zaručit vysokou pevnost v ohybu a torzní tuhost. 

Atega se vybavují čtyř nebo šesti válcovými řadovými motory BlueTec5. V různých 

výkonových provedeních od 95 kW do 210 kW s kroutícím momentem od 610 Nm po 

1120 Nm při 1200 až 1600 ot/min. Tyto motory jsou vybaveny systémem managementu 

řízení motoru Telligent.  

Telligent optimalizuje spotřebu paliva tím, že řídí množství vstřikovaného paliva pro 

každý válec zvlášť v závislosti na jízdní situaci a důležitých provozních parametrech 

motoru, kterými jsou otáčky motoru, zatížení vozidla. 

O maximálně účinný přenos hnací síly na vozovku se  stará 6-ti nebo 9-ti stupňová 

manuální převodovka, automatická a automatizovaná převodovka tzv. Telligent. 

Široká volba druhu odpružení slouží pro maximálně bezpečnou a klidnou jízdu. Lze 

si vybrat z pružinového odpružení, kombinací ocelových pružin a vzduchového odpružení 

nebo plně vzduchového odpružení. Atego se vybavuje stabilizátory přední nápravy. Na 

přání lze dodat stabilizátory zadní nápravy, vzduchem odpruženou zadní nápravu a od 12 t 

také plně vzduchové odpružení. 

Maximální možné zatížení přední nápravy je 5,1 t a zadní  nápravy 10,5 t.       

Dle požadované nástavby a potřebné únosnosti automobilu lze vhodně volit rozvor 

kol, tak aby bylo zajištěno správné těžiště vozidla.  

Na podvozku je umístěno rozhraní pro výrobce nástaveb, což umožňuje rychlé, 

jednoduché připojení komponentů nástavby na elektrickou síť vozidla. 
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Atega se vybavují kotoučovými brzdami. U provedení pohonu kol 4x4 se dodávají 

s bubnovými brzdami, ale i v tomto provedení je možnost na přání dodat kotoučové brzy.    

Pro účely HZS MSK se automobil vybavuje speciální kabinou pro osádku 1+5 

v provedení CAS, standardní kabinou pro provedení požární NK. 

 

4.3 Actros 
 

Podvozky typu Actros se vyrábějí v provedení dvounápravovém, třínápravovém 

a čtyřnápravovém. Dvounápravové provedení se vyrábí v hmotnostních kategoriích  20 t, 

třínápravové 25 t až 33 t a čtyřnápravové 32 t až 41 t. Tyto varianty umožňují maximálně 

přesné využití dle typu potřeby. 

Provedení náhonu kol je 4x2, 6x2, 6x4, 6x2/4, 8x4/4, 8x6/4, 8x8/4. První číslice 

znamená celkový počet náprav, druhá počet poháněných náprav a třetí číslice znamená 

počet řízených náprav. 

Rám je konstruován tak, aby byl schopen vydržet extrémní zatížení. Tloušťka stěn 

profilu rámu je od 7 mm přes 8 mm až 9,5 mm a 9,5 mm s výztuhami. 

Actrosy se vybavují šesti nebo osmi válcovými vidlicovými motory typu BlueTec5. V 9-ti 

výkonových provedeních od 235 kW po 440 kW. Sériově se vybavují systémem řízení 

motoru Telligent. Kroutící moment pro šestiválcové motory je od 1650 Nm do 2300 Nm, 

osmiválcové motory 2400 Nm až 2800 Nm při otáčkách motoru v rozmezí 1100 až 1300 

ot/min.  

 Podvozek je možno vybavit 12-ti stupňovou automatickou převodovkou, 16-ti 

stupňovou manuální převodovku, popřípadě automatizovanou převodovkou PowerShift 2. 

Předností této převodovky je vysoká rychlost řazení, menší opotřebení a nízká spotřeba 

paliva. Je také vybavena volitelným programy jako jsou: 

Power – slouží k dočasnému zvýšení výkonu motoru, 

Vyhoupání – při zapadnutí vozidla umožní rychle přecházet z pohybu dopředu 

dozadu tak, aby automobil mohl vyjet, 

Manévrování – při potřebě přesného najetí do úzkých míst.  

Pro tento podvozek je možno zvolit mezi odpružením ocelovým, kombinovaným 

použitím ocelových listových pružin a vzduchu nebo plně vzduchovým. Odpružení je 

nastaveno na optimální hmotnost vozidla a sladěno s tlumiči a stabilizátory.  
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I pro tento podvozek je několik velikostí rozvoru tak, aby co nejvíce vyhovoval 

rozměrům účelové nástavby. 

Čtyřnápravové provedení se vybavuje vyrovnáním zatížení náprav. Při překonávání 

nerovností dochází k maximálně rovnoměrnému zatížení na obě přední nápravy. Tím se 

předchází poškození z přetížení, snižuje se opotřebení závěsu náprav, řízení, pneumatik 

a současně se zvyšuje jízdní komfort.  

Tak jako Atego je i Actros vybaven rozhraním pro výrobce nástaveb. 

Dvounápravové a třínápravové provedení má kotoučové brzdy. Čtyřnápravové 

provrdní a vozidla s pohonem všech kol jsou vybavena bubnovými brzdami. 

 Kabina pro NK je v provedení 1+1, případně 1+2 míst pro osádku.  

 

4.4 Econic 
 

Podvozek typu M-B Econic se vyrábí v provedení dvounápravovém, třínápravovém 

a čtyřnápravovém. Dvounápravové provedení má maximální přípustnou hmotnost 18 t, 

třínápravové 26 t a  čtyřnápravové 32 t.  

Provedení náhonu kol je 4x2, 6x4, 6x2/4, 8x4/4. Na přání je možno vybavit 

podvozek řiditelnou vlečnou nebo sunutou nápravou, což automobilu dodá maximální 

možné manévrovací schopnosti i ve stísněném prostoru, což v městské zástavbě, pro kterou 

je určen, je téměř pravidlem.  

 Rám podvozku MB Econic je proveden v nízkopodlahové koncepci.V důsledku 

dělené konstrukce se silně dolů zalomeným předkem, rám umožňuje velmi nízký nástup do 

kabiny. Díky této koncepci má automobil nižší těžiště a tím lepší stabilitu. 

 Econic je vybaven motory BlueTec5 v různých výkonových provedeních od 

170 kW do 240 kW. Jsou dimenzovány na časté používání vedlejšího pohonu. Kroutící 

moment dosahuje hodnot 1100 Nm až 1300 Nm při otáčkách 1100 až 1300 ot/min. 

 O efektivní přenos hnací síly se stará automatická převodovka Allison s tlačítkovým 

řazením, volitelně 5-ti, nebo 6-ti stupni. Úzce odstupňované převodové stupně s funkcí 

overdrive dělají systém řazení efektivní, spolehlivý a nenáročný. Tato funkce umožňuje 

nastavit automobil do dvou režimů: Power a Ekonomy. V režimu Power, ve kterém jsou 

hasičské automobily nastaveny je zvýšen výkon motoru. Program Ekonomy klade důraz na 

ekonomický styl jízdy. Řidič vozidla má možnost kdykoli nastavit požadovaný program. 
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Tlačítkové ovládání dává navíc řidiči možnost v případě potřeby zvolit požadovaný 

rychlostní stupeň dle vlastního uvážení, například při jízdě do prudkého kopce 

 Úplné vzduchové odpružení s nímž je možno dodat elektronickou regulaci výšky 

podvozku, automaticky zajišťuje přizpůsobení tlaku vzduchových pružin danému stavu 

zatížení. Vozidlo je rovněž vybaveno zvedacím a spouštěcím zařízením, jenž umožňuje 

zvednutí nebo spuštění podvozku. Možné zvednutí je 200 mm a spuštění 60 mm. 

 Econic se dodává s uzávěrkou diferenciálu, jakož i s na přání dodávanou regulací 

prokluzu kol ASR jenž se i při náročných podmínkách starají o optimální trakci. 

Sériově se tento podvozek vybavuje kotoučovými brzdami na všech kolech. Je 

možno doplnit brzdovým asistentem Telligent. 

 

4.5 Výhody a nevýhody podvozků M-B 
 

Mezi výhody podvozků M-B bych zařadil velký výběr maximálně přípustné 

hmotnosti podvozku. To znamená, že si mohu optimálně vybrat váhovou kategorii 

podvozku dle účelu použití. Další výhodou je možnost instalace množství bezpečnostních 

prvků a pomocných systémů, například systém Telligent. Dále velký výběr motorů 

v různém výkonovém provedení od řadových motorů pro Atego a Econic, až k Actrosu 

s vidlicovými motory. Základem prostorné kabiny je přehledná palubní deska s ovládacími 

prvky volenými tak, že je řidič má ve svém dosahu. Možnost více řiditelných náprav dává 

automobilu skvělé manévrovací schopnosti i v úzkých městských ulicích. M-B má širokou 

síť servisních středisek. 

Jako nevýhody na podvozcích M-B bych uvedl nižší světlou výšku vozidla, ačkoli 

pro městský provoz to nemá vliv, v terénu je již tento nedostatek patrnější. Přestože je 

světlá výška vozidla nižší, konstrukce žebřinového rámu nutí výrobce vložit samostatný 

rám pro nástavbu, výsledkem toho je vyšší celková výška vozidla a umístění technických 

prostředků relativně vysoko na vozidle. Jejich dosažitelnost bez schůdků umístěných na 

vozidle může být problematická. Další nevýhodou je pořizovací cena vozidla. Výrobce ji 

obhajuje vysokou kvalitou a spolehlivostí, ale domnívám se, že i jiné značky automobilů 

jsou schopny nabídnout stejně vysokou kvalitu a spolehlivost za nižší pořizovací náklady,  

nehledě na cenu náhradních dílů a servisu. 
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5. Plošné pokrytí Moravskoslezského kraje 
 

V Příloze k zákonu č. 133/85 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů jsou 

uvedeny kategorie jednotek požární ochrany a základní tabulka plošného pokrytí. Pro účely 

plošného porytí se JPO dělí na: JPO I, JPO II, JPO III, JPO IV, JPO V, JPO VI. Jednotka 

HZS kraje se označuje jako JPO I. 

 

5.1 Rozdělení územních odborů 
 

Moravskoslezský kraj je rozdělen do šesti územních odborů, kterými jsou Ostrava, 

Opava, Bruntál, Frýdek–Místek, Karviná, Nový Jičín. Každý z těchto územních odborů čítá 

několik hasičských stanic. Tyto stanice rozlišujeme na centrální a pobočné3 - druhy stanic 

jsou C1 až P4. Na jednotlivých hasičských stanicích jsou umístěny jednotky PO. Kraj má 

celkem 22 jednotek HZS kraje.   

 

Ostrava je tvořena šesti stanicemi. Centrální stanicí Zábřeh a pěti pobočnými 

stanicemi Fifejdy, Poruba, Hrabůvka, Slezská Ostrava, Přívoz.  

Karvinský územní odbor je tvořen pěti hasičskými stanicemi. Centrální stanicí je 

stanice Karviná a pobočné stanice jsou Havířov, Český Těšín, Orlová, Bohumín. 

Územní odbor Bruntál se skládá z centrální stanice Bruntál a stanice Krnov 

a Rýmařov. 

Na území okresu Opava jsou tři stanice. Centrální stanicí je stanice Opava 

a pobočnými stanicemi Vítkov, Hlučín. 

Okres Frýdek–Místek se skládá z centrální stanice Frýdek – Místek a pobočných 

stanic Třinec a Nošovice.  

Na území Nového Jičína jsou pouze dvě stanice, a to Nový Jičín a Bílovec. 

 

 Automobily značky M-B jsou ve výbavě téměř na všech územních odborech MSK. 

Jedinou výjimkou je územní odbor Bruntál, kde na hasičských stanicích je využita jiná 

značka mobilní požární techniky.  

 

                                                   
3 Příloha č.3 k Vyhlášce č. 247/2001 Sb. 
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5.2  Využití sledovaných podvozků 
 

V současné době se jednotlivé druhy sledované techniky značky M-B nejvíce 

využívají v územním odboru Ostrava a to v počtu 14 vozidel. Druhým ÚO v pořadí je 

Karviná, která má ve svém vozovém parku 10 automobilů značky M-B. Třetím ÚO je 

Opava jenž využívá 6 vozidel. Na dalším místě jsou územní odbory Frýdek-Místek a Nový 

Jičín se shodným počtem 4 vozidel. 

Dále ve své práci popíšu zastoupení sledovaných podvozků v jednotlivých územních 

odborech. Pro lepší názornost slouží následující tabulky, které se týkají přehledu techniky 

u HZS MSK.  

 

5.2.1 ÚO Ostrava 
Tabulka 5.1 Přehled techniky na ÚO Ostrava 

Typ podvozku 
Stanice 

Atego Actros Econic 
Zábřeh 3 4 1 
Fifejdy - 1 1 
Poruba - - 1 
Hrabůvka - - 1 
Slezská Ostrava - - 1 
Přívoz - - 1 
Celkem 3 5 6 

 

Tabulka 5.1 zobrazuje počet jednotlivých typů podvozku M-B na území města 

Ostravy. Na centrální stanici Zábřeh disponují 6-ti NK, z nichž 3 jsou na podvozku M-B 

Actros. Jeden z nosičů v provedení 4x2 má maximální přípustnou hmotnost  

20 t. Zbylé dva nosiče na podvozku Actros jsou v provedení 6x4 s maximální přípustnou 

hmotností každého z nich 26 t. Ostatní kontejnerové nosiče jsou na podvozku M-B Atego. 

Všechny tři nosiče jsou v provedeni 4x2. Dva mají maximální přípustnou hmotnost 10 t 

a třetí 12 t.  

Dalším typem automobilu, na kterém je použito podvozku M-B Actros je 

vyprošťovací automobil Bizon s celkovou hmotností 41 t v provedeni 8x4.  

Posledním z vozů, kterým centrální stanice Zábřeh disponuje, je AZ, který je na 

podvozku M-B Econic. AZ má pracovní výšku 30 m a je v provedení 4x2. 
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Další stanice z ÚO Ostrava je stanice Fifejdy. Ta má ve svém vozovém parku jeden 

NK M-B Actros s maximální přípustnou hmotností 20 t a jeden automobilový žebřík M-B 

Econic s pracovní výškou 30 m.  

 

Ostatní stanice tohoto územního odboru jsou vybaveny po jednom kuse automobilu na 

podvozku M-B Econic s účelovou nástavbou AZ nebo AP. U stanice Poruba se jedná 

o účelovou nástavbu AZ s pracovní výškou 30 m. Stanice Hrabůvka, Slezská Ostrava 

a Přívoz disponují automobily s účelovou nástavbou AP. Pro stanice Hrabůvka a Slezská 

Ostrava je pracovní výška AP 30 m. A pracovní výška AP na stanici Přívoz je 44 m. 

 

5.2.2 ÚO Karviná 
Tabulka 5.2 Přehled techniky na ÚO Karviná 

Typ podvozku 
Stanice 

Atego Actros Econic 
Karviná  3 1 - 
Havířov 2 - - 
Orlová 1 - - 
Český Těšín 1 - - 
Bohumín 2 - - 
Celkem 9 1 0 
 

 V Tabulce 5.2 je počet jednotlivých podvozků v ÚO Karviná. Na centrální stanici 

v Karviné mají celkem čtyři automobily značky M-B. Podvozek typu Actros využívají jako 

NK s celkovou hmotností 20 t. Ostatní technika je na podvozku M-B Atego. Jedná se o dvě 

CAS, (CAS 15 a CAS 24) a jeden AZ s pracovní výškou 37 m.  

 U ostatních pobočných stanic v ÚO Karviná se vyskytují pouze  automobily 

s podvozkem M-B Atego. Všechny automobily jsou typu CAS (CAS 24 nebo CAS15), 

avšak jedinou výjimkou je stanice Bohumín s AZ s pracovní výškou 30 m. 

 

5.2.3 ÚO Bruntál 

Jak jsem již zmínil výše na územním odboru Bruntál mobilní požární techniku značky 

M-B nevyužívají. 
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5.2.4 ÚO Opava 
Tabulka 5.3 Přehled techniky na ÚO Opava 

Typ podvozku 
Stanice 

Atego Actros Econic 
Opava 4 1 - 
Hlučín 1 - - 
Vítkov - - - 
Celkem 5 1 0 
 

Tabulka 5.3 udává počet jednotlivých typů podvozku M-B v ÚO Opava. Centrální 

stanice Opava disponuje čtyřmi automobily na podvozku M-B Atego. Jedním z nich je CAS 

24. Druhým automobilem jenž je na této stanici využíván je také na podvozku Atega 

s účelovou nástavbou AZ s dostupnou výškou 30 m. Třetím je CAS 15 a čtvrtým CAS 24 

jenž je v záloze. 

Na této stanici používají také jeden NK Actros s maximálně přípustnou hmotností 20 t 

Na pobočné stanici Hlučín mají jeden automobil M-B Atego s nástavbou CAS 24. 

Pobočná stanice Vítkov nedisponuje požární technikou značky M-B váhové kategorie 

M a S.  

 

5.2.5 ÚO Frýdek-Místek   
Tabulka 5.4 Přehled techniky na ÚO Frýdek-Místek 

Typ Podvozku 
Stanice 

Atego Actros Econic 
Frýdek-Místek 1 1 - 
Třinec 1 - - 
Nošovice - - 1 
Celkem 2 1 1 

 

Počet jednotlivých typů podvozků v ÚO Frýdek-Místek udává Tabulka 5.4. Centrální 

stanice Frýdek-Místek má ve vozovém parku dvě vozidla značky M-B. Prvním z nich je AZ 

na podvozku M-B Atego, jehož celková hmotnost činí 15 t. Tento AZ je jedním z nejstarších 

automobilů značky M-B v užívání HZS kraje. 

Druhým z automobilů je nosič kontejnerů na podvozku Actros, jehož celková 

hmotnost je 20 t. 

Pobočná hasičská stanice Třinec má k dispozici jedno vozidlo značky M-B. Jedná se 

o AZ 30 na podvozku Atego. 

Další stanicí je pobočná stanice Nošovice, která využívá podvozku M-B Econic 

s účelovou nástavbou AP.  Její pracovní výška je 30 m. 



19 
 

5.2.6 ÚO Nový Jičín 
Tabulka 5.5 Přehled techniky na ÚO Nový Jičín 

Druh techniky 
Stanice 

Atego Actros Econic 
Nový Jičín 3 - - 
Bílovec 1 - - 
Celkem 4 0 0 

 

Tabulka 5.5 zobrazuje množství jednotlivých typů podvozku M-B v ÚO Nový 

Jičín.V tomto ÚO je jak na centrální stanici Nový Jičín, tak i na pobočné stanici Bílovec 

využívaná technika značky M-B na podvozcích Atego. Ve třech případech se jedná o CAS 

24 a jednou o CAS 15. 

  

5.2.7 Shrnutí 

Následující Tabulka 5.6 dává přehled o stavu vybavenosti JPO na území MSK a to 

z hlediska počtu požárních automobilů na podvozcích M-B. Tabulka je rozdělena podle 

jednotlivých ÚO. 

 

Tabulka 5.6 Celkový přehled techniky v MSK  
Typ podvozku 

Územní odbor 
Atego Actros Econic 

Ostrava 3 5 6 
Opava 5 1 0 
Bruntál 0 0 0 
Frýdek-Místek 2 1 1 
Karviná 9 1 0 
Nový Jičín 4 0 0 
Celkem 23 8 7 
 

HZS MSK celkem využívá 38 podvozku značky M-B hmotnostní třídy M a S. Z toho 

23 podvozků je Atego využíváno pro různé druhy nástaveb. Celkem 8 podvozku typu Actros 

s nejčastějším využitím nosič kontejnerů a 7 podvozků Econic s využitím pro mobilní 

výškovou techniku. 
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6. Multikriteriální hodnocení podvozků Mercedes-Benz 
 

Abychom mohli správně provést multikriteriální hodnocení je potřeba vybrat  

kandidáty, které budu následně hodnotit. Pro účely mé bakalářské práce jsem provedl 

zjednodušený výběr, poněvadž používané techniky je mnoho a jednotlivé druhy techniky 

se od sebe významně neliší. Z řady podvozku M-B Atego jsem vybral tři zástupce, 

u podvozků Actros a Econic pouze zástupce dva. Všichni vybraní zástupci jsou z řad 

vozového parku HZS MSK.   

Dále je zapotřebí stanovit hodnotící kritéria a ke každému kritériu přiřadit jeho 

důležitost (váhu). Hodnotící kritéria jsem stanovil ve spolupráci s odborníky, kteří dobře 

znají zkoumanou problematiku. Jednalo se o Ing. Jiřího Mlčouška (bývalý učitel na Střední 

odborné škole požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany Ministerstva vnitra 

ve Frýdku-Místku, nyní v důchodu), Ing. Aleše Petřvalského (prodejce nákladních vozidel 

M-B Centrum Moravia spol. s r.o.) a Jiřího Oršulíka (technik strojní služby HZS MSK). 

Váhu u jednotlivých kritérií jsem ohodnotil body na stupnici od 1 do 10, kdy 10 určuje 

nejvyšší váhu kritéria.  

 

Hodnotící kriteria: 

• maximální přípustná hmotnost,  

• cena,  

• počet poháněných náprav,  

• maximální rychlost,  

• spotřeba paliva,  

• měrný výkon motoru,  

• výška vozidla,  

• přední nájezdový úhel, 

• zadní nájezdový úhel, 

• kroutící moment,  

• počet řiditelných náprav (toto kritérium je pouze pro podvozek Econic a nahrazuje 

kriterium počtu poháněných náprav).  

 

V následujícím kroku se jednotliví kandidáti hodnotí body, také 1 až 10, kdy 1 

nevyhovuje požadavkům a 10 vyhovuje ideálně. Při hodnocení jednotlivých kandidátů 
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byly brány v úvahu veškeré možné varianty podvozků, i když jednotliví kandidáti zde 

neměli své zastoupení, poněvadž se ve vozovém parku HZS MSK nevyskytují. Pro 

objektivní hodnocení je důležité vzít v úvahu i výrobcem nabízené parametry, neboť 

výrobce je schopen dle požadavku zájemce takový podvozek dodat. Na závěr se pomocí 

vážených součtů vybere nejvhodnější kandidát, to znamená ten, který získá největší vážený 

součet.  

Hodnoty týkající se jednotlivých kritérií jsem získal z několika zdrojů. Jednalo se 

o výrobce samotných podvozků, vlastní měření a interní dokumentaci HZS MSK. 

V případě podvozku Atego jsem dané informace uvedl pod jednotlivé tabulky, ale 

poněvadž řada těchto informací je stejného charakteru i pro ostatní podvozky odkazuji se 

na tabulky v podkapitole 6.1. 

 

6.1 Multikriteriální hodnocení podvozku MB Atego 
 
 V této podkapitole jsem provedl pomocí tabulek hodnocení vybraných zástupců 

podvozku M-B Atego. Jedná se o NK Atego 1024, CAS 15 Atego 1426 F a CAS 24 Atego 

1528 F 4 x 4.    

Následující tabulka 6.1 udává souhrnný přehled o parametrech jednotlivých vozidel.  

V Příloze č. 1 jsou pod obrázky č. 1 až 3 zobrazeny fotografie jednotlivých 

automobilů.  

 
Tabulka 6.1 Tabulka souhrnný dat podvozku Atego 

 Kritérium Atego 1024 Atego 1426 Atego 1528 
1 Max. přípustná hmotnost [t] 10 14 15 
2 Cena v tis. EUR 47 58 64 
3 Poháněné nápravy 2 2 4 
4 Maximální rychlost [km/h] 130 104 120 
5 Spotřeba paliva [l/100km] 30 25 30 
6 Měrný výkon motoru  [kW/t]  17,5 13,4 13,6 
7 Celková výška [mm] 3000 3350 3300 
8 Přední nájezdový úhel [°] 16 26 38 
9 Zadní nájezdový úhel  [°] 16 24 37 
10 Kroutící moment  [Nm]   850 970 1120 

 

Na základě výše uvedených parametrů jsem provedl hodnocení. Jednotlivým 

kritériím jsem přiřadil váhu. A následně vytvořil tabulku 6.2, která obsahuje výsledky mé 

analýzy pro  podvozek M-B Atego.  
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Tabulka 6.2 Tabulka hodnot kritérií podvozku Atego 
 Kritérium Váha Atego 1024 Atego 1426 Atego 1528 
1 Max. přípustná hmotnost 8 3 7 9 
2 Cena v tis. EUR 7 9 5 2 
3 Poháněné nápravy 8 5 5 10 
4 Maximální rychlost  4 10 3 7 
5 Spotřeba paliva  3 4 9 4 
6 Měrný výkon motoru  10 10 4 5 
7 Celková výška  7 9 3 5 
8 Přední nájezdový úhel  8 3 5 8 
9 Zadní nájezdový úhel   8 3 5 8 
10 Kroutící moment   10 4 7 10 

 Vážený součet  430 381 519 
 Pořadí   2 3 1 
 

Dle výsledků multikriteriální analýzy pro podvozek M-B Atego je nejlepším 

vozidlem vozidlo s označením Atego 1528, jehož vážený součet činí 519. S velkým 

odstupem následuje Atego 1024 s váženým součtem 430 a poslední je vozidlo s označením 

Atego 1426 s celkovou hodnotou váženého součtu 381.  

V analýze nejsou zohledněny jednotlivé kategorie zásahového vozidla (1 – silniční, 

2 – smíšený, 3 – terénní provoz), což do značné míry ovlivnilo její výsledek, neboť některá 

kritéria pro vozidla silniční kategorie mají nižší normové požadavky, například velikosti 

nájezdových úhlů4  než u vozidel terénní kategorie.  

V jednotlivých tabulkách 6.3 až 6.12 jsem provedl hodnocení zvolených kandidátů 

na základě zjištěných parametrů.  

 

Tabulka 6.3 Maximální přípustná hmotnost 
Atego Max. přípustná hmotnost [t] Body Výsledné body 
1024 10 1-4 3 
1426 14 5-7 7 
1528 15 8-10 9 

 

Dle výrobce je stanovena maximální přípustná hmotnost podvozku, která se 

pohybuje od 7,5 t do 16 t. V mé analýze nebylo zastoupeno vozidlo s minimální 

a maximální hodnotou. 

 

 

 

                                                   
4 ČSN EN 1846-2 Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení 
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Tabulka 6.4 Cena 
Atego Cena v tis. EUR Body Výsledné body 
1024 47 10-7 9 
1426 58 6-4 5 
1528 64 3-1 2 

 

U kritéria cena je nutno upozornit, že se jedná o cenu pouze orientační, jelikož 

automobil je zakoupen jako celek. Cena podvozku není vyčíslená, je zahrnuta v celkové 

ceně vozidla. Ceny jsem stanovil na základě konzultace s prodejcem nákladních vozidel 

značky M-B. 

 
Tabulka 6.5 Poháněné nápravy 

Atego Poháněné nápravy Body Výsledné body 
1024 2 1-5 5 
1426 4 6-10 10 
1528 2 1-5 5 

  

Způsob pohánění náprav pro Atego je 4x2, nebo 4x4, jiné varianty se nevyskytují. 

 

Tabulka 6.6 Maximální rychlost 
Atego Maximální rychlost [km/h] Body Výsledné body 
1426 104 1-4 3 
1528 120 5-7 7 
1024 130 8-10 10 

 

Údaje o maximální rychlosti jednotlivých vozidel jsem získal z interní dokumentace 

HZS MSK. Jednalo se o technické informace, které jsou vedeny v systému IKIS II.   

 

Tabulka 6.7 Spotřeba paliva 
Atego Spotřeba paliva [l/100km] Body Výsledné body 
1024 25 10-6 9 
1426 30 5-1 4 
1528 25 10-6 9 

 

V případě spotřeby paliva se jedná o údaj orientační, poněvadž záleží na řadě 

faktorů, které spotřebu mohou ovlivnit, např. profil jízdní dráhy, styl jízdy, zatížení 

vozidla, aj. Tento údaj jsem převzal z výše zmíněné interní dokumentace HZS MSK 

z téhož systému. 
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Tabulka 6.8 Měrný výkon motoru 
Atego Měrný výkon motoru  [kW/t] Body Výsledné body 
1024 17,5 8-10 10 
1426 13,4 1-4 4 
1528 13,6 5-7 5 

 

V případě kritéria měrný výkon motoru jsem hodnoty získal pomocí výpočtu, kdy 

výkon motoru podělíme maximálně přípustnou hmotností vozidla.  

 

Tabulka 6.9 Celková výška 
Atego Celková výška [mm] Body Výsledné body 
1024 3000 8-10 9 
1426 3350 1-4 3 
1528 3300 5-7 5 

 

Výška vozidla se měří od vodorovné základny po nejvyšší pevný bod. Tento údaj je 

uveden v dokumentaci o technice, kterou vede HZS MSK. 

 

Tabulka 6.10 Přední nájezdový úhel 
Atego Přední nájezdový úhel [°] Body Výsledné body 
1024 16 1-4 3 
1426 26 5-7 5 
1528 38 8-10 8 

 

Tyto hodnoty jsem získal na základě vlastního měření a následně je porovnal 

s minimálními požadavky české technické normy4.  

 

Tabulka 6.11 Zadní  nájezdový úhel 
Atego Zadní nájezdový úhel  [°] Body Výsledné body 
1024 16 1-4 3 
1426 24 5-7 5 
1528 37 8-10 8 

 

Tyto údaje jsem získal opět měřením, tak jako v případě předního nájezdového úhlu. 

 

 

 

 

                                                   
4 ČSN EN 1846-2 Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení 
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Tabulka 6.12 Kroutící moment 
Atego Kroutící moment  [Nm] Body Výsledné body 
1024 850 1-4 4 
1426 970 5-7 7 
1528 1120 8-10 10 

 

Kroutící moment je nutno uvádět spolu s otáčkami motoru, při kterých je ho 

dosaženo. Pro podvozky Atego jsou to otáčky v rozmezí  1200 až 1600 otáček za minutu. 

 

6.2 Multikriteriální hodnocení podvozku MB Actros 
 

V této podkapitole se opět věnuji hodnocení vybraných zástupců podvozků M-B, ale 

tentokrát se jedná o podvozek typu Actros. Jako reprezentanty jsem zvolil nosiče 

kontejnerů Actros 2031 a Actros 2644. 

Souhrnný přehled o parametrech vybraných vozidel jsem uvedl v tabulce 6.13. 

Jednotlivé hodnoty byly získány od výrobce, na základě vlastního měření a z interní 

dokumentace HZS MSK.  

V Příloze č. 1 jsou pod obrázky č. 4 a 5 uvedeny fotografie jednotlivých nosičů 

kontejnerů. 

 

Tabulka 6.13 Tabulka souhrnný dat podvozku Actros 
 Kritérium Actros 2031 Actros 2644 
1 Max. přípustná hmotnost [t] 20 26 
2 Cena v tis. EUR 79 87 
3 Poháněné nápravy 2 4 
4 Maximální rychlost km/h] 140 110 
5 Spotřeba paliva [l/100km] 32 30 
6 Měrný výkon motoru  [kW/t]  11,5 12,3 
7 Celková výška [mm] 3300 3200 
8 Přední nájezdový úhel [°] 24 23 
9 Zadní nájezdový úhel  [°] 13 21 
10  Kroutící moment  [Nm]  1650 2100 

 

 Na základě získaných údajů jsem provedl hodnocení. Kritériím jsem přiřadil 

váhu a následně vytvořil tabulku 6.14, která je výsledkem mé analýzy pro podvozek typu 

Actros. 
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Tabulka 6.14 Tabulka hodnot kritérií podvozku Actros 
 Kritérium Váha Actros 2031 Actros 2644 
1 Max. přípustná hmotnost 9 3 6 
2 Cena  8 9 3 
3 Poháněné nápravy 9 4 7 
4 Maximální rychlost 4 10 5 
5 Spotřeba paliva 3 4 6 
6 Měrný výkon motoru  10 3 6 
7 Celková výška  7 4 7 
8 Přední nájezdový úhel 8 6 5 
9 Zadní nájezdový úhel 8 2 6 
10 Kroutící moment   10 3 8 
 Vážený součet  339 456 
 Pořadí  2 1 

 

Ani při této analýze nebyly brány v úvahu různé kategorie podvozku zásahového 

vozidla. Dle mého názoru nebyly dosažené výsledky ovlivněny touto skutečností, ale 

celkovými vlastnostmi vozidla. Se značným náskokem se na prvním místě umístil 

podvozek s označením 2644, který se u většiny kritérií vyznačoval nadprůměrnými 

hodnotami, celkově dosáhl váženého součtu 456. Actros 2031 s celkovým součtem 339 se 

v rámci mého hodnocení umístil jako poslední.  

   V jednotlivých tabulkách 6.15 až 6.24 jsem provedl hodnocení zvolených 

kandidátů na základě zjištěných parametrů.  

 

Tabulka 6.15 Max. přípustná hmotnost 
Actros Max. přípustná hmotnost [tun] Body Výsledné body 
2031 20 1-5 3 
2644 26 6-10 6 

 

Pro podvozky typu Actros se maximálně přípustná hmotnost pohybuje v relaci od 20 

t až  41 t.  

 

Tabulka 6.16 Cena 
Actros Cena v tis. EUR Body Výsledné body 
2031 79 10-6 9 
2644 87 5-1 3 

 

Tabulka 6.17 Poháněné nápravy 
Actros Poháněné nápravy Body Výsledné body 
2031 2 1-5 4 
2644 4 6-10 7 
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Tabulka 6.18 Maximální rychlost 
Actros Maximální rychlost [km/h] Body Výsledné body 
2031 140 6-10 10 
2644 110 1-5 5 

  

Tabulka 6.19 Spotřeba paliva 
Actros Spotřeba paliva [l/100km] Body Výsledné body 
2031 32 1-5 4 
2644 30 6-10 6 

  

Tabulka 6.20 Měrný výkon motoru   
Actros Měrný výkon motoru  [kW/t] Body Výsledné body 
2031 11,5 1-5 3 
2644 12,3 6-10 6 

 

Tabulka 6.21 Celková výška 
Actros Celková výška [mm] Body Výsledné body 

2031 3300 1-5 4 
2644 3200 6-10 7 

 

Tabulka 6.22 Přední nájezdový úhel 
Actros Přední nájezdový úhel [°] Body Výsledné body 
2031 24 6-10 6 
2644 23 1-5 5 

 

Tabulka 6.23 Zadní nájezdový úhel 
Actros Zadní nájezdový úhel [°] Body Výsledné body 
2031 13 1-5 2 
2644 21 6-10 6 

 

Tabulka 6.24 Kroutící moment 
Actros Kroutící moment  [Nm] Body Výsledné body 
2031 1650 1-5 3 
2644 2100 6-10 8 

 

Uváděné hodnoty jsou platné pro otáčky motoru v rozmezí od 1100 do 1300 otáček 

za minutu. 
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6.3 Multikriteriální hodnocení podvozku MB Econic 
 

V této podkapitole se zabývám hodnocením vybraných podvozků značky MB. Jedná 

se o typ Econic, z jehož řad jsem pro účely multikriteriální analýzy zvolil Econic 1828 

a Econic 2633. V případě Econic 1828 jde o AZ s dostupnou výškou 30 m a  Econic 2633 

AP s dostupnou výškou 44 m. Výsledky analýzy pro tento typ podvozku jsou uvedeny 

v tabulce 6.26.  

V Příloze č. 1 jsou pod obrázky č. 6 a 7 uvedeny fotografie jednotlivých automobilů.  

 

Tabulka 6.25 Tabulka souhrnný dat podvozku Econic 
  Kritérium Econic 1828 Econic 2633 

1 Max. přípustná hmotnost [kg] 18 000 26 000 
2 Cena v tis. EUR 120 180 
3 Maximální rychlost 120 100 
4 Měrný výkon motoru  [kW/t]  11,6 9,2 
5 Spotřeba paliva [l/100km] 30 25 
6 Řiditelné nápravy   1 2 
7 Celková výška [mm] 3250 3450 
8 Přední nájezdový úhel [°] 13 12 
9 Zadní nájezdový úhel  [°] 12 8 
10 Kroutící moment  [Nm]  1100 1300 

 
 
Tabulka 6.26 Tabulka hodnot kritérií podvozku Econic 
  Kritérium Váha Econic 1828 Econic 2633 

1 Max. přípustná hmotnost 9 4 8 
2 Cena  8 8 4 
3 Maximální rychlost 9 10 5 
4 Měrný výkon motoru  4 6 1 
5 Spotřeba paliva  3 4 9 
6 Řiditelné nápravy   10 5 10 
7 Celková výška  7 7 3 
8 Přední nájezdový úhel 8 6 5 
9 Zadní nájezdový úhel 8 7 1 
10 Kroutící moment  10 4 8 

 Vážený součet  469 429 
 Pořadí   1 2 

 

 Econic 2633 v případě dvou kritérií nevyhovuje minimálním normovým standardům 

podle české technické normy4, jedná se o kritérium měrný výkon motoru a zadní nájezdový 

úhel. Tomuto vozidlu byla pro tyto hodnoty udělena výjimka. Proto v mé analýze tato 

                                                   
4 ČSN EN 1846-2 Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení 
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kritéria získala minimální počet bodů. V mé analýze dosáhl nejvyššího váženého součtu 

Econic 1828, jehož hodnota je 469, druhý skončil zmíněný podvozek Econic 2633 

s váženým součtem 429.  

V jednotlivých tabulkách 6.27 až 6.36 jsem provedl hodnocení zvolených kandidátů 

na základě zjištěných parametrů.  

 

 

Tabulka 6.27 Max. přípustná hmotnost 
Econic Max. přípustná hmotnost [kg] Body Výsledné body 
1828 18 000 1-5 4 
2633 26 000 6-10 8 

 

Výrobcem uváděná maximálně přípustná hmotnost se pohybuje v rozmezí od 18 do 

32 tun. 

 

Tabulka 6.28 Cena 
Econic Cena v tis. EUR Body Výsledné body 
1828 120 10-6 8 
2633 180 5-1 4 

 

Tabulka 6.29 Maximální rychlost 
Econic Maximální rychlost [km/h] Body Výsledné body 
1828 120 6-10 10 
2633 100 5-1 5 

 

Tabulka 6.30 Měrný výkon motoru 
Econic Měrný výkon motoru [kW/t] Body Výsledné body 
1828 11,6 1-5 6 
2633 9,2 6-10 1 

 

Minimální požadavek české technické normy4 je 11 [kW/t]. 

 

Tabulka 6.31 Spotřeba paliva 
Econic Spotřeba paliva [l/100km] Body Výsledné body 
1828 30 1-5 4 
2633 25 6-10 9 
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Tabulka 6.32 Řiditelné nápravy 
Econic Řiditelné nápravy Body Výsledné body 
1828 1 1-5 5 
2633 2 6-10 10 

 

Tabulka 6.33 
Econic Celková výška [mm] Body Výsledné body 
1828 3250 6-10 7 
2633 3450 5-1 3 

 

Celková výška vozidla může být ovlivněna druhem a velikostí požární nástavby. 

 

Tabulka 6.34 Přední nájezdový úhel 
Econic Přední nájezdový úhel [°] Body Výsledné body 
1828 12 1-5 5 
2633 13 6-10 6 

 

Tabulka 6.35 Zadní nájezdový úhel 
Econic Zadní nájezdový úhel [°] Body Výsledné body 
1828 12 6-10 7 
2633 8 5-1 1 

 

Podvozek MB Econic 2633 má sice zadní nájezdový úhel 12°, ale do jeho profilu 

zasahuje pevná část stabilizační podpěry a skutečný úhel je tedy snížen na 8°. 

 

Tabulka 6.36 Kroutící moment   
Econic Kroutící moment  [Nm] Body Výsledné body 
1828 1100 1-5 4 
2633 1300 6-10 8 

 

Hodnoty platné pro otáčky motoru v rozmezí 1100 až 1300 ot/min. 
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7. Návrh optimálního typu podvozku pro jednotlivé druhy 
mobilní požární techniky používané u JPO 

 

V této kapitole jsem provedl návrh optimálního typu podvozku M-B pro zásahový 

požární automobil. Požární automobily jsem rozdělil podle druhu a to na  CAS, AZ, AP 

a AJ. U každého z těchto druhů jsem určil hmotnost a k ní následně přiřadil kategorii 

vozidla.  

 

• Hmotnost: L, M, S. 

• Kategorie: silniční, smíšený, terénní.  

 

Hmotnostní kategorii L (2 až 7,5 t) neodpovídá žádný z výše zmíněných typů 

požárních automobilů, proto se jejím návrhem nebudu dále zabývat.  

 

7.1 Optimální podvozek pro CAS 
 

V této části mé práce jsem provedl návrh optimálního podvozku pro požární vozidla 

s označením CAS. Podle hmotnosti můžeme CAS zařadit do skupiny M i S.  

Poněvadž se na každou z těchto hmotnostních kategorií kladou jiné nároky, určil 

jsem optimální typ podvozku pro oba typy. Pomocným kritériem bylo zařazení CAS podle 

kategorie provozu. 

 

7.1.1 Váhová kategorie M (7,5 až 14 t) 

Základním požadavkem na CAS ve váhové kategorii M je doprava hasičů na místo 

zásahu, doprava technických prostředků a minimálního množství hasicích prostředků pro 

prvotní zásah. 

U této váhové kategorie nebylo potřeba využít pomocného kritéria, protože 

z podvozků M-B, které byly předmětem mé analýzy, odpovídá váhové kategorii M pouze 

podvozek typu Atego. Zbylé dva podvozky překračují tuto hmotnostní kategorii.   

Podvozek Atego se vyrábí ve všech kategoriích provozu, proto se dá použít ve verzi 

silniční, smíšené i terénní. 
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7.1.2 Váhová kategorie S (nad 14 t) 

Mým základním požadavkem při návrhu optimálního podvozku váhové kategorie 

S je skutečnost, aby podvozek umožnil přepravu většího množství vody pro hašení. 

  Váhové kategorii S odpovídají všechny tři podvozky značky M-B, které byly 

analyzovány.  

Budu-li však uvažovat, že po daném podvozku požaduji možnost přepravy velkého 

objemu vody, podvozek Atego je nutné vyloučit, jelikož se tento podvozek se vyznačuje 

nízkou maximální přípustnou hmotností. Laicky řečeno neuveze tak těžký náklad. 

 

V případě silniční provoz se kladně jeví podvozek Econic. V České republice není 

prozatím k těmto účelům využíván, ale v zahraničí je to obvyklé. Často jej využívají jako 

CAS pro přepravu vody okolo 8000 l s družstvy 1+1 až 1+3. Myslím si, že by využití 

těchto vozidel ve velkých českých městech mohlo být přínosem. Podvozku Actros by bylo 

možno také využít, ale vzhledem k rozměrům, jízdním vlastnostem a možnostem nastavení 

podvozku je pro silniční provoz vhodnější právě Econic. 

 

V rámci kategorie smíšený provoz jsem vyloučil podvozek Econic, jehož provedení 

je speciálně pro městský provoz. Jako optimální se jeví podvozek Actros, jehož  provedení 

pohonu náprav 6x4 má dostatečné parametry pro provoz nejen po silnici, ale i mimo 

zpevněné komunikace. 

  

Jako optimální pro kategorii terénní provoz se mi jeví podvozek Actros. Možnost 

provedení pohonu kol  4x4, nebo 6x6 dává tomuto podvozku přednost k využití v terénu.  

 

7.2 Optimální podvozek pro výškovou techniku 
 

Výškovou technikou se rozumí AZ a AP. Tyto druhy mobilní techniky jsem zařadil 

do jedné kategorie z důvodu stejných požadavků na podvozek. Rozdílnost jednotlivých 

automobilů spočívá pouze v druhu účelové nástavby.  

Hlavním parametrem výškové techniky je dostupná výška pracovního koše. 

Hmotnost celého vozidla stoupá v závislosti na dostupné výšce a použitého materiálu 

nástavby. 
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Výšková technika potřebuje pro svou práci pevný podklad, poněvadž nestabilní 

povrch může ohrozit její činnost. AZ a AP spadají do váhové kategorie S. Jejich provoz je 

určen na silniční kategorii. 

Pro vozidla AZ a AP  se mi jako optimální jeví podvozek M-B Econic. Přednosti 

tohoto podvozku jsou nízký rám a tím i těžiště, dále možnost řiditelné zadní nápravy, díky 

které takto rozměrná vozidla dokáží i v úzkých ulicích města dobře manévrovat.  

 

7.3 Optimální podvozek pro NK  
 

Trendem současné doby je využívání kontejnerového požárního automobilu 

s výměnnou účelovou nástavbou.  

Při pořizování podvozku pro NK je nutné zvážit, které kontejnery bude převážet, tj. 

znát hmotnost na kterou je potřeba podvozek dimenzovat. Z hlediska kategorie provozu 

můžeme NK zařadit mezi silniční i smíšený provoz.  

Dle mého názoru by bylo vhodné pořizovat podvozky pouze pro smíšený provoz, 

jelikož by se tím ušetřily náklady na koupi podvozku, který by byl využitelný jen pro 

provoz silniční. 

 

7.3.1 Váhová kategorie M  

Podvozek, který lze zařadit do této váhové kategorie je pouze Atego. Z kontejnerů, 

které se používají v MSK je pro tento podvozek vhodný pouze kontejner o maximální 

hmotnosti 5 t. Jako optimální podvozek navrhuji Atego, který je možné využít pro silniční i 

smíšený provoz. 

 

7.3.2 Váhová kategorie S 

V rámci váhové kategorie S připadají v úvahu podvozky Actros a Econic. Tato 

váhová kategorie převáží kontejnery o maximální hmotnosti 10 t. 

 

Pro silniční provoz je možné využívat oba typy podvozku, tj. Actros i Econic. 

Využití podvozku Econic jako nosiče kontejneru je možné, ale pouze pro tuto kategorii 

provozu. Vhodnější je podle mého názoru podvozek Actros, poněvadž pořizovací cena je 

výrazně nižší.  

V rámci smíšeného provozu vyhovuje jen Actros, proto je i optimálním podvozkem. 
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7.4 Optimální podvozek pro AJ 
 

 AJ spadají do váhové kategorie S. Tuto kategorii splňují podvozky Actros a Econic. 

Z dostupných informací5 o přehledu AJ a VYA používaných u HZS jsou všechny 

v provedení pohonu všech kol. Z toho usuzuji, že podvozky jsou minimálně ve smíšeném 

nebo terénním provedení. Ačkoli podvozky jsou v tomto provedení, jejich činnost na 

nezpevněném povrchu je nebezpečná. 

 Jako optimální podvozek tedy připadá pouze Actros a to z důvodu možného 

provedení ve smíšené nebo terénní kategorii s pohonem všech kol. 

                                                   
5 OBROUČKA, Hynek - Automobilové jeřáby a vyprošťovací automobily u JPO. 
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8. Závěr 

 

 Cílem mé bakalářské práce bylo provést srovnání mobilní požární techniky na 

podvozcích M-B Atego, Actros a Econic. Toto srovnání jsem provedl pomocí 

multikriteriální analýzy jednotlivých typů podvozků s rozdílnými nástavbami. Pro srovnání 

podvozků jsem ve spolupráci s odborníky stanovil hodnotící kritéria, přiřadil jim jejich 

důležitost a poté provedl výpočet váženého součtu. Při hodnocení podvozků Atego dopadl 

nejlépe podvozek Atego 1528. V případě analýzy podvozku Actros dopadl nejlépe Actros 

2644. U podvozku Econic získal nejvyšší vážený součet Econic 1828. Tuto analýzu jsem 

prováděl objektivně, ačkoli stanovení vah jednotlivých kritérií a hodnocení kandidátů 

může být do jisté míry ovlivněno subjektivním pohledem. 

Dle mého názoru je tento druh analýzy ovlivnitelný lidským faktorem, proto bych 

chtěl při porovnání techniky doporučit provedení více druhů analýz, popřípadě přímé 

srovnání podvozků v praxi. A na základě takto ověřených výsledků provést dané 

rozhodnutí. 

 Provedl jsem návrh optimálního typu podvozku pro jednotlivé druhy mobilní požární 

techniky a to pro CAS, AZ, AP, NK a AJ. Tyto druhy vozidel jsem vybral proto, že jsou 

nejčastějšími zástupci vozových parků jednotlivých krajských HZS. Poté jsem si všechna 

tato vozidla zařadil do hmotnostních kategorií a následně do kategorie provozu. Na základě 

požadavků na jednotlivé druhy vozidel jsem provedl návrh optimálního typu podvozku pro 

jednotlivý druh vozidla v dané hmotnostní kategorii a kategorii provozu.  

 Návrh optimálního podvozku pro: 

- CAS (M, kategorie 1 - 3) Atego 

- CAS (S, kategorie 1)  Econic 

- CAS (S, kategorie 2,3) Actros 

- NK (M, kategorie 1 - 3) Atego 

- NK (S, kategorie 2)  Actros 

- AP, AŽ (S, kategorie 1) Econic 

- AJ (S, kategorie 2)  Actros 

 Na závěr bych chtěl navrhnout lidem, jenž budou pověřeni obnovou mobilní požární 

techniky, aby se při výběru zaměřili i na jiné značky podvozků než je MB. Dle mého 

názoru by pro některé druhy vozidel mohly být vhodnější jiné značky podvozků.  
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Příloha 2 Historie společnosti M-B 

 

Mercedes je již přes sto let jméno nejprogresivnější značky motorových vozidel. 

Dodávkou svého prvního Mercedesu, která se uskutečnila 22. prosince1900, společnost 

Daimler-Motoren-Gessellschaft (DMG) začala dynamický rozvoj, který vyvrcholil 

vznikem nadnárodní společnosti DaimlerChrysler AG koncem 20. století. V současnosti je 

Mercedes Benz značkou úspěchu a prestiže. Jedinečná je její technická dokonalost, vysoká 

kvalita, neustálá inovace a mnoho legendárních vozidel, například 300 SL Gullwing. 

Trojcípá hvězda Mercedesu se stala nejznámějším symbolem značky auta a představuje 

jednu ze světově nejvýznamnějších obchodních značek [8]. 

 

V roce 1880 Gottlieb Daimler a Karl Benz položili základy motorizace silniční 

přepravy svými vynálezy vysokootáčkových motorů a automobilu, které objevili nezávisle 

na sobě. S finanční podporou příznivců a partnerů oba investovali do vývojových projektů 

ve vlastních podnicích - Benz založil v říjnu 1883 v Mannheimu firmu Benz & Cie. V 

listopadu 1890 vznikla Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG). Obě společnosti hledali 

vhodnou značku pro své produkty, která by přitahovala pozornost a vyzdvihla jejich 

jedinečnost. Vynálezci zpočátku používali svá jména "Benz" a "Daimler"; jako značku 

původu a kvality jejich motorů a vozidel. Obchodní značka Benz & Cie se změnila až v 

rokce 1909, kdy ozubené kolo, které se používalo od roku 1903, vystřídal vavřínový věnec 

kolem jména Benz. Přelom století však produktem Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) 

v Cannstatte přinesl zcela nové obchodní jméno: "Mercedes" [8]. 

 

 

 

Obrázek č. 1 Vývoj symbolu značky 


