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Bakalářská práce řeší návrh technického kontejneru pro Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje. Počátek práce se věnuje legislativě týkající se požadavků na požární 

kontejnery. Analýza současného stavu obsahuje nejprve popis technických kontejnerů 

v jiných krajích. Dále je zhodnocena technika v Jihomoravském kraji, která nyní zabezpečuje 

složitější technické zásahy, havárie se zřícením budov, hromadné dopravní nehody a sesuvy 

půdy. V poslední části práce je navržen technický kontejner včetně jeho vybavení 

s konkrétním rozmístěním a charakteristikami nejdůležitějšího vybavení. 
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Úvod 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) České republiky  

je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či 

teroristické útoky [1]. 

Zásahová činnost jednotek požární ochrany se stále vyvíjí. Rozvoj technologií, zvyšování 

rizik, ale i terorismus nutí hledat nové taktické postupy s využitím nových věcných prostředků 

požární ochrany (dále jen „PO“) a nové specializovaně zaměřené požární techniky. Jednou 

z možností, jak hospodárně řešit vybavení jednotek PO specializovanými prostředky či 

technikou, je účelné využívání kontejnerových požárních automobilů s výměnnými 

kontejnery. 

Téma mé práce „Návrh technického kontejneru pro Hasičský záchranný sbor 

Jihomoravského kraje“ jsem si vybral ze dvou hlavních důvodů. Téma týkající se HZS je mi 

velmi blízké, protože již čtvrtým rokem pracuji jako příslušník Hasičské záchranného sboru 

Jihomoravského kraje (dále jen „HZS JmK“) na požární stanici (dále jen „PS“) Brno – 

Lidická. Má práce je zároveň mým koníčkem, o problematiku HZS se aktivně zajímám a 

myslím si, že technický kontejner by byl pro práci hasičů velkým přínosem. Technický 

kontejner na stanici HZS JmK chybí a tato moje bakalářská práce, ve které řeším návrh tohoto 

kontejnerového zařízení, by mohla sloužit jako podklad při jeho realizaci v praxi 

v následujících 5 letech. 

Speciální technické vybavení zaměřené svou zásahovou činností na zásahy se zřícením, 

zavalením či při hromadných dopravních nehodách je dnes téměř povinností mít ve vybavení 

záchranných složek v každém kraji, v České republice to však pravidlem není. 

Cílem předkládané práce je vypracovat návrh technického kontejneru pro HZS JmK, 

který by bylo možné umístit na PS Brno - Lidická. Při zpracování návrhu byla vybrána 

vhodná kontejnerová nástavba na typové nosiče, které jsou již umístěny na PS Brno – Lidická 

a posléze do tohoto kontejneru navrženo technické vybavení včetně konkrétního umístění. 

Nejdůležitější vybavení je pak popsáno stručnými charakteristikami. 

PS Brno – Lidická není dle současných právních předpisů [2] opěrným bodem HZS JmK 

pro záchranu osob ze zřícených budov spojenou s haváriemi se zřícením budov, objektů 

technologických procesů nebo sesuvů půdy. Opěrným bodem HZS ČR se rozumí stanice 
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Hasičského záchranného sboru kraje, na níž je dislokována speciální technika pro provádění 

záchranných a likvidačních prací pro určitou oblast. 

Opěrný bod pro záchranu osob ze zřícených budov u nás v České republice zajišťují dva 

kraje, a to kraj Moravskoslezský a území hlavního města Prahy [2]. HZS Moravskoslezského 

(dále jen „HZS MsK“) kraje by v případě vzniku rozsáhlého zásahu se zaměřením na 

vyprošťování osob ze sutin zasahovalo i na území kraje Jihomoravského. V současné době je 

sice na PS Brno - Lidická dislokován technický automobil hmotnostní třídy S (hmotnost 

vozidla převyšující 14 000kg), jak požadují předpisy pro opěrný bod, ten však nemá potřebná 

schválení a akreditace, aby tento opěrný bod pro HZS Jmk zajišťoval. Zásahový obvod tohoto 

předurčeného vozidla je i přesto v případě vzniku mimořádné události celý Jihomoravský 

kraj. 

Lze předpokládat, že při vynaložení určitých finančních prostředků v případě realizace 

technického kontejneru v praxi získá HZS JmK statut opěrného bodu pro záchranu osob ze 

zřícených budov a tím bude zabezpečena větší bezpečnost zasahujících a efektivita provádění 

záchranných prací. 

Při návrhu nástavby se bude zohledňovat i kompatibilita s typovými nosiči umístněnými 

na PS Brno – Lidická. Jedná se o kontejnerizaci, za kterou se považuje systém, kdy jeden 

určitý nosič je schopen na své ložné ploše postupně měnit několik kontejnerových nástaveb. 

Jako příklad je uveden typový nosič, který dle druhu zásahu je schopen přepravit kontejner 

chemický, ropný, lodní nebo např. technický. Základní předností kontejnerizace je zejména 

úspora finančních prostředků při pořizování techniky, neboť pořizování jednotlivých 

kontejnerů pasujících na jeden univerzální nosič je finančně méně nákladné než pořízení 

celého vozidla. Další výhodou je také finanční úspora v podobě nižších nákladů na údržbu a 

opravy samotných kontejnerů v porovnání s požárním automobilem, které jsou o poznání 

nižší. 

Návrh kontejneru bude vycházet z analýzy nejdůležitějších právních předpisů a norem 

týkajících se požárních kontejnerů a budou vybrány rozměrové parametry, kterými se bude 

kontejner řídit při své realizaci. 
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1 Rešerše  

Jedny z nejdůležitějších informací a podkladů k mé bakalářské práci jsem získal 

odbornou konzultací s příslušníky HZS JmK. Při tvorbě nechyběla ani vlastní inspirace 

technickými prostředky umístěnými na PS Brno – Lidická a technickými kontejnery v České 

republice. Dále byl také významným zdrojem informací internet, kde jsem čerpal veškeré 

technické parametry, návody, katalogové listy, důležité rozměry a hmotnosti technických 

prostředků, které jsem zvolil a rozmisťoval do mnou navrhovaného technického kontejneru. 

Blíže jsem čerpal z následujících dokumentů: 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 

Vyhláška stanovuje technické podmínky pro zásahové požární automobily včetně 

kontejnerového provedení, dopravní automobily, automobilové stříkačky, cisternové 

automobilové stříkačky, pěnové hasící automobily a kombinované hasící automobily. 

DIN 30 722 Kontejnerová sklápěcí vozidla – nakládací zařízení, kontejnery 

Norma platí obecně pro všechny kontejnerové sklápěcí nákladní automobily, nakládací 

zařízení a kontejnery. Vozidla jsou rozdělena podle celkové hmotnosti a podle výšky 

upevňovacího třmenu. 

DIN 14 505 Požární vozidla – Přepravníky kontejnerů – Všeobecné 

požadavky 

Tato norma navazuje na normu DIN 30 722. Jsou zde stanoveny maximální konstrukční 

rozměry a hmotnostní dělení nosiče kontejneru podle počtu náprav. 

SIAŘ KŘ HZS JmK částka 27/2010; 24 pokyn ředitele HZS JmK ze dne 19. 2. 2010, 

kterým se stanoví opěrné body HZS JmK a typy předurčenosti jednotek požární 

ochrany pro záchranné práce.  

V tomto důležitém dokumentu je řešena problematika opěrných bodů HZS JmK, kde je 

uvedeno, že v současné době není HZS JmK opěrným bodem pro vyprošťování osob ze 

zřícených budov.  
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2 Analýza a zhodnocení současného stavu 

Při realizaci technického či jiného zaměřeného kontejneru z oblasti PO je v praxi nutné 

řídit se příslušnými právními normami a předpisy [3,4,5]. Dle těchto právních požadavků byl 

vyroben i technický (resp. vyprošťovací) kontejner pro HZS MsK a pro HZS hlavního města 

Prahy. Tyto kraje jsou také jako jediné v České republice předurčeny jako opěrný bod pro 

vyprošťování osob ze zřícených budov. Kraj Jihomoravský tento statut v současné době 

nemá, a tak řeší složitější technické zásahy poměrně dobře vybavený technický automobil na 

PS Brno - Lidická. V případě výstavby nového technického kontejneru v praxi lze 

předpokládat, že by kraj tento statut získal. Přinesl by zlepšení profesionality PO ochrany, 

zvýšila by se efektivita záchrany a nemusely by se jednotky PO potýkat s nedostatkem 

speciálních technických prostředků PO, jako jsou např. stabilizační prostředky budov či 

dostatek speciálních vyprošťovacích nářadí. Nový kontejner by byl přepravován na typovém 

nosiči ve vlastnictví HZS umístěném na PS Brno – Lidická. 

2.1 Právní předpisy a normy týkající se požárních kontejnerů 

V České republice nebyla doposud vydána žádná norma ani předpis týkající se přímo 

požárních kontejnerů. České firmy proto při výrobě kontejnerů vycházejí z německých norem 

DIN 30 722 [4] a 14 505 [5]. Při výrobě kontejnerů však musí výrobci brát v potaz českou 

vyhlášku č.35/2007 Sb. 

Vyhláška č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky 

Tato vyhláška stanoví technické podmínky pro zásahový požární automobil včetně 

kontejnerového provedení, jestliže se používá ke stejnému účelu jako požární automobil. 

Technické podmínky pro účelovou nástavbu zásahového požárního automobilu [3]: 

−  Uzamykatelné prvky dveří a uzávěrů úložného prostoru účelové nástavby jsou 

vybaveny zámky shodným klíčem. 

−  Karosérie účelové nástavby zásahového požárního automobilu je konstruována tak, 

aby umožnila snadný a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Umístění 

požárního příslušenství včetně povinné výbavy automobilu je provedeno tak, aby 

každou položku bylo možno vyjmout samostatně, bez vyjmutí jiné, pokud toto 

příslušenství není uloženo v přepravních zásuvkách nebo na odklopných či posuvných 

prvcích. 
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−  Stupně a plošiny pro snazší přístup k požárnímu příslušenství jsou konstruovány tak, 

aby umožnily bezpečné vyjmutí požárního příslušenství z účelové nástavby. Za tímto 

účelem jsou doplněny o madla. 

−  Ovládací prvek a zajišťovací mechanismus pro uložení požárního příslušenství je 

konstruováno tak, aby jej bylo možné ovládat v zásahových rukavicích pro hasiče. 

−  Tlaková nádoba, zařízení tlakovou vodou vybavené nebo hasící přístroj jsou 

v zásahovém požárním automobilu uloženy v úchytech v poloze svislé nebo v poloze 

vodorovné. Při vodorovné poloze jsou uloženy příčně. 

−  Na vnitřní straně uzávěru úložného prostoru je umístěn čitelný seznam požárního 

příslušenství. Při osazení skříně roletami je seznam umístěn ve skříních u uzávěru. U 

skříně s více otvory je seznam umístěn u každého otvoru. 

Požadavky normy DIN 30 722 

Tato norma [4] platí obecně pro kontejnerové sklápěcí automobily, pro nakládací zařízení 

a kontejnery. Norma rozděluje kontejnerové sklápěcí nákladní automobily podle maximální 

celkové hmotnosti do třech kategorií: 

−  Do 12 t. 

−  Do 26 t. 

−  Do 32 t. 

Kategorie do 26 t a do 32 t mají výšku upevňovacího třmene kontejneru 1 570 mm, 

kategorie do 12 t výšku 900 mm. 

Pro účel této práce se budu zabývat pouze požadavky na požární kontejnery. Jsou zde 

stanoveny připojovací rozměry obecně pro kontejnery. Pro potřeby požárních kontejnerů tyto 

rozměry upravuje norma DIN 14 505. 

Požadavky normy DIN 14 505  

Norma DIN 14 505 [5] platí pro nosiče kontejnerů s kontejnery systému 1 570 mm dle 

DIN 30 722 s hákovým uložením. Stanovuje konstrukční rozměry, hmotnost a označení 

přepravníků kontejnerů a dále stanovuje požadavky na podvozek, nakládací zařízení a 

kontejner. 

Konstruk ční rozměry 

Nejvyšší celkové rozměry kontejnerového nosiče s požárním kontejnerem smí činit 

maximálně: 

− Celková délka 10 000 mm. 
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− Šířka 2 550 mm. 

−  Výška 4 000 mm. 

Hmotnost 

Charakteristická hmotnost kontejnerového nosiče je dána počtem náprav nosiče. Pro tří 

nápravový kontejnerový nosič může být charakteristická hmotnost maximálně 26 000 kg a 

pro dvou nápravový kontejnerový nosič může být maximálně 18 000 kg. 

Všeobecné požadavky 

Maximální vnější délka kontejneru závisí na počtu náprav kontejnerového nosiče 

(Tabulka 1, Obrázek 1 a 2). 

Tabulka 1 Závislost maximální vnější délky kontejneru na typu vozidla a počtu náprav [5] 

Typ vozidla 
Počet       

náprav 
Maximální vnější délka 

kontejneru 

Maximální vnější délka 

kontejneru 

2 18/5900a  

3 26/5900b 26/6900b 

a viz Obrázek 1, b viz Obrázek 2 

 

 
l1 = 5 500 mm l2 = 5 900 mm 

Obrázek 1 Přepravník kontejneru 18/5900 [5] 
 

 
l1 = 5 500 mm l2 = 5 900 mm l1´ = 6 500 mm l2´ = 6 900 mm 

Obrázek 2 Přepravník kontejneru 26/5900 a 26/6900 [5] 
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2.2 Zhodnocení kontejnerů pro opěrné body HZS ČR 

Při návrhu kontejneru v mé bakalářské práci jsem čerpal ze dvou, v České republice již 

fungujících kontejnerů. HZS MsK a HZS hlavního města Prahy s těmito kontejnery jako 

jediné v České republice splňují požadavky opěrného bodu pro záchranu osob ze zřícených 

budov. 

2.2.1 Technický kontejner HZS Moravskoslezského kraje 

Technický kontejner HZS MsK (Obrázek č. 3) je situován na požární stanici v Ostravě – 

Zábřehu a do výjezdu je zařazen od roku 2003. Vyrobila jej firma Továrna hasící techniky, 

s.r.o. Polička a je umístěn na automobilovém podvozku Mercedes – Benz Actros. Tento 

technický kontejner je svým vybavením předurčen na záchranné a vyprošťovací práce většího 

rozsahu, kde nestačí běžná zásahová technika. 

Mezi jeho vybavení patří technické prostředky, které usnadňují zásahovou činnost při 

záchranných a vyprošťovacích pracích. Část technických prostředků je uloženo na 

praktických manipulačních vozících po obou stranách. Zbytek technických prostředků je 

umístěn ve výsuvech a v plastových přepravkách. 

Vybavení umístněné v hliníkových profilech, bednách a výsuvech jsou například dřevěné 

desky a hranoly pro prvotní nasazení, ženijní nářadí jako jsou lopaty, krumpáče, nože, vidle, 

bourací kladivo apod. Na manipulačních vozících jsou pak umístěny těžké technické 

prostředky, především hydraulické vyprošťovací soupravy od firmy Holmatro. Jedná se o 

rozpínací válce, nůžky různých rozměrů a výkonnostních parametrů. V dalších vozících 

nalezneme vrtačky, pily, bourací kladiva, kalové čerpadlo a jiné. Nechybí zde ani zámečnické 

nářadí, sady klíčů, výstražné světla a kužely. Mezi osvětlovací prostředky patří halogenové 

světlomety, stožáry a elektrocentrály od firmy Honda. Zvedací vaky jsou umístěny na 

manipulačních vozících, pily a rozbrušovací agregáty včetně příslušenství taktéž. 

V tomto kontejneru nechybí ani elektronické vybavení pro vyhledávání osob. Nalezneme 

zde geofon Delsar LifeDetector (přístroj pro vyhledávání osob – zaznamenává zvuky osob), 

bioradar RESQTEC Life&Motion Tracer (sleduje srdeční a dechovou frekvenci), štěrbinová 

kamera EVEREST XLG3 Video Probe system a dnes již nepostradatelný digitální teodolit 

SOUTH ET 05 (nivelační přistroj pro sledování pohybu trosek konstrukcí). 
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Obrázek 3 Technický kontejner HZS Moravskoslezského kraje [6] 

2.2.2 Vyprošťovací kontejner HZS hl. města Praha 

Těžký vyprošťovací kontejner HZS hlavního města Prahy (Obrázek 4) je připraven 

zasahovat při mimořádných situacích od roku 2007. Vyrobila jej firma Reo Amos, spol s. r. o. 

a je umístěn na podvozku Mercedes – Benz Actros. O velkou část vybavení se zasloužila 

holandská firma Holmatro. V současné době je umístěn na PS v Praze 7, ulice Jinonická. 

Svým vybavením je zaměřený na podobné zásahy jako kontejner HZS MsK. 

Kontejner je vybaven vyprošťovacím nářadím, které umožňuje zvedat těžká břemena, 

podpírat konstrukce zřícených budov, případně rozstříhat stěnu železničního vagónu nebo 

dvoupatrového autobusu. 

Mezi jeho vybavení patří vyprošťovací hydraulické sady Holmatro obsahující stříhače 

pedálů, rozpěrné válce, nůžky, rozpínáky, vzpěry včetně nástavců a koncovek, panenky, 

zvedací vaky a mnoho nezbytně užitečného náčiní. Kromě těchto hydraulických technických 

prostředků je na kontejneru umístěno dostatek ženijního nářadí, dřevěných trámku pro 

počátek podepírání konstrukcí apod. 

Tento kontejner potvrdil svůj význam především při zásahu na ulici Soukenické v roce 

2009, kdy došlo ke zřícení rekonstruovaného domu, kde byli usmrceni 4 dělníci. 

 
Obrázek 4 Vyprošťovací kontejner HZS Praha [7] 
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2.3 Technický automobil HZS JmK PS Brno - Lidická 

Automobil (Obrázek 5, Tabulka 2) je akceschopný od dubna roku 2006 a nahradil již 

dosluhující a vybavením nedostačující Avii Furgon. Vybavení technického automobilu je 

velice rozmanité z důvodu širokého užití u různých, někdy i banálních zásahů. Technický 

automobil velice obstojně zasahuje u menších zásahů na živelné pohromy přes zásahy 

s ohrožením lidských životů, dopravních nehod až po zásahy s obrovským potenciálem 

nebezpečí. Výrobcem toho vozidla je německá firma Gimaex – Schmitz. Je postaven na 

podvozku MAN TG-A 18.350 4x4 s trambusovou kabinou. Nástavba je sestavena 

z hliníkových profilů, na které jsou osazeny pozinkované plechy. 

Pod předním nárazníkem je osazen hydraulický naviják s tahem 6 800 kg, který výrazně 

snižuje přední nájezdový úhel. Vnitřní prostor nástavby je přístupný hliníkovými roletkami 

(po třech po obou stranách nástavby), vybavení na střeše nástavby pak po žebříku umístěném 

vlevo mezi nástavbou a kabinou řidiče. Po pravé straně je také namontován pneumatický 

osvětlovací stožár vysoký při max. vysunutí 5,6 m. Vozidlo je vybaveno pevně zabudovanou 

elektrocentrálou o výkonu 23 kVA, jejíž pohon zajišťuje motor podvozku. 

Tabulka 2 Technické parametry technického automobilu a hydraulického nakládacího jeřábu 

Takticko - technické parametry technického automobilu: 

Podvozek MAN TG-A 18.350 4x4 

Kabina 1+2 

Výkon 257 kW (350 k) 

Max. rychlost 90 km/hod 

Provozní hmotnost 13 640 kg 

Největší technický přípustná hmotnost 20 000 kg 

Největší povolená hmotnost 18 000 kg 

Délka vozidla 8 600 mm 

Šířka vozidla 2 550 mm 

Výška vozidla 3 540 mm 

Rozvor náprav 4 500 mm 

Takticko technické parametry hydraulického nakládacího jeřábu: 

Typ FASSI F110 

 

Vyložení/nosnost 

2, 00 m / 5 140 kg 

7, 95 m / 1 195 kg 
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Na střeše vozidla: dvě pevně zabudované hliníkové bedny, ve kterých se nachází 

dostatek ženijního nářadí, dřevěné hranoly; dvě transportní bedny, ve kterých jsou umístěny 

stabilizační tyče Holmatro včetně příslušenství, 4ks nastavovacích žebříků. 

Pravá strana: dvě sady hydraulického vyprošťovacího zařízení Holmatro, záchranářská 

pila, řetězová pila a rozbrušovací pila Husqvarna, elektrická příklepová vrtačka Narex, 

elektrické bourací kladivo a elektrická mečová pila Hilti, akumulátorové bourací kladivo 

Milwaukee, několik sad nářadí včetně nejiskřivého, SKED nosítka, stativy, halogeny a 

prodlužovací kabely, ženijní nářadí různého druhu, teleskopický víceúčelový nástroj s 

výměnnými nástavci (pilka, trhací hák, nůžky, škrabka, …). 

Levá strana: sadou vysokotlakých zvedacích vaků Holmatro, nízkotlaké Zumro, 

pneumatické ucpávky, elektrická a benzínová kalová čerpadla, plovoucí čerpadlo, přetlakové 

dýchací přístroje Dräger, různé klíny, opěrné voděodolné desky pro práci ve výkopech, malé 

skládací lešení, ruční hřebenový zvedák, řehtačkový zvedák, popruhy s ráčnou, textilní 

popruhy a spousta dalšího užitečného příslušenství. 

 
Obrázek 5 Technický automobil 
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2.4 Vybrané záchranné události  

Pro přiblížení praktického využití technického kontejneru jsem si vybral dvě události 

spojené se zasypáním a zavalením, při kterých zasahoval HZS JmK a rozsahem zásahu patřily 

k největším technickým zásahům za posledních 15 let v Jihomoravském kraji. 

První událost je z roku 1997, kdy došlo ke zřícení pětipatrového rekonstruovaného domu 

na Náměstí Svobody v Brně. Druhá událost nastala v roce 2004 v Brně na ulici Tržní, kdy 

došlo k výbuchu plynu a následnému požáru bytového domu. 

2.4.1 Zřícení domu na Náměstí Svobody, Brno, 22. 10. 1997 

Dne 22. 10. 1997 při rekonstrukci pětipodlažní stavby obchodního domu na náměstí 

Svobody došlo k částečnému zřícení domu (Obrázek 6, Příloha 1). Ihned po příjezdu jednotek 

PO na místo zásahu byly započaty vyprošťovací práce zavalených dělníků. Vzhledem 

k neznámému počtu dělníků, z důvodu nelegálně pracujících na území ČR, nebylo známo, 

kolik se jich přesně pod sutinami nacházelo. Celkem se na zásahu, který trval po dobu 4 dnů, 

podílelo cca 165 hasičů. Při zásahu zemřelo 5 dělníků a 10 jich bylo zraněno. Zasahovali zde 

kromě jednotek PO také Policie České republiky, Zdravotnická záchranná služba, Městská 

policie Brno a Pluk civilní ochrany Bučovice. 

Veškeré sutiny, trosky konstrukcí apod. bylo nutno dostat ze zříceného domu pryč, v té 

době byl nedostatek technických prostředků pro tento typ zásahů. Především šlo o prostředky 

zajištujících stabilitu objektu a tím spojené zabezpečení ochrany zasahujícím, ale taktéž různé 

hydraulické rozpínáky, rozpěrné tyče, nůžky apod. až po speciální štěrbinové kamery, 

nivelační přístroje a další prostředky dnes již využívaných u těchto typu zásahů. 

Celý zásah byl extrémně náročný nejen po fyzické stránce, ale především po stránce 

psychické, kdy nejhorší jsou zásahy, při kterých jsou ztráty na lidských životech. 

 
Obrázek 6 Zřícení domu na Náměstí Svobody [8] 



18 

2.4.2 Výbuch plynu na ulici Tržní, Brno, 21. 6. 2004 

Dne 21. 6. 2004 po 13. hodině došlo v bytovém domě na Tržní ulici v Brně – Černovicích 

k výbuchu plynu, následkem čehož došlo ke zřícení přední části budovy (Obrázek 7, Příloha 

2). Následně vznikl požár, který byl dále podporován unikajícím plynem [9]. Ihned na místo 

vyrazily první jednotky PO. Po příjezdu na místo události byly započaty záchranné a hasební 

práce. Bylo evakuováno několik osob z postiženého domu, včetně okolních objektů. Hasební 

práce byly prováděny jak zvenčí, tak i uvnitř staticky narušeného objektu pomocí ručních 

proudnic, lafetových proudnic a proudnic umístěných na automobilových žebřících. Požár byl 

umocňován stále unikajícím plynem, který se podařilo zastavit až po 17 hodině. Po výbuchu 

došlo ke statickému narušení celého objektu a neustále hrozily další sesuvy konstrukcí. 

Objekt a jeho části nebylo možno ničím zajistit, v této době nebyli hasiči vybaveni příslušným 

vybavením pro podepření a zajištění konstrukcí narušeného objektu. Celý zásah byl z důvodu 

nedostatku speciálních technických prostředků pro vyprošťování osob a zajištění konstrukcí 

proti pádu velice zpomalován. Pro odklízení trosek byly použity pouze ve většině případu 

holé ruce. Každým okamžikem hrozilo další zřícení. Během tohoto zásahu bylo evakuováno a 

zachráněno přibližně 64 osob, usmrceny byly celkem 3 osoby a zraněni byli lehce dva 

příslušníci HZS JmK. 

Na místě taktéž kromě základních složek integrovaného záchranného systému také 

Městská policie Brno, pohotovostní služby plynáren a elektráren, Dopravní podnik města 

Brna a.s. a stavební firma SKANSKA a.s., která poskytla těžkou techniku pro odklízení a 

odvoz trosek. Na pomoc k vyprošťování přiletěli i členové speciálního týmu Urban search and 

rescue – USAR hlavního města Prahy pro vyhledávání osob v troskách, kteří zde nasadili 

speciální štěrbinovou kameru. Celý zásah, jenž trval přibližně tři dny, byl extrémně náročný 

pro zasahující jak po fyzické tak i po psychické. 

 
Obrázek 7 Výbuch plynu s následkem požáru na ulici Tržní [8] 
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2.5 Přehled nosičů kontejnerů a kontejnerových nástaveb na 

požární stanici Brno – Lidická 

V současné době PS Brno – Lidická disponuje celkem třemi nosiči kontejnerů a pěti 

druhy kontejnerových nástaveb. Dva nosiče kontejnerů jsou ve vlastnictví HZS ČR a jeden 

vlastní společnost MERO ČR, a. s. (Mezinárodní ropovody Česká republika), která ho však 

zapůjčila do užívání HZS JmK. 

Automobilový kontejnerový nosič s chemickým kontejnerem 

Automobilový kontejnerový nosič s chemickým kontejnerem (Obrázek 8, Tabulka 3) je 

určen pro zásahy na nebezpečné látky. Na tyto zásahy na nebezpečné látky je pro HZS JmK 

stanovena jako opěrný bod PS Brno – Lidická, proto je zde dislokován. Kontejner svým 

vybavením dokáže zneškodnit a minimalizovat následky způsobené nebezpečnou látkou. 

Kontejnerový nosič je vybaven hydraulickým nakládacím jeřábem FASSI pro manipulaci 

s těžkými břemeny. Tento kontejner je trvale naložen na vozidle a připraven k výjezdu. 

Tabulka 3 Technické parametry automobilového nosiče a hydraulického nakládacího jeřábu 

Takticko – technické parametry automobilového nosiče: 

Podvozek MAN TG-A 26.430 6x6 BB 

Kabina 1+2 

Výkon 316 kW 

Max rychlost 85 km/hod – elektrický omezovač 

Provozní hmotnost 14 430 kg 

Největší povolená hmotnost 26 000 kg 

Délka vozidla 8 850 mm 

Šířka vozidla 2 550 mm 

Výška vozidla 3 500 mm 

Takticko – technické parametry hydraulického nakládacího jeřábu: 

Typ FASSI 170A.23 

Vyložení/nosnost 

2,00 m / 7 680 kg 

4,35 m / 3 530 kg 

10,10 m /1 415 kg 
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                Obrázek 8 Automobilový nosič s chemickým kontejnerem 

Automobilový kontejnerový nosič s ropným kontejnerem 

Automobilový kontejnerový nosič s ropným kontejnerem (Obrázek 9, Tabulka 4) je určen 

zejména k zásahům na olejové havárie. PS Brno – Lidická je taktéž opěrný bod pro likvidaci 

olejových havárií pro HZS JmK. Tento kontejner je trvale naložen na vozidle a připraven 

k výjezdu. Automobil je ve vlastnictví společnosti MERO ČR a.s. a je zapůjčen HZS JmK 

k užívání z důvodu tranzitního ropovodu Družba, jenž prochází Jihomoravským krajem.  

Tabulka 4 – Technické parametry automobilového nosiče 

Takticko – technické parametry automobilového nosiče 

Podvozek MAN 18.285 LAC 

Kabina 1+2 

Výkon 206 kW 

Max. rychlost 90 km/hod – elektrický omezovač 

Pohotovostní hmotnost 8 400 kg 

Užitečná hmotnost 9 400 kg 

Celková hmotnost 18 000 kg 

Délka vozidla 7 450 mm 

Šířka vozidla 2 550 mm 

Výška vozidla 3 200 mm 
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Obrázek 9 Automobilový nosič s ropným kontejnerem 

Záložní automobilový kontejnerový nosič  

Tento automobilový kontejnerový nosič (Obrázek 10, Tabulka 3) je shodný s nosičem, 

který nese chemický kontejner. Automobil může přepravovat kontejner nouzového přežití, 

kontejner pro dekontaminaci techniky, ale ve většině případů je však na nosiči umístěna 

ocelová vana, popř. vana s plachtou.  V této kombinaci pak nosič s vanou slouží k výpomoci u 

zásahu, výcviku, ale i při běžných hospodářských činnostech, kdy na vaně je přepravován 

různý materiál (prostředky pro výcvik, podpora materiálem vyžádaný velitelem zásahu apod.). 

Zároveň by tento nosič mohl přepravovat i nově navržený technický kontejner. 

 
Obrázek 10 Automobilový nosič 
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3 Návrh technického kontejneru 

V současné době je u nás v České republice mnoho komerčních firem zabývajících se 

výrobou kontejnerů. Ne ovšem všechny znají technické podmínky kladené HZS ČR a obecné 

podmínky pro tvorbu těchto nástaveb. Proto je vždy nutné zvolit firmu s individuálním 

přístupem, která je ochotna blízké spolupráci a se zadavatelem projednat všechny nezbytné a 

potřebné parametry pro nástavbu. Pro potřeby mé bakalářské práce a návrh nástavby 

kontejneru jsem vybral nástavbu pocházející z dílny CTS-servis, a. s. se sídlem 

v Poděbradech (dále jen „CTS“). Tuto firmu jsem zvolil z důvodu předcházející kvalitní 

spolupráci s HZS ČR a ochotě spolupracovat a poskytnout důležité informace. 

3.1 Volba vhodné kontejnerové skříně 

Z nabídky společnosti naším požadavkům nejlépe vyhovuje kontejnerová univerzální 

skříň C3 – 52 KUSI (Obrázek 11), kterou lze díky konstrukci kontejnerového rámu používat 

na automobilových nosičích ve vlastnictví HZS ČR. Zároveň je však tento typ kontejneru 

vhodný na přepravu veškerého materiálu, který je nutno chránit proti vnějším vlivům. Skříň je 

tvořena ocelovým rámem z uzavřených profilů, zvenku krytá ocelovým pozinkovaným 

plechem. V našem případě by se jednalo o provedení určené pro HZS JmK. Při případné 

výstavbě tohoto kontejneru v praxi je však velmi důležitá spolupráce s budoucím 

provozovatelem při jeho úpravách.  

 
Obrázek 11 Kontejnerová univerzální skříň C3 – 52 KUSI [10] 

Technické parametry zvoleného kontejneru: 

A: Celková délka kontejneru (včetně závěsného oka) 5 300 mm 

B: Šířka kontejneru je 2 500 mm 

C: Celková výška kontejneru (včetně kontejnerového rámu) je 2 320 mm 

Výška závěsného oka 1 570 mm 

Hmotnost prázdné kontejnerové skříně min. 1 900 kg 

Hmotnost celková max. 10 000 kg 
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Kontejner C3 – 52 KUSI  v následujícím provedení: 

− Veškeré úpravy musí být v souladu s platnými předpisy [3].  

− Všechny vnitřní komponenty, materiál a zařízení musejí být přístupné z důvodu bezpečnosti 

a jednoduchosti při odebírání. 

− Vnější nástřik barvy v provedení jasně červené barvě. Vnitřní stěny a podlahu v provedení 

mechanicky odolných materiálů. 

− Boky a zadní čelo skříně vertikálně otevíratelné v poměru 2:3 a 1:3, kdy dolní část tvoří 

nájezdovou rampu pro vozíčky a vrchní část zároveň jako částečné krytí personálu věcných 

prostředků před vnějšími vlivy. 

− V horní otevíratelné části opatřit osvětlení kontejneru. 

− Na vnější stranu kontejneru směrem dopředu po směru jízdy umístit 2 ks osvětlovacích 

stožáru o výšce 8 m a výkonu 2 x 1000 W.  

Koncepce rozmístění technických prostředků v kontejneru: 

− Těžké a objemné prostředky s příslušenstvím umístit na vozíky z důvodu lepšího rozložení 

těžiště a zajistit proti pohybu (např. elektrocentrála, vyprošťovací nářadí).  

− Opatřit na kratší straně u madla otáčecími kolečky s aretací a brzdou. 

− Všechny technické prostředky budou uloženy na označeném místě. 

− Drobné technické prostředky uložit v kontejneru některým z následujících způsobů:  

− V přepravkách, které je možno zasunout do regálů z hliníkových profilů. 

− Na vysunovacích platech v samostatných upínacích segmentech (např. ženijní 

nářadí). 

− Zbývající rozměrné prostředky budou upevněny samostatně pomocí suchých 

zipů nebo přezek. 

Příslušenství vybavení tohoto kontejneru je od komerčních firem, se kterými má již HZS 

JmK dobré zkušenosti. Nejedná se a ani není záměrem jakýmkoliv způsobem propagovat 

v této práci dané firmy. Do kontejneru bude uložen i nový systém stabilizace konstrukcí 

Paratech, který je v ČR ojedinělý a v současné době u jednotek HZS nevyužívaný. 

Rozmístění technických prostředků bylo navrženo v následujících schématických 

návrzích (Obrázek 12, 13, 14). Při případné realizaci v praxi musí kvalifikovaný konstruktér 

přesně navrhnout vnitřní hliníkový rám, zohlednit hmotnosti a zatížení jednotlivých částí 

kontejneru z důvodu případného poškození ať už kontejnerové skříně či jeho části nebo 

kontejnerového nosiče. Nejvýhodnější by bylo z hlediska přístupu jednotlivých technických 

prostředků pro určitou činnost (např. vyprošťovací hydraulické nářadí) mít tyto technické 
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prostředky vedle sebe, ale toto není možné z důvodu vysoké hmotnosti a možného nevyvážení 

kontejneru. Proto jsou tyto vozíky vždy naproti sobě. Nejtěžší technické vybavení Paratech 

včetně všech komponentů bylo situováno směrem k nosiči z důvodu snížení namáhání 

manipulačního ramene nosiče a tím zvýšení jeho životnosti. 

V následujících kapitolách budou v jednotlivých návrzích (Obrázek 12,13,14) rozmístěny 

technické prostředky dle výše zmiňované koncepce. Při rozmísťování technických prostředků 

v kontejnerové nástavbě byly zohledněny rozměry, hmotnost a především rychlost přístupu 

k jednotlivým prostředkům.  
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3.1.1 Pravá strana ve směru jízdy 

Na podlaze ve vozících jsou umístěny těžké objemné technické prostředky, které po 

vyjetí vozíku a odjištění jsou ihned k dispozici. Vozíky mají brzdu pro zajištění proti 

nechtěnému pohybu. V horní polovině jsou pak v policích, kufřících, přepravkách či 

samostatně umístěny a zajištěny jednotlivé menší technické prostředky. 

Pravou část kontejneru ve směru jízdy můžeme pomyslně rozdělit na dvě poloviny. 

V levé polovině jsou umístěny na vozících motorové pily a řezací soupravy včetně 

kompletního příslušenství. Nad vozíky v přepravkách jsou pak jednotlivě menší technické 

prostředky a pomůcky jako např. podkládací stabilizační klíny či ochranné osobní pomůcky, 

dezinfekce rukou, ochranné brýle či přilby pro zachraňované. Samostatně přes celou šíři 

kontejneru jsou vsunuty speciální nosítka. Nechybí ani kufříky se zámečnickým, 

elektrikářským a instalačním nářadím. 

V pravé polovině jsou celkem tři vozíky. Na nich jsou jednotlivě umístěny vyprošťovací 

hydraulické nůžky, rozpínáky a rozpěrné válce včetně pohonných jednotek a kompletního 

příslušenství. V policích jsou osvětlovací balóny, pneumatické kanálové ucpávky, 

teleskopické žebříky a souprava pro jádrové vrtání obsahující jednotku, příslušenství a stojan. 

Volně v prostoru jsou zajištěny OSB desky pro záchranné práce ve výkopech. Úplně v pravé 

části v různě hlubokých policích (z důvodu obsazenosti z druhé strany stabilizačním 

systémem Paratech) jsou opět menší technické prostředky (kanálová ucpávka, náhradní olej 

Holmatro, výstražná světla). Pod policemi je výsuv s nejiskřivým nářadím do výbušného 

prostředí. 

 
Obrázek 12 Schéma návrhu rozmístění prostředků na pravé straně kontejneru 
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Vozík č. 1: 2 ks rozbrušovací pila HUSQUARNA K750, 5 ks náhradní kotouč diamantový 

univerzální, 5 ks náhradní kotouč abrazivní na kov a beton, 2 ks motorová pila 

HUSQUARNA 365, 1 ks záchranářská pila STIHL MS 460 R. 

Brašna: kombinovaný klíč, svíčka, řetěz, pilník s vodítkem, pilník na omezovací zuby, štětec, 

hadřík pro čištění, kapesní lékárnička. 

Vozík č. 2: Kyslíková řezací souprava tvořená zádovým nosičem, 2 kg propan- butanová 

láhev, 5,6 kg kyslíková láhev, dvojitá hadice 5 metrů pro přívod kyslíku a 

propan - butanu, řezací nástavec RN 7. 

Příslušenství v kufříku: brýle svařovací, 2 ks redukční ventil (kyslík, propan - butan), 3 ks 

výměnná tryska, klíč stranový, klíč multifunkční, rukavice svářečské. 

Řezací souprava „CALDO“: malý vozíček pro přepravu elektrod a kyslíkové 

láhve, kyslíková láhev 5,6 kg, autobaterie 24 V. 

Příslušenství v přepravce: rukavice + zástěra svářečská, kukla svářečská, redukční ventil ke 

kyslíkové láhvi, hadice 20 m, pájecí pistole „CALDO“ včetně ochranného krytu. 

Vozík č. 3: 2 ks ruční hydraulické nůžky HCU 4010 GP včetně popruhu přes rameno, 2 ks 

ruční hydraulický rozpínák 4120 včetně popruhu přes rameno, 2 ks páčidlo 

ploché, 2 ks variabilně ruční vyprošťovací nástroj (dále jen „VRVN“), 2 ks 

přepravka prázdná – záložní. 

Vozík č. 4: 1 ks benzínové hydraulické čerpadlo DPU 31 PC, 1 ks rozpěrný válec 4350C, 1 

ks TR 4340C, 1 ks RA 4322(C), 2 ks RA 4331(C), 1 ks přenosný naviják 

s dvěma hadicemi 20metrů dlouhými. 

Vozík č. 5: Benzínové hydraulické čerpadlo PU 30 C, hydraulické nůžky UK 4030(C) GP, 

hydraulický rozpínák SP 4241(C), 2 ks hlava s hákem pro upevnění řetězových 

úvazků, přenosný naviják s dvěma hadicemi 20 m, páčidlo ploché, VRVN. 

Pod vozíkem v hliníkové bedně: 1 pár řetězových úvazků s hákem k rozpínáku 3 m. 

Police č. 1: 2 ks ruční hydraulické čerpadlo HTT 1800 C včetně odtlakovacího šroubu a 

hadice plnící, 1 ks ruční hydraulické čerpadlo HTW 1800 C včetně 

odtlakovacího šroubu a hadice plnící. 

Police č. 2, 3, 4: Osvětlovací balón HTI 1000W včetně teleskopického stativu. 

Police č. 5: Kufřík Hilti s DD 130 – jádrový vrtací stroj s příslušenstvím: Korunkový vrták 

80 mm, korunkový vrták 100 mm. 2 ks prodlužovací nástavec, šroub a matice 

k uchycení stojanu, klíč stranový č. 19, klíč imbusový 8 mm, ochranné brýle. 

Police č. 6: Vrtací stojan DD-ST130. 

Police č. 7, 8: Žebříček teleskopický 3,8 m. 
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Police č. 9, 10: Pneumatický těsnící vaky (2 ks OLS 100, OLS 200, OLS 300, OLS 500), 

zadní přepravka příslušenství: 2 ks redukční ventil, 2 ks ovládací dvojitá 

jednotka, 4 ks hadice tlaková, nádoba chlazení ke korunkovému vrtáků Hilti 

včetně hadice. 

Police č. 11: Police plná po celé délce. 

Police č. 12: 2 ks kanalizační rychloucpávka 91 cm x 91 cm. 

Police č. 13: 2 ks kanalizační rychloucpávka 91 cm x 91 cm. 

Police č. 14: Prázdná – záložní. 

Police č. 15: Prázdná – záložní. 

Police č. 16: 16 ks výstražné LED světlo HQ 9v1. 

Police č. 17: 6 ks 0,5 l olej Holmatro. 

Levý prostor kontejneru:  2 ks nosítka (páteřní deska) B – BAK, 1 ks nosítka se stabilizací 

hlavy PRO – LITE XT. 

Č. 1 – Přepravka: 25 ks respirátory v obalu, 4 ks přilba pro zachraňované. 

Č. 2 – Přepravka: 4 ks chrániče sluchu, 4 ks ochranné brýle, 10 ks pracovní rukavice. 

Č. 3 – Kufr zámečnický kufr: 2 ks klíč na výtahy, 3 ks drát na výtahy, klíč od 

rozvaděčů výtahu „SLAVÍK“, kladivo, „rozlamoval“ FAB vložek, vytahovák bubínků 

z vložek, podložka k vytahováku, x ks šrouby na vytáhnutí bubínků, kleště štípací, 

kleště „sikovky“, kleště kombinované, kleště dlouhé do špice, kleště dlouhé ploché, 

nůžky na plech, pilka na kov, 6 ks šroubovák plochý, 5 ks šroubovák křížový, redukce 

šestihranu na ořech 8 mm, pilník půlkulatý, pilník kulatý, pilník čtyřhran, univerzální 

Klíč EVVA, vrtáky 2 ks 3 mm, 5 ks 4 mm, 5 ks 5 mm, 6 ks 6 mm, 2 ks 8 mm, 2 ks 10 

mm, 1 ks 13 mm, krabička na tupé vrtáky, 2 ks klínek dřevěný, šperháky (svazek), 2 

ks sada dozických paklíčů, řezač skla, pinzeta, klíč stranový 8/10, 13/17, 19/22, 2 ks 

páčidlo malé, 2 ks pazet, 2 ks dláto ploché, 2 ks ostrý hrot “rýsovací jehla apod.“, 2 ks 

plech pod kování na čtyřhran, 4 ks sada drátů na zabouchlé dveře, drát na spojku 

0,8mm “klíč z druhé strany“, sekáč plochý. 

Č. 4 – Kufr nářadí:  kladivo, dláto, kleště štípací, kleště upínací, 4 ks plátek na kov, 2 ks 

průbojník, šroubovák plochý, šroubovák křížový, 2 ks sekáč plochý, hasák malý, 

hasák velký, klíč francouzský, klíč „HERKULES“, palička gumová, pilka 

„ZLODĚJKA“, nůžky na plech, chránič sluchu, metr dřevěný, metr svinovací 5 m, 

olovnice. 

Č. 5 – Kufr elektriká řský: šroubovák elektrikářský 1000 V plochý 2,5 x 75, šroubovák 

elektrikářský 1 000 V plochý 4,0 x 100, šroubovák elektrikářský 1 000 V plochý 5,5 x 
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125, šroubovák elektrikářský 1 000 V křížový PH 1 x 80, šroubovák elektrikářský 1 

000 V křížový PH 2 x 100, kleště štípací na el. kabely (1 000 V), kleště štípací boční 

KNIPEX 1 000 V, kleště kombinované KNIPEX 1 000 V, zkoušečka SN 3, vytahovač 

nožových pojistek typ DPH, vytahovač nožových pojistek typ DGF, klíče stranové 

Tona, klíč univerzální na el. rozvaděče, klíč univerzální k rozvodnicím, klíč 

víceúčelový na rozvodné skříně, klíč univerzální výtahový, 7 ks klíč na zámky 

rozvodných skříní a výtahů, 6 ks klíč ke strojovnám výtahů, drát na výtahy, rukavice 

dielektrické, nůž kapesní – elektrikářský, brýle ochranné. 

Č. 6 – Kufr s instalačním materiálem: x ks dřevěná zátka, x zátka ¼“, x ks zátka ½“, x 

ks zátka ¾“, zátka 1“, x ks zátka 1 ¼“, zátka 1 ½“, x ks víčko ½“, x ks víčko ¾“, x ks 

víčko 1“, x ks víčko 1 ¼“, x ks víčko 1 ½“, x ks vsuvka ½“, x ks spojka 1 ¼“, 1 ks 

sada MOTEX, 1 ks instalatérský len (v sáčku). 

Č. 7 – Přepravka: 6 ks suchá mycí pěna, 4 ks mycí pasta. 

Č. 8 – Přepravka: 8 ks pevná zesílená lepící páska. 

Č. 9 – Přepravka: 4 ks dezinfekce rukou 500 ml, 2 balení chirurgické rukavice. 

Č. 10 – Přepravka: Sada podkládacích bloků Zumro: 5 ks podkladové bloky 40 (200 mm x 

200 mm x 40 mm), 4 ks podkladové bloky 80 (200 mm x 200 mm x 80 mm), 4 ks 

klíny (délka 20 cm, výška 8,2 cm), 2 ks sedlové klíny s lankem, 5 ks spojky bloků, 2 

ks Rapid Stair (klín s vruby délka 60 cm, výška 25 cm, šířka 20 cm), 2 ks podkladový 

blok 600 [12]. 

Č. 11 – Přepravka: Sada podkládacích bloků Zumro: 5 ks podkladové bloky 40 (200 mm x 

200 mm x 40 mm), 4 ks podkladové bloky 80 (200 mm x 200 mm x 80 mm), 4 ks 

klíny (délka 200 mm, výška 82 mm), 2 ks sedlové klíny s lankem, 5 ks spojky bloků, 2 

ks Rapid Stair (klín s vruby délka 600 mm, výška 250 mm, šířka 200 mm), 2 ks 

podkladový blok 600 s lankem, 2 ks podkladový blok 600 s lankem [12]. 

Č. 12 – Přepravka: 4 ks označovací sprej reflexní. 

Č. 13 – Přepravka: 6 ks jednorázový oblek. 

Č. 14 – Přepravka: 3 ks vlněná přikrývka. 

Č. 15 – Přepravka: 2 ks brodecké holínky. 

Č. 16 – Přepravka: 2 ks transportní plachta. 

Č. 17 – Přepravka: 6 ks skládací výstražné kužely. 

Č. 18 – Přepravka: 6 ks skládací výstražné kužely. 



29 

Pravý prostor kontejneru: 4 ks protiskluzová OSB deska 2 300 mm x 1 250 mm x 18 mm  

s manipulačními otvory, 4 ks protiskluzová OSB deska 2300 mm x 500 mm x 18 mm  

s manipulačními otvory. 

Výsuv: Kufr s nejiskřivým nářadím: 2 ks šroubovák, klíč na hadice, kladivo, hasák malý, 

sekáč plochý, kleště kombinované, kleště štípací, 5 ks klíč očko/plochý 

(32,30,24,14,12), 6 ks klíč plochý (26/23, 22, 20, 19/18, 13/17,11/10). Ženijní nářadí 

v nejiskřivém provedení: Lopata, rýč, krompáč, páčidlo ploché. 
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3.1.2 Levá strana ve směru jízdy 

Levá strana ve směru jízdy je koncepčně řešena podobně jako strana pravá. Je opět 

pomyslně rozdělena do dvou částí, na levou a pravou polovinu. Snahou bylo umístit těžší 

prostředky na vozíky, lehčí pak do přepravek a polic či zajistit samostatně. 

V levé polovině je na prvním vozíku umístěna těžká a objemná elektrocentrála 

s příslušenstvím, na druhém vozíku pak další sada vyprošťovacího nářadí. Volně v prostoru 

jsou zajištěny OSB desky pro výkopové záchranné práce, stativy pro halogeny a prodlužovací 

kabely na cívce. Úplně v levé části v policích a v přepravkách jsou veškeré komponenty pro 

stabilizační systém Paratech. Ostatní přepravky obsahují opět drobnější pomocný materiál. 

Dva tubusy v horní části obsahují nehodovou clonu pro vytvoření prostoru pro nerušenou 

práci. 

V pravé polovině obsahují vozíky dva typy zvedacích vaků včetně náhradních tlakových 

lahví a veškerého potřebného ovládacího materiálu. Horní polovina obsahuje nosítka 

procházející celou šiří kontejneru, dvě sady vakuových dlah (na horní a dolní končetiny, 

celotělová) a přepravky s lanovým materiálem jako jsou např. vazáky, smyčky, pracovní či 

záchranná lana. 

 

Obrázek 13 Schéma návrhu rozmístění prostředků na levé straně kontejneru 

Levý prostor kontejneru: 4 ks protiskluzová OSB deska 2 300 mm x 1 250 mm x 18 mm  

s manipulačními otvory, 4 ks protiskluzová OSB deska 400 mm x 1 250 mm x 18 mm  

s manipulačními otvory. 
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Pravý prostor kontejneru: 2 ks sada vakuových dlah (vakuová fixační matrace, vakuová 

dlaha na horní + dolní končetinu, ruční pumpa, pumpa nožní s nášlapem). 

Vozík č. 1: Elektrocentrála HONDA ECT 7000 F, kanystr s benzínem 20litrů + nalévací 

hrdlo, zemnící tyč kovová + kladivo, zemnící drát na vidlici 5 metrů. 

Vozík č. 2: Benzínové hydraulické čerpadlo DPU 31 PC, hydraulické nůžky UK 4050(C) 

NCT, hydraulický rozpínák SP 4280(C), 2 ks hlava s hákem pro upevnění 

řetězových úvazků, hydraulické nůžky UK 4005(C), přenosný naviják s dvěma 

hadicemi 20 m, páčidlo ploché, VRVN. 

Pod vozíkem v hliníkové bedně: 1 pár řetězových úvazků s hákem k rozpínáku 3 m. 

Vozík č. 3: 2 ks zvedací vak NT RES Q-BAGS  NT-4, 2 ks zvedací vak NT RES Q-BAGS 

NT-2, 2 ks tlaková láhev kompozitní v obalu. 

Příslušenství v kufříku: NT dvojitá řídící jednotka, NT dvojitá řídící jednotka propojitelná, 

redukční ventil 300 bar s 2m hadicí, NT hadice 10 m žlutá, 2 ks NT hadice 10 m modrá, 2 ks 

NT uzavírací hadice s pojistným ventilem žlutá, 2 ks NT uzavírací hadice s pojistným 

ventilem modrá, NT klíč na záslepky, 3 ks propojovací segmenty vaků, 2 ks zátěžové plato na 

vaky, 2 ks připojovací segmenty plata. 

Vozík č. 4: 5 ks zvedací vak HLB5, HLB12, HLB24, HLB29, HLB67, 2 ks tlaková láhev 

kompozitní v obalu 5,9 l. 

Příslušenství v přepravce: 2 ks redukční ventil s manometrem a hadicí, 2 ks ovládací jednotka 

pro dva vaky, 4 ks plnící hadice (2 ks modrá, 2 ks žlutá), 5 ks uzavírací hadička s pojistným 

ventilem. 

Police č. 1: 6 ks rozpěrná tyč (119 - 185 cm). 

Police č. 2: 6 ks pevné nástavce na rozpěrné tyče 61 cm. 

Police č. 3: 3 ks pevné nástavce na rozpěrné tyče 122 cm. 

Police č. 4: 4 ks příčka Raker 61 cm. 

Police č. 5: 3 ks pevné nástavce na rozpěrné tyče 122 cm. 

Police č. 6: 6 ks rozpěrná tyč (64 - 91 cm). 

Police č. 7: 6 ks rozpěrná tyč (91 - 127 cm). 

Police č. 8: 3 ks pevné nástavce na rozpěrné tyče 170 cm. 

Police č. 9: 3 ks pevné nástavce na rozpěrné tyče 170 cm. 

Police č. 10: 3 ks rozpěrná tyč (183 – 295 cm). 

Police č. 11: 3 ks rozpěrná tyč (183 – 295 cm). 

Police č. 12: 6 ks příčka Raker 122 cm, 2 ks příčka Raker 183 cm. 

Police č. 13: 8 ks příčka Raker 183 cm. 
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Police č. 14, 15: 2 x tubus nehodová clona 4 panely 1,80 m x 1,80 m. 

Police č. 16: 6 ks halogenový dvojitý stativ. 

Police č. 17: 6 sad zavětrovací lanka pro stativy s kolíky (24 ks). 

Police č. 18: 4 ks prodlužovaní kabel na cívce 50 m (230 V → 4 x 230 V). 

Police č. 19:4 ks prodlužovaní kabel na cívce 40 m (EURO 400 V → 2 x 400 V a 4 x 230 V). 

Přepravka č. 1: Paratech: 6 ks prodlužovací vzpěra (15 cm), 2 ks redukční ventil, 2 ks 

tlaková hadice 10 m, 2 ks indikátor zátěže. 

Přepravka č. 2: 10 ks koncovka čtvercová sklopná s okem 15,2 cm. 

Přepravka č. 3: 6 ks koncovka čtvercová sklopná s okem 20˚ 15,2 cm, 4 ks koncovka 

čtvercová sklopná 15, 2 cm. 

Přepravka č. 4: 10 ks koncovka čtvercová s oknem. 

Přepravka č. 5: 10 ks koncovka „U“ 15,2 cm. 

Přepravka č. 6: 10 ks koncovka „L“, 4 ks koncovka „V“, 4 ks koncovka špičatá. 

Přepravka č. 7, 8: 4 ks pevná základna. 

Přepravka č. 9, 10: 4 ks sklopná základna 20˚. 

Přepravka č. 11: 2 ks pevná základna, 2 ks  sklopná základna 20˚. 

Přepravka č. 12, 13: 4 ks sklopná základna s okem. 

Přepravka č. 14: 2 ks sklopná základna s okem. 

Přepravka č. 15: 4 ks sklopná základna. 

Přepravka č. 16, 17: 3 ks přechod na dřevo. 

Přepravka č. 18: 3 ks přechod na dřevo. 

Přepravka č. 19: 1 ks přechod na dřevo, 10 ks petlice Raker, 4 ks pata Raker. 

Přepravka č. 20: 6 ks spojka příček Raker, 4 ks úhlová patka Raker. 

Přepravka č. 21: 6 ks kladivo Paratech. 

Přepravka č. 22: 3 ks vázací drát, 3 ks karabina, 2 ks montážní pěna 750 ml, hřebíky 

v dřevěné krabici 50 mm, hřebíky v plastovém obalu 55 mm, hřebíky 

v plastovém obalu 70 mm, hřebíky v plastovém obalu 80 mm, hřebíky 

v plastovém obalu 90 mm, hřebíky v plastovém obalu 100 mm, hřebíky 

v plastovém obalu 130 mm, hřebíky v plastovém obalu 150 mm, nýty 

4x10,4x16, 4ks vrták 4 mm v plastovém obalu. 

Přepravka č. 23: Prázdná – záložní. 

Přepravka č. 24: 2 ks řezač skla pákový Holmatro HGS 7, 2 ks jehla na rozbití skla. 

Přepravka č. 25: 3 ks převlékací (krycí) plachta s oky. 

Přepravka č. 26: 4 ks halogenový reflektor 500 W (230 V). 
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Přepravka č. 27: 4 ks halogenový reflektor 500 W (230 V). 

Přepravka č. 28:  4 ks halogenový reflektor 500W (230 V). 

Přepravka č. 29:  2 ks přenosná montážní zářivka (230 V). 

Přepravka č. 30: 2 ks redukce ze 4–kolíku na 5–ti kolík, 2 ks redukce z 5–ti kolíku na 4–

kolík. 

Přepravka č. 31: 4 ks dřevorubecká přilba s chrániči sluchu a obličejového štítu. 

Přepravka č. 32: 3 ks pracovní lano. 

Přepravka č. 33: 8 ks vazák. 

Přepravka č. 34: 5 ks upínací popruh s ráčnou 2 000 kg, 5 ks upínací popruh s ráčnou 05 

5 000 kg. 

Přepravka č. 35: 4 ks smyčka mikrovlákno 1 m/2 000 kg. 

Přepravka č. 36: 2 ks vytyčovací páska „HASIČI VSTUP ZAKÁZÁN“ 500 m, sada 

chemických světel 3 x 10 ks (žluté, zelené, červené), 2 ks označovací 

sprej reflexní. 

Přepravka č. 37: 2 ks lano záchranné 30 m, 1 ks lano záchranné 60 m. 

Přepravka č. 38: x ks různé pytle PVC, 6 ks vak pro exitus. 

Přepravka č. 39: Stabilizátor hlavy + popruhy k nosítkům PRO - LITE XT. 
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3.1.3 Zadní strana kontejneru 

Zadní části kontejneru je řešena pomocí výsuvů, výsuvných boxů a plošin. Na horním 

výsuvu jsou umístěny a zajištěny lehčí technické prostředky ženijního charakteru jako lopaty, 

krompáče, motyky, sekery či kladiva apod. 

Střední výsuv obsahuje speciální elektrické zařízení pro demoliční a destrukční činnosti, 

tedy bourací, sekací kladiva, multifunkční vrtačky. Nechybí ani speciální elektrotechnická 

zařízení, štěrbinová kamera či laserový měřič vzdálenosti včetně příslušenství. 

Dolní výsuv nese dostatečnou zásobu pohonných hmot pro veškeré zařízení se 

spalovacím motorem v kanystrech, textilní vazáky a popruhy. 

Náhradní tlakové lahve se vzduchem a tlakové lahve pro řezání kyslíkem jsou umístěny 

v levé polici, v pravé polici jsou truhlářské svorky, kbelíky a několik druhů hranolů a 

podkládacích desek. 

V hlubokém výsuvném boxu jsou hydraulické a mechanické zvedáky včetně úvazků, 

ocelových lan, svorek apod. Pro práci s dřevem jsou zde svlaky, tesařské skoby a kotvící tyče. 

Na výsuvní plošině s patrem je připraven motorový naviják s příslušenstvím pro kotvení, 

směrové silové kladky či chránička stromu. 

Středem kontejneru jsou vedeny čtyř metrové dřevěné trámky, dřevěné desky a fošny pro 

zajišťování a vytvoření podpůrných konstrukcí při zásazích, kde je potřeba zajistit staticky 

narušené okolí. 

 
Obrázek 14 Schéma návrhu rozmístění prostředků zadní strana 
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Výsuv č. 1: 8 ks skládací lopatka polní, lopata 6 ks, 4 ks rýč, 2 ks nůžky pákové, nůžky 

pákové elektrikářské, 2 ks požární sekera, 2 ks sekera Fiskars, 3 ks žufan 

zednický, 2 ks koště (cestářské + rýžové), 2 ks páčidlo ploché, 2 ks nůž, 3 ks 

kladivo, 2 ks dřevorubecká lopatka, 2 ks lopatka vybírací, 2 ks krompáč malý. 

Výsuv č. 2: 2 ks nástroj PRT Rescue KIT včetně 2 ks sada výměnných bodců, bourací 

kladivo Hilti TE 1500-AVR, 2 ks bourací kladivo Hilti TE 1000-AVR, 2 ks 

multifunkční kladivo TE-30-AVR, akumulátorová pila ocaska Hilti WS 22-A, 

laserový měřič Hilti PD42 v pouzdře, ovládání s obrazovkou ke štěrbinové 

kameře černý kufr + zelený kufr se štěrbinovou kamerou. 

Výsuv č. 3: 10 ks kanystr kombinovaný Oregon benzín 6 l - olej 2,5; 2 ks pás polyester 00 

3 000 kg /6 m, , 2 ks pás polyester 4000 kg / 8 m, 6 ks ochranný návlek na 

polyesterový pás, 4 ks lano ocelové 4000 kg / 3 m. 

Střed kontejneru: 8 ks dřevěný hranol 400 mm x 100 mm x 100 mm, 12 ks dřevěné desky 

pro zavětrovací 4 000 mm x 100 mm x 20 mm, 8ks dřevěné ztužující fošny 4 000 mm 

x 100 mm x 50 mm. 

Výsuvný box:  2 ks hydraulická panenka Holmatro HLJ 50 6, 2 ks hydraulická panenka 

Holmatro HLJ 50 10, řehtačkový zvedák Brano typ Z-310 3,2 t, hřebenový zvedák 

Brano typ 15-00 5 t, 8 ks kovové oko se šroubem (3 ks 2 t, 2 ks 6,5 t, 3 ks 9,5 t), 2 ks 

háček (2 ks 2 t), kladka, 6 ks chráničky textilních vazáků, x ks svlaky na trámy, x ks 

tesařská skoba („kramle“), x ks kotvící tyče. 

Výsuvný plošina s patrem: motorový naviják Multi KBF 1000, lano Ø 6 mm / délka 80 m, 

lano Ø 5 mm / délka 150 m, adaptér (díl na spojení motoru s navijákem), silové 

kladky, upevňovací řetěz, úvazkový řetěz, chránič stromu. 

Police pravá: x ks podkladové roznášení desky s madly různé, x ks dřevěné hranoly různé, 4 

ks truhlářská svorka velká, 6 ks truhlářská svorka malá, 16 ks kbelík kovový 

pozinkovaný. 

Police levá: 6 ks tlaková láhev kompozitní 6,9 l. 
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4 Charakteristika vybraných technických prostředků 

V následující kapitole budou stručně charakterizovány nejdůležitější vybrané technické 

prostředky PO pro navrhovaný technický kontejner. U vybraných technických prostředků 

půjde o stručný popis, veškeré technické údaje a obrázky lze pak nalézt v příloze 3 tohoto 

dokumentu. 

Technické prostředky se spalovacím motorem 

Pohon všech těchto zařízení je čtyř taktní zážehový, vzduchem chlazený motor o různých 

výkonnostních parametrech. Jejich výhodou je funkční nezávislost na dalším vybavení. 

Záchranářská motorová pila STIHL MS 460 R 

Pila pro záchranné akce STIHL MS 460 R (Příloha 3) je využitelná například pro 

vyřezávání větracích otvorů na střechách průmyslových budov nebo do plochých střech hal. 

Omezovač hloubky řezu je možné plynule nastavit od 0 do 20 cm roubíkovým šroubem. Je-li 

nutné pracovat s celou řeznou délkou, lze několika jednoduchými úkony omezovač hloubky 

řezu kompletně odstranit. 

Rozbrušovací motorová pila HUSQUARNA K750 

Tato výkonná rozbrušovací pila (Příloha 3) řeže veškeré materiály jako je např. dlažba 

chodníků, zdivo, beton a ocelové konstrukce. Buď se používá univerzální kotouč diamantový 

pro univerzální řezání nebo kotouč abrazivní pro materiály na bázi kovu či betonu. 

Nevýhodou jsou žhnoucí části odlétajícího materiálu. 

Řetězová motorová pila HUSQUARNA 365 

Výkonná a silná řetězová pila (Příloha 3) určená pro profesionální použití. Vhodná pro 

likvidaci dřevěných konstrukcí, stromů a pro úpravu dřevěných hranolů. 

Motorový naviják Multi KBF 1000 

Naviják (Příloha 3) lze použít na veškeré vyprošťovací práce. Naviják obsahuje brzdu 

proti povolení lana, automatickou zarážku proti zpětnému tahu, kluznou spojku proti přetížení 

a automatický ukladač lana. Jako pohon navijáku se používá jakýkoliv typ motorové pily o 

výkonu minimálně 3 kW. 

Hydraulické zařízení Holmatro 

Napomáhá především u dopravních nehod, technických zásahů, zřícení konstrukcí a 

podobných mimořádných událostech, kde je potřeba nějakým způsobem rozstříhat, rozevřít, 

podepřít, přizvednout či odsunout části materiálu. Využívá tlakového oleje, jenž je tlakem 720 
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barů přiváděn od čerpadla k nástroji. Mezi tyto zařízení patří hydraulické nůžky, rozpínáky, 

kombinované nástroje, rozpěrné válce, stříhače pedálů, uzavírače trubek, otevírače dveří, 

hydraulické panenky a mnoho dalšího. Veškeré hydraulické zařízení na kontejneru pracuje se 

systémem hadic CORE. Tento patentovaný systém používá firma od roku 2005. V praxi to 

znamená, že místo dvou hydraulických hadic, které se snadno kroutily a znesnadňovaly práci, 

vede od pohonné jednotky k zařízení hadice pouze jedna. Tato hadice je sice širší, ale lehčí. 

Jsou vyztuženy kevlarem, který znesnadňuje jejich zauzlování, kroucení apod. Teplotní 

použitelnost je -20 oC až + 55 oC. Možnost barevného zbarvení hadic modré, černé, zelené 

nebo oranžové barvy v různých délkách.  

Typy hydraulických nůžek 

UK 4050(C) NCT – tento typ hydraulických nůžek (Příloha 3) svými parametry patří mezi 

nejsilnější nůžky vůbec. Jsou konstruovány ke stříhání nejmodernějších a vysoce kvalitních 

materiálů a konstrukcí. 

UK 4030(C) GP – tyto nůžky (Příloha 3) jsou ideální alternativa při zohledňování celkové 

hmotnosti a výkonu. Na svoji hmotnost mají nadprůměrné výkonnostní parametry. 

UK 4005(C) – velmi malé hydraulické nůžky (Příloha 3) vhodné pro špatně přístupná místa. 

HCU 4010 GP – ruční hydraulické nůžky (Příloha 3). Výhody - nezávislý na dalších 

komponentech. Nevýhody - fyzická náročnost při práci, nedosahuje takových výkonnostních 

parametrů jako hydraulická zařízení poháněná agregáty.  

Typy hydraulických rozpínáků 

SP 4280(C) – nejvýkonnější rozpínák (Příloha 3), který má firma v současné době na trhu.  

SP 4241(C) – výkonný rozpínák (Příloha 3) v kombinaci výkon – hmotnost.  

HCT 4120 – ruční hydraulický rozpínák (Příloha č. 3). Výhody a nevýhody stejné jako u 

ručních hydraulických nůžek. 

Hydraulické rozpěrné válce 

Teleskopické hydraulické rozpěrné válce (Příloha 3) slouží k odtažení či stlačení částí 

konstrukcí. Svými rozměry jsou vhodné pro špatně přístupná místa. Kombinují vysokou 

kapacitu zdvihu v kombinaci s malou hmotností. Liší se pouze ve své konstrukci. Mají buď 

jeden nebo dva písty, různé výkonnostní parametry a různé délky roztahování. 

Ostatní hydraulické zařízení 

Hydraulický stlačovač trub HPS 60 AU (Příloha 3) – jednočinný nástroj, který je nutno 

obsluhovat pomocí ruční hydraulické pumpy. Slouží ke zmáčknutí (přiškrcení) trubky a tím 
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zabránění úniku oleje, paliva, chemikálie, kapaliny, plynu a jiných podobných nebezpečných 

látek. 

Hydraulický klín PW 4624(C) (Příloha 3) – dvojčinné hydraulické nářadí slouží k vymezení 

prostoru mezi dvěma plochami pomocí „jazýčku“, jenž vyjíždí středem nástroje. Po vymezení 

prostoru se zde vkládají např. pneumatické zvedací vaky, klíny nebo zvedáky. 

Hydraulické panenky HLJ 50.6 a HLJ 50.10 (Příloha 3) – jednočinné hydraulické zařízení, 

které je nutno obsluhovat pomocí ruční hydraulické pumpy. Vrch panenky je opatřen 

naklápěcím sedlem, které brání nežádoucímu vychýlení při zvedání. Po odtlakování se 

vysouvací píst vrací sám zpět do původní polohy. 

Hydraulické čerpadlo s benzínovým pohonem 

Na kontejneru jsou umístěny celkem tři pohonné benzínové jednotky pro hydraulické 

zařízení (Příloha 3). Při výběru bylo dbáno především na výkon, hmotnost a rozměry. To vše 

z důvodu snadné manipulace a mobility u zásahu. Všechny čerpadla jsou po uvolnění zajištění 

z vozíku přenosná. V případě poruchy se používají ruční hydraulické pumpy. 

Ruční hydraulická čerpadla 

V případě poruchy pohonu či nedostatku benzínových hydraulických čerpadel jsou zde 

ruční hydraulické čerpadla (Příloha 3). Pracují se stejným pracovním tlakem 720 barů ve 

stejném teplotním rozsahu -20 oC až + 55 oC. Navíc ruční hydraulická čerpadla jsou vhodná 

pro obsluhu jednočinných hydraulických zařízení, jako jsou např. stříhače pedálů a uzavírače 

potrubí. V kontejnerové nástavbě nalezneme celkem tři kusy čerpadel. Dva kusy HTT 

1800(C) a jeden kus HTW 1800(C). 

Pneumatické zařízení – zdvihací vaky, ucpávky 

Jediná pneumatická zařízení, která můžeme naleznout na technickém kontejneru jsou 

vysokotlaké zdvihací vaky a pneumatické ucpávky. Zdvihací vaky můžeme stručně definovat 

jako pogumované vyztužené vaky, které se po naplnění stlačeným vzduchem roztáhnou a 

zvednou nebo posunou těžká břemena či předměty. Jejich předností je rychlost použití, 

nenáročná a jednoduchá obsluha a především velká zvedací síla vzhledem k malým rozměrům 

a nízké hmotnosti. Vaky jsou vyrobeny ze speciálně vyztužené pryže odolné proti otěru, 

uhlovodíkům, kyselinám a podobným agresivním látkám. Ucpávky válcového tvaru 

z podobného materiálu jako vaky jsou určeny pro ucpání potrubí v případě úniku agresivních 

chemických a ropných látek. 
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Vysokotlaké zdvihací vaky NT RES Q-BAGS 

Vaky (Příloha 3) dosahují vysoké zdvihací síly a zdvihu při velmi přijatelné hmotnosti. 

Konstrukce složená z aramidových vláken umožňuje přenášet vnitřní pnutí na pevné body. 

Díky těmto pevným bodům, kde lze pomocí speciálních propojek spojit jednotlivé vaky na 

sebe (max. však 3 kusy), můžeme dosáhnout opravdu vysoké výšky zdvihu při zachování 

stability a únosnosti. Na kontejneru jsou umístěny dva vaky typu NT-4 a dva vaky typu NT-2 

včetně jejich příslušenství. 

Vysokotlaké vaky Holmatro, typu HLB 

Vysokotlaké vaky (Příloha 3) od firmy Holmatro jsou vyrobeny ze zesíleného aramidu, 

vyztužená speciálními pevnostními vlákny. V technickém kontejneru jich můžeme nalézt 

celkem pět kusů v několika různých provedeních. Pracovní tlak těchto vaků je 0,8 MPa. 

Styčné místo uprostřed vaku je jasně označeno žlutým nákresem, při zvedání vaku musí být 

předmět na tomto místě. 

Nízkotlaké pneumatické ucpávky Holmatro OLS 

Ucpávky (Příloha 3) po vložení do potřebného otvoru a následného nafouknutí 

(natlakování) utěsní daný otvor a tím zamezí úniku látek. Na kontejneru máme celkem 4 kusy 

různých průměrů. Doporučuje se vaky zajistit pomocí lanové techniky proti nechtěnému 

vyklouznutí. Po odpojení od tlakového zdroje vzduchu zůstávají vaky nadále natlakované. 

Jejich pracovní tlak je 0,01 MPa. 

Zařízení vyrábějící elektrický proud 

Elektrocentrály slouží k výrobě jednofázového nebo třífázového střídavého elektrického 

proudu. Elektrická energie je pak využívána k pohonu veškerých elektrických zařízení jako 

jsou osvětlovací tělesa, ruční nástroje apod. umístěné v kontejnerové nástavbě. 

ECT 7000 F 

Elektrocentrála (Příloha 3) je umístěna na výsuvném vozíčku, v případě potřeby, lze 

elektrocentrálu odjistit a přemístit na libovolné místo v terénu. Svým výkonem je plně 

dostačující pro vybavení kontejneru. Umožňuje připojení 2 x 230 V a 1 x 400 V. Po napojení 

rozvodné skříně umožňuje připojení více spotřebičů. 

Zařízení s pohonem na elektrický proud 

Zvolena firma Hilti, nabízí profesionální nářadí. Tyto zařízení v porovnání s ostatními 

přístroji dosahují nejlepších parametrů. Konstrukce nářadí využívá nejnovějších technologií, 

které zvyšují životnost a výkon nástroje. 
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Bourací kladivo Hilti TE 1500-AVR 

Bourací kladivo (Příloha 3) díky svým technickým parametrům patří k nejvýkonnějším 

ve své třídě svým špičkovým sekacím výkonem s maximálním pracovním komfortem. 

Vhodné na rozsáhlé bourací práce, vybourávání otvorů, vytváření velkých průchozích otvorů 

apod. 

Bourací kladivo Hilti TE 1000-AVR 

Lehčí bourací nářadí (Příloha 3) vhodné pro demoliční práce pevných materiálů jako je 

beton, kámen, cihly nebo asfalt. 

Multifunk ční kladivo Hilti TE-30-M-AVR 

Jedná se o kombinované kladivo (Příloha 3) s možností volby sekání, vrtání a vrtání 

s příklepem. Kladivo je vhodné pro vrtání kotevních průchozích otvorů do materiálu 

železobetonu i pro sekání do zdiva. 

Akumulátorová pila ocaska Hilti WSR 22-A 

Tato velmi malá pila (Příloha 3), díky které se dostanou zasahující i do stísněných 

prostor, umožňuje pomocí výměnných pilových plátků řezání kovu, výztuží, závitových tyčí, 

nosných profilů apod.  

Osvětlovací balón Sirocco 1000W 

Osvětlovací balón (Příloha 3) vyzařuje světlo podobné dennímu, zabraňuje odrážení od 

lesklých povrchů a minimalizuje vznik stínů. Osvětluje celý prostor (360˚) okolo sebe a 

pomocí teleskopického stativu je možno vysunout balón 2,0 – 5,0 m. 

Speciální elektronická zařízení 

Laserový měřič vzdálenosti PD 42 

Tento měřič (Příloha 3) slouží k rychlému měření do vzdálenosti 200 metrů s minimální 

odchylkou. Se zařízením lze pracovat nejen ve stísněných prostorách uvnitř objektu, ale i 

venku. Mezi velké výhody patří jednoduchá obsluha, rozměr do kapsy a přehledný display. 

Štěrbinová kamera 

Tuto kameru (Příloha 3) vyrobili studenti Vysokého učení technického v Brně. Slouží 

k pátrání po lidech zavalených v sutinách, ve stísněných a uzavřených prostorách. Možnost 

přídavného LCD monitoru přímo na teleskopickou tyč. Panoramatická hlava pracující pomocí 

servomotorů ve dvou na sebe kolmých rovinách. Přenos barevného obrazu na 17“ monitor 

s možností uložení obrazu k pozdějšímu využití. Výhody – zjištění přesné polohy těla, 
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případně rozsah zranění, stav sutin a prostoru kolem osoby, usnadnění rozhodování při 

postupu vytváření průrazu a samotného vyproštění osoby. 

Multifunk ční jádrový vrtací stroj 

Celá sestava (Příloha 3) se skládá z pohonné jednotky a vrtacího stojanu. Lze vrtat i se 

samostatnou jednotkou, ale ve většině případů se jednotka upíná do vrtacího stojanu. Samotné 

vrtání lze uskutečnit dvěma metodami, a to buď suchou metodou nebo s vodním výplachem. 

Poddajnější materiály se vrtají za sucha, tvrdé materiály jako železobeton se řežou s vodním 

výplachem. Jádrové vrtání do betonu, železobetonu či zdiva se používá pro vytváření 

průzkumných prostupů pro štěrbinovou kameru, otvory pro kotvení či vývrty pro průzkum 

skladby materiálu. Vrtání je možné provádět v podlaze, stěně, stropě a pod úhlem až 45˚. Lze 

vrtat i velmi tlusté materiály za použití speciálního prodlužovacího nástavce.  

Speciální řezací a destrukční soupravy 

Tyto soupravy slouží k jednotlivému dělení převážně ocelových materiálů při zásazích 

spojených se závaly, zřícením a při ostatních mimořádných událostech, kdy je potřeba 

vyprostit či jen zprůchodnit cesty pro zásah a evakuaci. Používat tyto zařízení smí jen osoby 

na rozkaz velitele zásahu. Dále je nutné dodržovat současné platné předpisy [14], které 

stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. 

Kyslíková řezací souprava 

Tato souprava (Obrázek 15), jak již bylo zmíněno v úvodu, slouží k dělení převážně 

ocelových a kovových materiálů. Je tvořena zádovým nosičem, 2 kg propan – butanovou 

lahví s redukčním ventilem, 5,6 kg kyslíkovou lahví plněnou na 20 MPa včetně redukčního 

ventilu a dvojicí tlakových hadic na konci opatřených řezacím nástavcem. Tuto soupravu 

vyrobili příslušníci HZS JmK po vzoru Hlavní báňské záchranné stanice v Ostravě a 

v současné době není umístěná na žádné technice. 

 
Obrázek 15 Řezací kyslíková souprava 
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Řezací souprava CALDO 

Jedná se o soupravu (Obrázek 16) tvořenou vozíčkem, na které je umístěna kyslíková 

láhev s manometrem a elektrody. V transportní přepravce je pak 24 V autobaterie, svářečské 

rukavice, kukla, zástěra, pájecí pistole s krytem a tlakové prodlužovaní hadice na kyslík 20 

metrů. Spalovací teplota dosahuje přes 4000 ˚C, čímž je schopna dělit kov, beton či 

železobeton. Proudící technický kyslík je ocelovou trubkou na konci zapalován elektrickým 

proudem, čímž začne zapalovací tyč hořet (zápalná teplota tyče cca 1200 ˚C). Řezací tyč je 

připojena na jeden pól, měděná destička pak na druhý pól. Škrtnutím tyče o destičku pak 

dojde k zapálení elektrody. 

 
Obrázek 16 Řezací souprava CALDO  

Nástroj PRT Rescue KIT 

Speciální technický prostředek (Obrázek 17) pro překonávání překážek během zásahu. 

Tento nástroj s údernou sílou jedné tuny je schopen utrhnout zámek, odseknout kusy betonu, 

vytvořit průraz do budovy, oddělit ocelový materiál a podobné destrukční činnosti. K nástroji 

je dodáváno několik druhů nástavců pro různé činnosti. 

 
Obrázek 17 Nástroj PRT Rescue KIT 
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Technické prostředky pro stabilizaci budov a výkopů 

Pří záchranných pracích spojených se závaly, zřícením budov apod. je prvořadá priorita 

bezpečnost všech zasahujících. Při zásazích, v mnohdy téměř zničených, či staticky 

narušených objektech, výkopech či technologických zařízení je priorita zabezpečit stávající 

prostor proti dalšímu pohybu, který by negativně mohl ohrozit přítomné. 

Podpůrný systém Paratech 

Ojedinělý systém pochází z dílen americké firmy Paratech. Jedná se o systém, který se 

skládá z podpěrných tyčí, příček, základen, prodloužení a různých prvků, které jsou mezi 

sebou plně kompatibilní a lze z nich stavět různé podpěrné konstrukce (Obrázek 18 a 19), 

které nám zajišťují bezpečnost pro zasahující. Tento pneumaticko-mechanický systém ze 

speciálních slitin hliníku byl dle testování zatěžován na hmotnost až 40 tun a ani při tomto 

zatížení nevykazovaly jednotlivé komponenty známky poškození či deformace. Větší zátěž 

v současné době není reálné vyzkoušet. Z tohoto testu únosnosti vznikl i tzv. bezpečnostní 

faktor 4:1, což znamená, že nosnost uvedená dle tohoto faktoru je ve skutečnosti ¼ 

z testované hmotnosti 40tun. Používají se dva systémy, a to tzv.„šedý systém“ s menší 

pevností a únosnější „zlatý systém“. Rozpěrné tyče obou systémů se roztahují dvěma 

způsoby: mechanicky nebo pneumaticky pomocí tlakového vzduchu. Po roztažení je nutno 

systém zajistit pomocí jistící matice. 

 

Obrázek 18 Stabilizace budovy [15]            Obrázek 19 Stabilizace výkopu [15] 

„Šedý systém“ (Obrázek 15, 20) slouží především pro stabilizaci výkopů, předmětů či 

zajištění nízkých prostorů v sutinách (Příloha 4). U tohoto systému se uplatní pneumatické 

roztažení vzpěr, kdy se do výkopu vloží voděodolné deska, před ně pak pevné fošny pro 

zpevnění celé délky části výkopu. Pomocí dvou lan se rozpěrná tyč spustí do výkopu aniž by 
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se riskovalo zdraví záchranářů a rozpěrná tyč se u spodku výkopu zajistí mezi dvě pevné 

fošny. Takto se postupuje až do horní části. Poté je část výkopu zajištěna. Výkop se takto 

může zajišťovat do libovolné délky dle potřeby. Poté mohou započíst záchranné práce. 

 
Obrázek 20 „Šedý systém“ 

„Zlatý systém“  určený hlavně pro stabilizaci stropů, překladů či zajištění vnějšího pláště 

budov proti případné destrukci (Příloha 5). Při zabezpečení vnitřního prostoru proti destrukci, 

se pomocí rozpěrných tyčí ve svislé poloze s dřevěnými trámy zajišťují stropy, překlady, 

přemostění apod. Další využití zlatého systému spočívá v zajištění stabilizace vnějšího pláště 

budov (Obrázek 18) jednak kvůli destrukci, ale také z důvodu vytvoření vstupu do staticky 

narušeného objektu. Pomocí rozpěrných tyčí, příček, základen, patek, zavětrovacích latí a 

dalších kompatibilních součástí se vytvoří tzv. sestava „RAKER“ (Obrázek 21). 

 
Obrázek 21 „Raker“ 
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5 Závěr 

Před samotným navrhováním technického kontejneru pro HZS JmK jsem vypracoval 

analýzu současného stavu. Tato analýza se skládá z analýzy právních předpisů a norem, 

zhodnocení kontejnerů pro opěrné body HZS MsK a HZS hlavního města Prahy, analýzy 

technického automobilu zabezpečujícího náročnější technické zásahy v JmK, popisu 

vybraných záchranných událostí a přehledu nosičů kontejnerových nástaveb na PS Brno – 

Lidická. 

Při analýze dostupných právních předpisů a norem jsem zjistil, že v současné době u nás 

neexistuje česká norma upravující konstrukci kontejnerů a sklápěcích mechanismů. Při 

realizaci nejen požárních kontejnerů pro HZS vycházejí čeští výrobci z německých norem 

DIN [4,5]. Důvodem je jednotnost a případná kompatibilita nosičů a kontejnerů. 

Samozřejmostí při výrobě požárního kontejneru, který je používám ke stejným účelům jako 

požární automobil, je dodržovat také ustanovení vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických 

podmínkách požární techniky. Vzhledem k absenci jakýchkoliv českých právních předpisů o 

konstrukcích kontejnerů obecně bych doporučil vydat nějaký český právní předpis řešící tuto 

problematiku. 

V ČR získaly statut opěrného bodu pro vyprošťování osob ze zřícených budov jen HZS 

MsK a HZS hlavního města Prahy a mají ve svém vybavení technický (resp. vyprošťovací) 

kontejner. Tyto kontejnery jsou svým vybavením na velmi vysoké úrovni. Jsou schopni řešit 

v podstatě jakýkoliv zásah technického charakteru. V praxi se zatím nejvíce osvědčil 

vyprošťovací kontejner HZS hlavního města Prahy v roce 2009 při zřícení domu v Praze na 

ulici Soukenická, kde byli usmrceni 4 dělníci. Ostatní kraje v ČR, které touto speciální 

technikou nejsou vybaveni a v případě vzniku opravdu rozsáhlého zásahu, kdy nepostačí 

běžné vybavení, jsou tyto kraje odkázány na mezikrajovou výpomoc. Zásahový obvod HZS 

MsK v případě vzniku mimořádné události je i v Jihomoravském kraji. 

Dle současných právních předpisů [2] upravujících opěrné body záchrany osob ze 

zřícených budov HZS ČR není HZS JmK opěrným bodem pro tuto činnost. V Jihomoravském 

kraji na stanici PS Brno - Lidická je dislokován technický automobil příslušné hmotnostní 

kategorie, jak požadují předpisy a svým vybavením je poměrně dobře vybaven, ovšem 

doposud nezískal potřebnou akreditaci a zkoušky za účelem získání statutu opěrného bodu pro 

HZS JmK. Nepředpokládá se ani, že by HZS JmK na základě tohoto automobilu tuto 

akreditaci získalo. 
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Cílem práce bylo vybrat vhodnou konkrétní kontejnerovou nástavbu kompatibilní 

s typovým automobilovým nosičem a navrhnout nejdůležitější vybavení tohoto kontejneru pro 

potřeby HZS JmK. Navrhovaný kontejner splňuje vysoké požadavky pro vyprošování osob 

při mimořádných katastrofických zásazích spojených se závaly, sesuvy, zřícením konstrukcí, 

hromadnými dopravními nehodami či extrémně náročné podobné zásahy, při kterých je 

potřeba nasadit speciální technické prostředky pro vyprošťování a zajištění místa zásahu 

z pohledu zajištění okolních konstrukcí. 

Při vypracovávání návrhu technického kontejneru pro HZS JmK jsem vycházel 

z předpokladu získání statutu opěrného bodu pro vyprošťování osob ze zřícených budov pro 

HZS JmK. Jihomoravský kraj by se tak stal třetím krajem v ČR, vedle kraje 

Moravskoslezského a hlavního města Prahy, který by byl předurčen pro tuto speciální činnost. 

Došlo by ke zlepšení plošného pokrytí ČR pro záchranu osob ze zřícených budov 

efektivnějším rozmístěním jednotek po území ČR. Lze předpokládat, že HZS JmK by 

získáním statutu opěrného bodu zajišťoval tuto speciální činnost i pro ostatní sousedící kraje, 

např. kraj Vysočina, část území kraje Pardubického, Zlínského a Olomouckého kraje, kde by 

jednotky HZS JmK měly dojezdové časy nejnižší. 

Navrhl jsem kontejner, který je svým vybavením na podobné úrovni jako mají ostatní 

opěrné kraje. V kontejneru nechybí speciální vyprošťovací zařízení různého charakteru, přes 

pomocné prostředky PO, až po podpůrné systémy zajišťující staticky narušené konstrukce. Na 

vybavení technickými prostředky včetně vnitřních profilů, vozíků a konstrukcí bylo 

k dispozici 8 000 kg. Předpokládané zatížení technickými prostředky kontejneru je 3 500 kg. 

Do hmotnostního součtu nejsou započítány vnitřní profily a konstrukce, které musí 

kvalifikovaný konstruktér zohlednit při návrhu vnitřního rámu. Hmotnostní rezerva na vnitřní 

rám 4 500 kg je tedy plně dostačující. 

V současné době celosvětové hospodářské krize spojené s nedostatkem finančních 

prostředků se HZS ČR potýká s problémem nákupu a obnovy požární techniky. Je však nutné 

uvědomit si rizika a nebezpečí, které sebou přináší každodenní události pro HZS ČR. 

V případě vzniku mimořádné události pak zasahující nemají k dispozici odpovídající 

vybavení, čímž nejen ohrožují sami sebe, ale zejména se snižuje jejich efektivita při provádění 

záchranných prací. Lze však najít úsporné řešení v podobě kontejnerizace, které jsem využil 

při vlastním návrhu technického kontejneru pro HZS JmK. Výhoda kontejnerizace spočívá 

nejen při pořizování, ale i v průběhu dalších let při úspoře na údržbě. 

Kdyby tato speciální technika měla zachránit nejeden lidský život, vyplatí se mít tento 

kontejner ve svém vybavení. Jak se říká: „Kdo je připraven, není zaskočen“. 
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