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0 Úvod 

„Sou�ástí vývoje lidské spole�nosti je zvyšující se pohodlí lidí jak v pracovním, tak 

i v osobním život�. Nedílným prvkem tohoto stavu je rovn�ž i technický rozvoj“ [1]. 

Technický rozvoj s sebou p�ináší nasazení kovových nebo kompozitních tlakových 

lahví k doprav� �i skladování plyn�. Tyto tlakové lahve jsou použity p�i konkrétních 

�innostech jakými jsou nap�íklad sva�ování, chlazení �i vytáp�ní, osv�tlování, resuscitace 

lidí i zví�at, inertizace1 apod. 

P�i uvedených �innostech se mohou vyskytnout (a praxe nám také ukazuje, že 

vyskytují) mimo�ádné události a mají projev nehody �i havárie. Jejich �ešení je �asto nad 

rámec možností, t�ch kte�í je zavinili. K tomuto ú�elu je z�ízena soustava Integrovaného 

záchranného systému (dále jen IZS), jejíž úkolem je nejen �ešení �i zmír�ování následk�

a likvidace t�chto mimo�ádných událostí, ale i pomoc postiženým osobám, které se 

v danou chvíli vyskytovaly v míst� mimo�ádné události.  

Charakter v�decko-technického pokroku, jakým je nap�. rozši�ování chemické výroby, 

výroba a použití um�lých hmot z více �i mén� ho�lavých materiál�, zásadn� zvyšuje 

nároky na p�ipravenost IZS. IZS musí �ešit mimo�ádné události „za r�zných podmínek – 

v noci, v zim�, p�i vysokých teplotách, v podmínkách silného zadýmení, výbuch�

a zhroucení konstrukcí, ve velkých výškách, ve sklepích apod.“ [2]. 

Z t�chto d�vod� je nasazení lidských zdroj� IZS zna�n� komplikované nebo dokonce 

život ohrožující. Proto m�že vyplynout požadavek jakým je nap�íklad „systém lafetace 

st�elného za�ízení“ pro mobilní robot, který by mohl sloužit práv� složkám IZS k nasazení 

p�i on�ch mimo�ádných událostech. 

Vlastní �ešení systému lafetace je ve spolupráci s Ing. Miroslavem Novákem, Ph.D. 

a Ing. Petrem P�chou�kem jakožto zam�stnanc� brn�nské firmy Prototypa-ZM, s.r.o. (dále 

jen Prototypa), která má bohaté zkušenosti v oboru již od roku 1918 – jako Zbrojovka, 

pozd�ji �eská zbrojovka Uherský Brod [3]. 

                                                

1 Inertizace je snížení obsahu kyslíku v daném prost�edí pod hranici podpory ho�ení. 
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1 Lafetace 

Každá zbra�, pokud má splnit sv�j bojový úkol, musí být p�esn� zamí�ena na cíl. Aby 

bylo možno na cíl zamí�it, p�íp. jej sledovat, je nutné jednak jisté p�ístrojové vybavení pro 

jeho zjišt�ní, pro jeho identifikaci, zamí�ení a sledování, ale jednak je také nutno hlave�

zbran� uložit tak, aby byla zajišt�na její p�esná poloha p�i procesu zam��ování a sledování. 

Tato poloha musí kooperovat s dráhou sledovaného cíle a s dráhou st�ely, tzn. že pokud 

chceme úsp�šn� zasáhnout cíl, musíme zajistit dostate�nou tuhost uložení hlavn� zbran� – 

p�i st�elb�, p�i mí�ení, i p�i pohybu bojového prost�edku pokud si to situace vyžaduje. 

A práv� k tomu slouží systém lafetace. 

Slovo lafeta pochází z francouzského l'affût a znamená hledání nebo ost�ení. Lafeta je 

za�ízení pro upevn�ní, uložení �i uchycení zbran� [4]. Jedna z prvních lafet je znázorn�na 

na Obr. 1. 

Obr. 1 – Dobová kresba st�edov�kého d�la [4] 
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U moderních zbraní má „lafetace“ dvojí význam: 

• mechanismus umož�ující úhlové pohyby zav�šené hlavn�, i její lineární 

pohyb jakým je zákluz2 a p�edkluz3 [5], 

• zp�sob uchycení zbran� k základu. 

Obr. 2 – Definice bojového prost�edku a místo lafetace [6] 

Z Obr. 2 vyplývá, že základ zbran� je prost�edek, kterým je vlastní zbra� nesena, 

p�ípadn� p�epravována na místo použití. Je-li tento prost�edek mobilní, nazývá se základ, 

je-li stacionární, nazývá se základna. Základ zbran� m�že být �lov�k, rám na tažném 

podvozku, vozidlo, plavidlo, letoun a další. 

Vlastní zbra� je úplná hlave� v�etn� záv�ru, automatiky aj. Její p�ímá montáž na 

základ není vhodná z d�vodu obtížného zami�ování, p�edevším však ale s ohledem na 

lineární pohyby, které samotná zbra� provádí b�hem a po výst�elu, tedy p�edkluz a zákluz. 

Proto se vlastní zbra� p�ipev�uje k základu nep�ímo – lafetou. 

                                                

2 Zp�tný pohyb hlavn� v okamžiku výst�elu vyvolaný zp�tným rázem expandujících plyn� v hlavni, pokud 

lafeta tento posuvný pohyb umož�uje. 
3 Analogie zákluzu, pouze je tento pohyb definován jako navrácení zákluzných �ástí zbran� do výchozí 

polohy. 

Bojový prost�edek 

Úplná zbra� Základ zbran�

Nositel (mobilní) Základna (stabilní) 

Vlastní zbra� Lafetace 

Pružné prvky 

Navád�cí za�ízení a další mechanismy 

Nosné �ásti 

Hlave�

Záv�r
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Lafetace zbran� obsahuje: 

• pružné prvky – amortizátor a akumulátor, 

• nosné �ásti – kolébka a vrchní lafeta, 

• navád�cí za�ízení a jiné mechanismy lafetace. 

Z toho vyplývá, že lafetace zbran� umož�uje zamí�ení vlastní zbran� (hlavn�) do 

pot�ebné polohy, že do základu p�enáší veškerá zatížení p�sobící na vlastní zbra� a že 

umož�uje zákluzový a p�edkluzový pohyb vlastní zbran�. Zbran� vykonávající zákluz, resp. 

p�edkluz, se nazývají zbran� se skluznou hlavní. Lafeta zbran� se skluznou hlavní musí 

obsahovat pružné prvky, které budou zákluzovou energii tlumit (amortizátor) a �áste�n� ji i 

akumulovat (akumulátor) [6]. Amortizátor i akumulátor pohybliv� spojují vlastní zbra�

s nosnými �ástmi lafetace a snižují namáhání lafety p�i výst�elu. 

Sou�ástí lafety je kolébka, která krom� vedení hlavn� zprost�edkovává úhlovou zm�nu 

polohy její osy od vodorovné roviny, provádí tzv. kolébavý pohyb. Tento pohyb se nazývá 

nám�r [7]. 

Zami�ování zbran� v rovin� na ní kolmé – vodorovné4, se nazývá odm�r. 

Lafetace moderních zbraní má krom� výše zmín�ných ješt� spoustu dalších funkcí, 

kup�. jsou nositelem navád�cích za�ízení, za�ízení pro automatizaci nabíjení nebo mohou 

obsahovat prvky pro ochranu obsluhy proti nejr�zn�jším ú�ink�m bojové �innosti [6]. 

                                                

4 Pro názornost uvažujeme výchozí polohu nám�ru 0°. 
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1.1 Zp�soby lafetace 

Zbra� je vždy lafetována k základu (nositeli �i základn�), který ji tak umož�uje plnit 

sv�j bojový úkol. Základ� je n�kolik základních typ�, p�i�emž každý klade specifické 

nároky na lafetu. Toto samoz�ejm� zásadn� ovlivní konstrukci lafetace. 

Typy základ� m�žeme rozd�lit na: 

• Mobilní – nositele: 

� �lov�k (p�edevším ru�ní zbran�), 

� rám taženého podvozku (nap�. houfnice), 

� bojové vozidlo (nap�. tank, železni�ní vagon, vznášedlo), 

� plavidlo (nap�. protiletadlová lo�, ponorka), 

� letoun nebo vrtulník. 

• Stacionární – základny: 

� obvykle prost�edky vojsk protivzdušné obrany, pob�ežní d�la, 

pevnostní zbran� apod. 

Zp�sob lafetace lze klasifikovat dle: 

• stupn� a zp�sobu p�enosu zatížení: 

� tuhá lafetace, kdy se ú�inek st�elby p�enáší p�ímo do nosných 

�ástí, 

� pružná lafetace, kdy jsou mezi hlave� a nosnou �ást lafety 

vloženy pružné prvky, 

• zp�sobu uložení úplné zbran� v základu: 

� oto�né uložení: 

o pomocí pivotu (�epu), 

o pomocí kulové dráhy, 

o kombinací obou, 

� uložení neoto�né: 

o p�edpokládáme že se zm�na odm�ru realizuje zm�nou 

polohy celého základu (kup�. lafetace zbraní u letadel). 
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1.1.1 �lov�k jako sou�ást lafetace 

�lov�k je nositelem zbran� a zami�uje na cíl. Protože zachycuje a utlumuje zp�tný ráz, 

je sou�ástí její lafetace. Vhodná úprava zbran� umož�uje její spojení s lidským t�lem 

(pažba, op�rka atd.). Toto spojení samoz�ejm� p�edem �íká, že se bude jednat o zbran�

s menším zp�tným rázem, p�es to ale musí být lidské t�lo dokonale spojeno s podložkou 

(terénem), kup�. st�elbou v kle�e (viz. Obr. 3) nebo v leže. U t�žších zbraní �lov�k 

nezachycuje celý zp�tný ráz, ale pouze se na jeho zachycení podílí spole�n� se op�rnými 

nožkami (viz. Obr. 4). 

Obr. 3 – St�elba v kle�e [8] Obr. 4 – St�elba s oporou [9] 

1.1.2 Lafetace na rámu tažného podvozku 

Na rámu taženého podvozku jsou lafetovány všechny typy polních d�l, t�žké 

a protiletadlové kulomety apod. Podvozek slouží p�edevším k p�eprav� zbran�. 

Rám je obvykle tvo�en rameny a podle toho se také lafeta klasifikuje na 

jednoramennou, dvojramennou, troj a víceramennou. N�která moderní polní d�la jsou 

dopln�na op�rným talí�em. Oto�né �ásti jsou uloženy na pivotu nebo kulové dráze. 

Kolébka v sob� �asto lafetuje n�kolik zbraní (hlavní), kup�. u protiletadlových kanón�

a kulomet�. 

P�íklad lafetace je na Obr. 5. 
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Obr. 5 – Houfnice [10] 

1.1.3 Lafetace na vozidle a plavidle 

Základem zbran� je v tomto p�ípad� korba, kabina nebo rám bojového vozidla. 

Lafetace obvykle nep�edstavuje výrazný konstruk�ní zásah do vozidla, ten je nutný pouze 

v p�ípad� lafetace t�žší zbran�. Lafetace jednotlivých malorážkových zbraní je velmi 

jednoduchá a �eší se jako samostatná, kdy umož�uje rychlou demontáž a vynesení zbran�

z vozidla, nebo jako sp�ažená, kdy je zbra� uložena na kolébce zalafetovaného kanónu. 

Zp�sob lafetace se rozd�luje podle toho, do které �ásti vozidla je zbra� lafetována. 

M�že to být lafetace: 

• v�žová: 

� vnit�ní, 

� vn�jší, 

• st�echová, 

• kasematová. 

U v�žové lafetace jsou eleva�ní �ásti zbran� uloženy na nebo ve v�ži. V�ž je uložena 

v základu na kulové dráze a má proto �asto neomezený odm�r. Je typická pro tanky. 

St�echová lafetace je �ešena jako pivot nebo pevný ob�žný kruh kulové dráhy na rámu 

vozidla. Používá se p�evážn� u moderních t�žších samohybných d�l. 
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Kasematová lafetace na vozidle znamená, že jsou oto�né �ásti zbran� uloženy 

v neoto�né lafet� nebo na p�ídi korby. Tento zp�sob uložení umož�uje jen velmi malý 

rozsah odm�ru a nám�ru, proto se dnes tém�� nepoužívá. 

P�íklad lafetace je na Obr. 6 a Obr. 7. 

Obr. 6 – A1M1 Abrams [11] Obr. 7 – Humvee [12] 

Podobným zp�sobem se lafetují d�la na železni�ních vagonech. Dnes se tyto zbran�

nepoužívají pro jejich velkou zranitelnost a malou manévrovací schopnost. 

Do této kategorie spadá i lafetace lodních d�l, která mohou být lafetována do 

speciálních šachet, ze kterých se p�i pln�ní bojového úkolu vytahují. 

1.1.4 Lafetace na letounu �i vrtulníku 

Zbran� jsou na letadlech lafetovány na mnoha místech – podle typu letounu. Jedny 

z prvních lafet byly uvnit� h�ídele vrtule, p�ípadn� se st�ílelo p�es vrtuli5. V dnešní dob� se 

zbran� lafetují p�edevším na k�ídlech a trupu letounu. �asto se tak jedná o lafetaci 

nepohyblivou, kdy se zam��uje zm�nou polohy letounu. Zbran� se lafetují ale i na p�ídi 

nebo v ocasní �ásti. Zcela odlišným druhem je lafetace v kontejneru, jenž je umíst�n pod 

k�ídly �i pod trupem. 

P�íklad lafetace je na Obr. 8 a Obr. 9. 

                                                

5 Byla nutná pancé�ová vrtule nebo synchronizace st�elby s rotací vrtule. 
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Obr. 8 – AH-64 Apache [13] Obr. 9 – JAS 39 Grippen [14] 

1.1.5 Stacionární lafetace 

K pevnému základu jsou lafetovány r�zné druhy hlav�ových zbraní, jako d�la, 

kulomety, minomety nebo protiletadlová d�la. Dále je možno takto lafetovat zbran�

v r�zných pevnostech �i silech, kde se uchycují k betonovému základu, �asto i nekryt�. 

Kryté zbran� se mohou lafetovat v�žovým zp�sobem, kdy je zbra� uložena na 

kolébkových �epech v horní �ásti v�že pevnosti, která je oto�ná a m�že tak mít neomezený 

odm�r. Další zp�sob stacionární lafetace krytých zbraní je kasematov�, který se principem 

neliší od kasematové lafetace na vozidlech. 

Lafetování nekrytých stacionárních zbraní je �ešeno zcela odlišn�. Zbran� mají svou 

vlastní lafetu a jsou trvale ukolmeny. P�i p�esunu se musí celá lafeta rozebrat na 

p�epravitelné �ásti nebo je lze st�hovat pouze na speciálních spojených podvozcích. Proto 

se tomuto zp�sobu lafetace �íká polomobilní. Dnes se tém�� nepoužívá. 

1.1.6 Lafetace jako záv�s zbran�

Z p�edchozích kapitol je z�ejmé, že lafetace p�edstavuje prostorový mechanismus se 

dv�ma osami otá�ení, ve kterém je hlave� uložena. Jde vlastn� o obecný typ kardanova 

záv�su, kdy vychýlení hlavn� kolem jedné osy záv�su neovliv�uje vychýlení kolem osy 

druhé [6]. Pro takový mechanismus je typické, že jsou osy obou �ep� záv�su navzájem 

kolmé a že je osa kolébkových �ep� kolmá sou�asn� i k ose hlavn�. Toto uspo�ádání 

ozna�ujeme jako d�lové schéma lafetace. Krom� tohoto schématu existuje i minometné 
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schéma, kde nám�rové a odm�rové �ásti prakticky splývají. Minometné schéma, jak již 

název vypovídá, se používá pouze v konstrukci minomet�. 

1.2 Uložení st�elných za�ízení na zásahových robotech 

Uložení st�elných za�ízení na zásahových robotech lze rozd�lit v zásad� do dvou 

skupin. První skupina vychází z b�žných koncepcí lafetací, kdy je zásahový robot postaven 

jen jako jistá zmenšenina a kopie klasického systému lafetace. U t�chto robot� se uplat�uje 

všech d�íve zmín�ných lafet, protože se funk�n� od svého modelu (tank, letadlo, lo�, 

bojové vozidlo aj.) nijak neliší. P�íklady t�chto lafetací jsou na Obr. 10 a Obr. 11. 

Obr. 10 – Foster-Miller TALON [15] Obr. 11 – Marine Corps’s Gladiator [16] 

Druhá skupina vychází ze zcela odlišného p�ístupu k lafet� jako takové. V tomto 

p�ípad� je lafeta �ešena koncep�n� jinak, avšak ú�el samoz�ejm� z�stává zachován. 

Lafetace je zde chápána pouze jako mechanismus, který plní funkci uložení zbran�, 

p�ípadn� m�že zachytávat zp�tný ráz skrze pružné prvky. Tento mechanismus je prakticky 

jen onen spojovací �lánek mezi základem a vlastní zbraní, který je zmi�ován v úvodu 

p�edchozí kapitoly. Lafeta je na zásahovém robotu uložena bu�to p�ímo na manipula�ní 

nadstavb� robotu, tedy na jeho rameni, a nebo je držena mechanickými �elistmi – 

efektorem. 

V dnešní dob� je jedním z nejvyužívan�jších robot� se st�elným za�ízením robot 

tEODor n�mecké firmy Telerob GmbH. Robot má lafetované st�elné za�ízení uloženo na 

posledním �lánku ramene. Nám�rné a odm�rné pohyby se tedy realizují zm�nou polohy 

samotného ramene. Robot tEODor m�že držet lafetované st�elné za�ízení i v �elistech 

efektoru. Nám�rné a odm�rné pohyby se také zprost�edkují zm�nou polohy samotného 
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ramene, avšak v konstrukci lafety a efektoru je možné použít dalších stup�� volnosti a tak 

nám�r, resp. odm�r, provád�t skrze tyto stupn� volnosti (avšak s jistým prostorovým 

omezením). Takto lafetované st�elné za�ízení mívá obvykle menší zp�tný ráz, protože 

st�elba z konce ramene m�že velmi výrazn� p�sobit na celou konstrukci a rozkmitat jí. 

V úmyslu lafetovat takto st�elné za�ízení s v�tším zp�tným rázem, musí mít lafeta v sob�

implementován pružný prvek. Robot je vyobrazen na Obr. 12 a Obr. 13. 

Obr. 12 – tEODor s lafetou na rameni [17]  

Obr. 13 – tEODor se st�elným za�ízením v �elistech [18] 
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2 Tlakové láhve v krizových situacích 

Tlakové láhve jsou nádoby ur�ené pro skladování a p�epravu plyn�, jež jsou pod 

vyšším tlakem než je atmosférický tlak [19]. Tlakové láhve se dají rozd�lit podle t�chto 

kritérií: 

• dle objemu (0,5 - 150 l), 

• dle druhu pln�ného plynu �i sm�si: 

� plyn nebo sm�s v plynné fázi (nap�. kyslík, vodík), 

� plyn v kapalné fázi (nap�. LPG), 

� plyn pod tlakem rozpušt�ný v kapalin� (na�. Acetylen)  

• dle plnícího tlaku: 

� nízkotlaké (do 2,5 MPa), 

� vysokotlaké (nad 2,5 MPa), 

• dle konstrukce: 

� sva�ované z plechu, 

� bezešvé válcované nebo tažené, 

• dle výstroje láhve: 

� s patkou, 

� bez patky, s pojistným prvkem, 

� bez pojistného prvku [1]. 

Velmi d�ležitým faktorem týkající se tlakových láhví v krizové situaci je jejich obsah. 

Tlakové láhve se dají plnit r�znými plyny �i sm�smi bez vlivu na zdraví �lov�ka a životní 

prost�edí nebo plyny �i sm�smi mající vliv na zdraví �lov�ka �i životní prost�edí. P�i 

zásahu v krizové situaci je nezbytné správn� identifikovat obsah tlakové láhve – nejen 

k tomuto ú�elu platí právní p�edpisy stanovující barevné zna�ení nádob na plyny (�SN EN 

1089-3), zna�ení ražením (�SN EN ISO 13769) a informa�ními nálepkami (�SN ISO 

7225) [1]. Na základ� t�chto norem se dají tlakové láhve rozd�lit do kategorií podle 

vlastností plynu (toxické a žíravé plyny, ho�lavé plyny, oxida�ní plyny, inertní plyny), 

podle dvou hlavních nebezpe�ných vlastností plynu, na tlakové láhve pro zvláštní plyny 

a na tlakové láhve pro plyny ur�ené k inhalaci. 

P�ítomnost tlakové láhve v mimo�ádné události lze p�edpokládat p�edevším v p�ípad�

požáru, výbuchu, detonace, výbuchu jiné tlakové láhve a nebo p�i nálezu staré a neznámé 

tlakové láhve. Všechny tyto skute�nosti jsou �ešeny v rámci oboru zabývající se požární 
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taktikou. Požární taktika p�esn� definuje všechny nezbytné kroky v�. managementu 

a analýzy rizik. Tato metodika je striktn� dána a její nedodržení m�že mít za následek 

škody na objektech nebo za�ízení, zran�ní osob, p�íp. i smrtelné nehody, ztráty na 

skladovaných materiálech nebo zne�išt�ní životního prost�edí [20]. 

Scéná� likvidace nebo zmírn�ní možnosti výbuchu tlakových lahvích v krizové situaci 

je prakticky vždy stejný. Jako první musíme zjistit druh plynu �i sm�si v tlakové láhvi 

(viz. barevné zna�ení) a pokud je to možné i stav napln�ní (p�i zásahu se obvykle dá velmi 

jednoduše dedukovat zda jsou láhve plné �i prázdné, protože jejich skladování je také 

definováno bezpe�nostními normami). Zasahující jednotky ISZ musí obhlédnout místo 

mimo�ádné situace, zjistit aktuální hrozby a potenciální hrozby. Pokud se jedná o požár, 

tlakové láhve jsou vystaveny tepelným ú�ink�m, které mají vliv na obsah v tlakové láhvi. 

Ta se nejen zah�ívá a snižuje tak svou pevnost, ale obsah v ní vlivem tepelné roztažnosti 

výrazn� zvyšuje sv�j tlak. Aby nedošlo k roztržení, je nutné je odstranit z místa požá�išt�

a následn� je chladit. Pokud požár neumož�uje odvezení tlakových lahví ihned, musí se 

alespo� ochlazovat – obvykle vodou. Ú�innost ochlazování však není závislá na množství 

dodávané vody, ale na skráp�né ploše tlakové láhve. Není tedy nutné velké množství vody, 

stra�í p�esné mlžení. Pokud to situace dovolila a tlakové láhve jsou již v bezpe�ném 

dosahu od místa požáru, následuje jejich další chlazení a obhlídka poškození. Takovéto 

tlakové láhve se již nedají z bezpe�nostních d�vod� znovu používat. �asto v takové 

mimo�ádné situaci dochází k znehodnocení uzáv�ru �i zape�ení bezpe�nostní �epi�ky na 

tlakové láhvi, které neumož�uje bezpe�né vypušt�ní obsahu. V tomto p�ípad� musí 

následovat �ízené znehodnocení tlakové láhve – její destrukce 

Destrukci tlakových lahví lze teoreticky �ešit b�žnými metodami. Destruk�ní �innosti 

se rozd�lují na mechanické, termické a fyzikáln�-chemické [21]. Destrukce plné tlakové 

láhve je doprovázena fyzikálním projevem expanze stla�eného obsahu se vznikem tlakové 

vlny a �asto i fragmentací nádoby spole�n� s raketovým efektem [20]. Z tohoto d�vodu 

termické a fyzikáln�-chemické metody se vzhledem k �initeli dekompozice nedají v praxi 

použít s dostate�nou garancí bezpe�n� �ízené destrukce. Z mechanických metod, jakými 

jsou �ezání (konven�ní nebo vysokotlakým vodním paprskem), vrtání a dekompozice 

rozst�elem �i p�esnou demolicí, se ze stejných d�vod� v praxi užívá pouze p�esné demolice.  

Dá se uvažovat nad st�elbou do tlakové láhve z dostate�né vzdálenosti, ale tento postup 

se sebou nese spoustu možných rizik a teoretických selhání. Prvním problémem m�že být 

správné zamí�ení. Tlaková láhev má válcový tvar který si vyžaduje relativn� p�esnou 
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st�elbu. V opa�ném p�ípad� totiž m�že nastat sklouznutí projektilu po povrhu tlakové láhve. 

To je velmi nebezpe�né, protože letící st�ela stále m�že mít dostatek kinetické energie, aby 

m�la smrtící ú�inek na velkou vzdálenost ješt� po odražení – m�že tedy dojít k usmrcení 

odraženou st�elou nebo poškození za�ízení v míst� nasazení robotu. Druhým problémem je 

použití správné munice. Tlakové láhve jsou velmi pevné, protože odolávají velkým tlak�m 

zevnit�, takže k proražení plášt� tlakové láhve n�kdy nemusí ani dojít. Garance perforace 

plášt� lze dosáhnout volbou dostate�n� velké ráže st�ely nebo vhodným materiálem st�ely 

(kup�. s wolframovým jádrem �i z bílé oceli). Experimenty nám sice dokazují, že lze pláš	

tlakové láhve prost�elit i s b�žn� dostupnými zbran�mi a st�elivem v 90% zásah� [1], 

každopádn� je však úsp�šné prost�elení plášt� doprovázeno velmi silnými dynamickými 

ú�inky – únikem plyn� z láhve a jejich ho�ení, tzv. jet fire. Tento efekt dosahuje 

maximáln� 50 metr�. Je zajímavé, že p�i experimentech nedošlo k roztrhání plášt� láhve na 

fragmenty ani k raketovému efektu – tlaková láhev z�stala vždy na svém míst� neporušená, 

tedy pouze s pr�st�elem plášt� [1]. 

Nejvíce se však v praxi uplat�uje zp�sob destrukce tlakové lahve p�esnou detonací. 

Tlaková láhev je na dvou místech6 opat�ena kumulativní pr�bojnou náloží, která je spojena 

tzv. bleskovicí. Bleskovice je zápalná š��ra z pentritu, který má rychlost ho�ení 9000 m/s, 

tím je garantována detonace obou trhavin sou�asn�. Alternativn� lze tlakovou láhev obalit 

ve st�edu po obvodu pruhem trhaviny. V �eské republice se jako obvykle používá 

speciáln� upravený Semtex A nebo Semtex H1. Trhavina je uložena jako proužek 

v kumulativní polymerové vložce spole�n� s m�d�ným práškem, který podporuje pr�pal 

materiálu st�ny tlakové láhve. Trhavina není umíst�ná p�ímo na tlakovou láhev proto, že 

by p�i její detonaci došlo pouze k minimálnímu poškození plášt�. Polymerová vložka má 

v sob� dutinu, která t�askavý efekt kumuluje a p�esn� sm��uje na jedno místo, tím je 

zaru�ené proho�ení materiálu až do n�kolika centimetr�. 

Kumulativní nálož pro destrukci tlakových lahví je zobrazena na Obr. 14. 

                                                

6 P�i odpálení nálože pouze na jedné stran� by došlo k raketovému efektu a tlaková láhev by pak 

nekontrolovateln� ohrožovala své okolí. 
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Obr. 14 – Semtex pro destrukci tlakových lahví 

Tato kapitola je sestavena na základ� zkušeností Ing. Stanislava Lichorobijce, jakožto 

odborného pyrotechnika s bohatou praxí v pyrotechnické služb� na vojenské misi v Izraeli 

a st�elmistra pro stavební práce a destrukce. 
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3 Specifikace 

Dle návrhu firmy Prototypa, by m�l systém sloužit p�edevším k �ízenému pr�st�elu 

tlakové lahve p�i krizové situaci jakou je nap�íklad požár. Systém musí být v t�chto 

náro�ných podmínkách velmi spolehlivý. To v praxi znamená minimalizaci po�tu díl�, 

upušt�ní od složitých konstruk�ních celk� a použití jednoduchých pohon� bez zbyte�n�

složitého �ízení. Celý systém by m�l být koncipován jako co nejjednodušší za�ízení 

s p�ihlédnutím k cen�. Protože se p�edpokládá použití jednotkami IZS, které disponují 

omezenými možnostmi pro transport svého vybavení po stránce objemu i hmotnosti, m�lo 

by toto být p�i návrhu zohledn�no. 

Ke správnému zamí�ení musí být lafetovaná zbra� schopna provád�t dva základní 

pohyby mí�ení: nám�r a odm�r, p�i�emž odm�r m�že být realizován nato�ením celého 

robotu. Správné zamí�ení na cíl bude dálkov� kontrolovat operátor pomocí kamerového 

systému v kombinaci s laserovým zam��ova�em umíst�ným na zbrani. P�edpokládaná 

vzdálenost cíle se bude pohybovat kolem 25 metr�. Použitá zbra� musí být schopna 

opakované st�elby. To znamená, že po výst�elu není nutné zbra� nijak upravovat nebo 

vym��ovat n�které díly, pouze se provede její nabití. 

Protože zbra�ové systémy vybo�ují zcela zásadn� z oboru robotiky, je po konzultacích 

usouzeno, že není ú�elné v rámci této diplomové práce �ešit systém (polo)automatického 

nabíjení �i st�elby, respektive p�ípadnou úpravu záv�ru zbran�. Stejn� tak není cílem �ešit 

systém aktivní a pasivní ochrany p�ed tepelnými ú�inky a žárem z místa požá�išt�, tedy 

místa p�edpokládaného nasazení zásahového robotu. 

Dle pokyn� je lafetace �ešena pro vybrané roboty z Katedry robototechniky Fakulty 

strojní Vysoké školy bá�ské – Technické univerzity v Ostrav�. 
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3.1 Typ robotu a st�elného za�ízení 

Katedra robototechniky disponuje n�kolika servisními roboty [22], z nichž se ale ne 

všechny dají použít pro systém lafetace. V�tšinou se nedají použít pro své malé rozm�ry 

a nosnosti. P�edb�žným odhadem se p�edpokládá, pro definovanou ráži st�ely 

(specifikováno níže), statické zatížení lafety zhruba 10kg. Tento odhad determinuje 

k nesení systému lafetace pouze dva roboty: 

• 4-kolový robot Hercules, 

• pásový robot Ares. 

Robot Hercules je postaven na podvozku elektrického invalidního vozíku InvaCare

s konstruk�ními úpravami provedenými katedrou. Robot je vybaven manipula�ní 

nadstavbou se �ty�mi stupni volnosti – 3° rameno, 1° �elisti. Z operátorského stanovišt� je 

�ízen dálkov� po radiových a WiFi vlnách. Robot je vybaven stereovizní kamerovou 

hlavou s laserovým sníma�em vzdálenosti umíst�nou na posledním �lánku manipula�ní 

nadstavby. Je schopen provád�t m��ení teploty okolí a disponuje detektorem plyn�. 

Základní parametry robotu Herkules jsou shrnuty v Tab. 1, je vyobrazen na Obr. 15. 

Podvozek 4-kolový, nezávislé odpružení všech kol 

�ízení typu Ackerman, natá�ecí zadní náprava 
Pohon hnaná p�ední náprava s diferenciálem 

- DC motor pro pojezd 
- servo pro zatá�ení 
- 3x Maxon EC motory pro rameno 

Motory 

- DC motor pro �elisti efektoru 
- laserový sníma� vzdálenosti na rameni 
- inkrementální sníma�e polohy v pohonech ramene 
- odporový teplom�r m��ící teplotu okolí 
- detektor plyn� Dräger X-am 5000 
- stereovizní kamerová hlava na rameni 

Senzory 

- kamera na podvozku, pro couvání 

�ídicí systém dálkové bezdrátové �ízení všech funkcí z notebooku 

- Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) pro pojezd 
- WiFi (2,4 GHz) pro obraz z kamery (TCP) P�enos signál�
- WiFi (2,4 GHz) pro �ízení ramene a signály senzor�
(UDP) 
- podvozek: 990 x 710 x 675 mm 

Rozm�ry - délky �lánk� ramene: 450 mm, 860 mm  
(dosah 1390 mm) 

Hmotnost 165 kg 
Tab. 1 – Parametry robotu Herkules [22] 
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Obr. 15 – Robot Hercules [22] 

Mobilní robot Ares je postaven na platform� modulárního pásového podvozku 

s neodpruženými vodícími koly. Je vybaven dv�ma hlavními pásy �ízenými smykem, které 

umož�ují pohyb po schodech. Robot je vybaven p�írubou pro osazení dalších 

nadstavbových modul� a také disponuje kamerou a je �ízen dálkov�. 

Základní parametry robotu Ares jsou shrnuty v Tab. 2, je vyobrazen na Obr. 16. 

Podvozek pásový,12 neodpružených vodících kol 
�ízení diferen�ní �ízení – smykem 
Pohon každý pás hnán ozubenou �emenicí 
Motory 2x DC motory 
Senzory kamera vp�edu 

�ídicí systém dálkové ovládání pomocí notebooku 

Rozvor 710 mm 
Rozm�ry 1253 x 731 x 810 mm 
Hmotnost asi 120 kg 

Tab. 2 – Parametry robotu Ares [22] 
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Obr. 16 – Robot Ares [22] 

St�elné za�ízení bylo specifikováno p�edevším ráží st�ely, která tak definuje zp�tný ráz 

od výst�elu a tím pádem udává základní veli�iny pro dimenzování a následné pevnostní 

výpo�ty. Firmou Prototypa byla udána ráže 7,62 mm, která je standardem pro puškové 

náboje zemí NATO a je velmi rozší�ená i v civilním sektoru [23]. Pro výb�r zbran� byl 

sm�rodatný výrobce zbran�, kterým m�la být �eská zbrojovka, a.s., Uherský Brod – 

jakožto firma historicky spjatá s Prototypou a sdílející tak spole�né know-how. Dalším 

požadavkem byla zbran� s demontovanou pažbou. Na základ� výše zmín�ných požadavk�

byly vybrány tyto zbran� z �ady Medium: 

• samonabíjecí puška CZ858 Tactical, 

• kulovnice CZ550. 

Samonabíjecí puška CZ858 Tactical je civilní verzí7 samopalu vzor 58, který je do 

dnes používán jako standardní p�chotní zbra� nejen Armádou �eské republiky. CZ858 je 

ráže 7,62 x 39 mm, k dostání ve verzích s pevnou �i sklopnou pažbou [24]. Je ur�ena 

p�edevším ke sportovní st�elb�. 

Parametry samonabíjecí pušky CZ858 jsou shrnuty v Tab. 3, vyobrazení na Obr. 17. 

                                                

7 Rozdíl je prakticky jen v režimu pln� automatické st�elby, která je u civilních zbraní zákonem zakázána.
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Ráže 7,62x39 [mm] 
Celková délka pušky s pažbou 845 [mm] 
Celková délka pušky s odklopenou op�rou 845 [mm] 
Celková délka pušky se sklopenou op�rou 636 [mm] 
Celková výška pušky se zásobníkem (dlouhý) 255 [mm]
Celková ší�ka pušky s pažbou 57 [mm] 
Celková ší�ka pušky se sklopenou ramenní op�rou 72 [mm] 
Délka hlavn� 390 [mm] 
Délka zám�rné 353 [mm] 
Hmotnost pušky s plným zásobníkem (krátký / dlouhý) 3,18 / 3,58 [kg] 
Hmotnost pušky bez zásobníku 2,9 [kg] 
Kapacita zásobníku 10 / 30 [náboj�] 
Hmotnost prázdného zásobníku (krátký / dlouhý) 120 / 190 [g] 
Hmotnost plného zásobníku (krátký / dlouhý) * 280 / 680 [g] 
Rychlost st�elby 40 [výst�el�/min] 
Nejv�tší dost�el 2800 [m] 
Smrtící ú�inek st�ely do 2800 [m] 
Rozsah dálek hledí 100 - 800 [m] 
Po�et drážek ve vývrtu 4   
Stoupání vývrtu (vpravo) 240 [mm/ot] 
Po�áte�ní rychlost st�ely 705 [m/s] 
Odpor spoušt� ~ 37 [N] 
*  závisí na druhu použitého st�eliva     

Tab. 3 – Technická data CZ858 Tactical [24] 

Obr. 17 – CZ858 Tactical [24] 

Kulovnice CZ550 je opakovací puška se záv�rem typu Mauser8. Ve své kategorii 

vyniká p�edevším vysokou p�esností st�elby, vysokou životností a absolutní spolehlivostí 

v jakýchkoliv klimatických podmínkách i p�i použití st�eliva od r�zných výrobc�

s r�znými typy st�el. Spouš	 CZ550 má regulaci odporu a délky chodu. Tato lovecká zbra�

je vyráb�na s kovanou hlavní. Je k dostání s otev�enými se�iditelnými mí�idly nebo bez 

mí�idel a s rybinou pro p�ipevn�ní optiky [25]. 

                                                

8 Záv�rový systém Mauser 98 je velmi jednoduchý a k jeho rozebrání není pot�eba žádné ná�adí. Tento typ 

konstrukce je jeden z nejspolehliv�jších – n�mecká p�chotní armáda jej používá už od roku 1898. 
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Parametry kulovnice CZ550 ve verzi Varmint, která má siln�jší st�nu hlavn�, jsou 

shrnuty v Tab. 4, vyobrazení na Obr. 18. 

.243 Winchester 

.308 Winchester Ráže zásobníkového provedení 

.22-250 Remington 
Pojistka dvoupolohová 
Spouš	 s napíná�kem 
L�žko hranaté 
Mí�idla bez mí�idel 
Botka pryžová ventilovaná 
Kapacita zásobníku 4 [náboje] 
Celková délka  1185 [mm] 
Délka hlavn� 650 [mm] 
Odpor spoušt� se�iditelný v rozsahu 12 - 22 [N] 
Hmotnost 4,2 [kg] 

Tab. 4 – Technická data CZ550 Varmint [25] 

Obr. 18 – CZ550 Varmint [25] 
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3.2 Varianty �ešení 

Varianty �ešení jsou vymodelovány v softwaru PTC® ProEngineer® Wildfire™ 2.0

(dále jen ProE) ve stavu konceptu tak, aby bylo jasné, jakým zp�sobem je systém lafetace 

�ešen, a bylo možné odhadnout složitost �i p�ípadné další aspekty pot�ebné pro výb�r 

optimální varianty hodnotovou analýzou [26]. 

Po konzultaci bylo usouzeno, že z hlediska p�sobících sil na lafetu bude nejvýhodn�jší 

použít pouze kulovnici CZ550, proto se už dále neuvažuje CZ858 Tactical. 

3.2.1 Varianta A 

Varianta A je založena na mobilním robotu Ares. Robot disponuje p�írubou, která je 

p�ipravena pro nadstavby. Na této p�írub� je lafeta uložena. 

Varianta A je zobrazena na Obr. 19. Ares je subsystém mobility a je zobrazen mod�e. 

�ervená barva p�edstavuje zbra�ový subsystém, který provádí st�elbu, zákluz, resp. 

p�edkluz, a nám�rné pohyby. Žlut� je zobrazen polohovací subsystém, ve kterém jsou 

uloženy nám�rné prvky a který provádí odm�rné pohyby. Tento prvek je p�ipevn�n 

k p�írub� robotu Ares. 

Varianta A je rozm�rov� nejmenší, hmotnostn� nejleh�í a konstruk�n� nejjednodušší. 

Tento koncept bude mít velmi dobrou tuhost, ale omezenou polohovatelnost a bude pouze 

jednoú�elový. 

Obr. 19 – Varianta A 
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3.2.2 Varianta B 

Základem pro variantu B je také mobilní robot Ares. Na p�írub� robotu je uloženo 

samostatné rameno s efektorem, v tom je teprve uložena lafeta. 

Varianta B je zobrazena na Obr. 20. Podvozek je zobrazen mod�e. �ervená barva 

p�edstavuje zbra�ový subsystém, který provádí st�elbu a zákluz, resp. p�edkluz. Rameno je 

polohovací subsystém a je zobrazeno žlut�. Je vybaveno uchopovacím efektorem, který 

nese lafetu. Nám�rné a odm�rné pohyby se provádí celým ramenem. Rameno je 

p�ipevn�no k p�írub� robotu Ares. 

Varianta B je velmi univerzální, protože se efektor dá použít k b�žným manipula�ním 

�innostem. Bohužel je tato varianta konstruk�n� nejnáro�n�jší, jelikož se musí �ešit celé 

rameno. Velmi výrazn� p�esahuje obrysové rozm�ry a lze p�edpokládat vysoká hmotnost 

i velmi špatná prostorová tuhost. 

Obr. 20 – Varianta B 
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3.2.3 Varianta C 

Varianta C je založena na principu z varianty B, ale základem je mobilním robot 

Hercules. Robot již disponuje manipula�ní nadstavbou – ramenem. Lafeta je uložena na 

posledním �lánku tohoto ramene. 

Varianta C je zobrazena na Obr. 21. Hercules je subsystém mobility a je zobrazen 

mod�e. Rameno Hercula (žlut�) provádí nám�rné a odm�rné pohyby a je na n�m uložen 

zbra�ový subsystém (�erven�), který provádí st�elbu a zákluz, resp. p�edkluz. 

Varianta C je také velmi univerzální. Tato varianta není tak konstruk�n� náro�ná jako 

varianta B, protože se už nemusí �ešit rameno, ale p�esto obsahuje velké množství díl�

a složitých subsystému již v samotném podvozku. Z toho se dá usuzovat nižší spolehlivost. 

Rameno také výrazn� p�esahuje obrysové rozm�ry. Systém lafetace má velmi nízkou 

prostorovou tuhost. Tato varianta je pouze hypotetická pro p�edstavení principu a v praxi 

by se bez zásadních úprav ramene nedala realizovat.

Obr. 21 – Varianta C 
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4 Výb�r optimální varianty 

Cílem výb�ru je nalézt optimální variantu na základ� parametr� vycházejících 

z koncep�ních návrh� a z kritérií resp. požadavk� kladených na systém lafetace st�elného 

za�ízení. Výb�r je provád�n metodou Pattern v kombinaci s porovnáváním v trojúhelníku 

pár� [27]. 

4.1 Kritéria rozhodování 

Kritéria, která ovliv�ují rozhodovací proces, jsou volena na základ� specifikace 

požadavk� pro systém lafetace na mobilní robot pro zásah p�i krizových událostech. Jsou 

vypsána v Tab. 5. 

�íslo 
kritéria 

Kritérium Charakteristika kritéria 

1. konstrukce 
složitost konstrukce, 

po�et díl�

2. tuhost p�esnost p�i st�elb�

3. rozm�ry obrysové rozm�ry 

4. hmotnost 
celková hmotnost 

mechanizmu 

5. polohovatelnost
pracovní prostor 

nadstavby 

6. univerzálnost možnost jiného použití 

7. cena 
odhad náklad� na 

výrobu 

Tab. 5 – Rozhodovací kritéria 

4.2 Zhodnocení kritérií 

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena body v rozsahu 1 až 5 bod�, kde 1 bod odpovídá 

nejhoršímu ohodnocení daného kritéria u daného mechanismu a 5 bod� naopak nejlepšímu 

bodovému ohodnocení, tzn. že více znamená lépe. Toto bodové ohodnocení je subjektivn�

odvozeno z koncep�ních �ešení. Je zobrazeno v Tab. 6. 
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�íslo kritéria 

Varianta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

A 5 5 4 3 1 1 4 

B 1 2 1 1 5 4 1 

C 2 1 2 5 5 5 3 

Tab. 6 – Zhodnocení kritérií 

4.3 Stanovení významnosti 

Stanovení významnosti kritérií se provádí porovnáním jednotlivých kritérií 

v trojúhelníku pár� v Tab. 7 – tu�n� je vyzna�eno d�ležit�jší kritérium. Celkový po�et 

bod� je pro dané kritérium sou�tem díl�ích bodových ohodnocení. P�i shod� d�ležitosti 

dvou kritérií je rovno 0,5 bodu, p�i d�ležit�jším kritériu je rovno 1 bodu a p�i ned�ležitém 

kritériu se po�ítá s 0 body [26]. 

K1 K1 K1 K1 K1 K1 

K2 K3 K4 K5 K6 K7 
K1 4 

  K2 K2 K2 K2 K2 

  K3 K4 K5 K6 K7 
K2 5 

   K3 K3 K3 K3 

   K4 K5 K6 K7 
K3 0,5 

    K4 K4 K4 

    K5 K6 K7 
K4 5 

     K5 K5 

     K6 K7 
K5 1,5 

      K6 

      K7 
K6 4 

       

       
K7 5 

Tab. 7 – Trojúhelník pár�

Pro výpo�et váhy významnosti jednotlivých kritérií vyjdeme ze vztahu: 

X

X
q i

i
Σ

= ( 1 )
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Kde iq  je váha významnosti i-tého kritéria, iX  po�et bod� pro i-té kritérium, 

XΣ  sou�et bod� kritérií. 

Výsledné váhy významnosti všech kritérií jsou zobrazeny v Tab. 8. 

�íslo 
kritéria 

Po�et bod�
Váha 

významnosti

1 4 0,16 

2 5 0,20 

3 0,5 0,02 

4 5 0,20 

5 1,5 0,06 

6 4 0,16 

7 5 0,20 

Sou�et 25 1,00 

Tab. 8 – Váha významnosti 

Pro výpo�et index� citlivosti vyjdeme ze vztahu: 

0i

ij
ij H

H
I = ( 2 )

Kde ijI  je index citlivosti i-tého parametru u j-té varianty, ijH  hodnota i-tého 

parametru u j-té varianty, 0iH  základní hodnota i-tého parametru (v tomto p�ípad�

je 10 =iH ). 

Pro výpo�et vážených index� vyjdeme ze vztahu: 

iijij qII ⋅=
, ( 3 )

Kde ,
ijI  je vážený index i-tého parametru u j-té varianty, ijI  index citlivosti i-tého 

parametru u j-té varianty, iq  váha významnosti i-tého parametru. 
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Výsledné indexy jsou zobrazeny v Tab. 9. 

Varianta 
Kritérium 

A B C 

Hodnota 5 1 2 

Index citlivosti 5 1 2 1. 

Vážený index 0,80 0,16 0,32 

Hodnota 5 2 1 

Index citlivosti 5 2 1 2. 

Vážený index 1,00 0,40 0,20 

Hodnota 4 1 1 

Index citlivosti 4 1 1 3. 

Vážený index 0,08 0,02 0,02 

Hodnota 3 1 5 

Index citlivosti 3 1 5 4. 

Vážený index 0,60 0,20 1,00 

Hodnota 1 5 5 

Index citlivosti 1 5 5 5. 

Vážený index 0,06 0,30 0,30 

Hodnota 1 4 5 

Index citlivosti 1 4 5 6. 

Vážený index 0,16 0,64 0,80 

Hodnota 4 1 3 

Index citlivosti 4 1 3 7. 

Vážený index 0,80 0,20 0,60 

Tab. 9 – Indexy citlivosti a vážené indexy 

4.4 Vyhodnocení 

Sou�et vážených index� pro jednotlivé varianty je zobrazen v Tab. 10. Z tabulky je 

z�ejmé, že jako optimální se jeví varianta A. Ta je �ešena na podvozku robotu Ares 

se samotnou lafetou uchycenou na p�írub�. 

Varianta 
Sou�et vážených 

index�
Po�adí 

A 3,50 1. 

B 1,92 2. 

C 3,240 3. 

Tab. 10 – Vyhodnocení hodnotové analýzy 
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5 �ešení lafetace 

Lafeta je složena z n�kolika základních podskupin, které na sebe funk�n� navazují, 

a dají se rozd�lit do stromové struktury následovn�: 

• horní lafeta: 

� lafetovaná zbra� s laserovým zam��ova�em, 

� uložení zbran� a mechanismus ovládání spoušt�, 

• dolní lafeta: 

� nám�rná �ást: 

o uložení zákluzu, 

o pružiny zákluzu a tlumi�e p�edkluzu, 

o kolébka nám�ru s kamerou, 

� odm�rná �ást: 

o uložení nám�ru, 

o pohon nám�ru, 

o p�ipojovací p�íruba. 

Navržená optimální varianta �ešení systému lafetace je vyobrazena na Obr. 22. 

Obr. 22 – Lafeta 

Legenda: 1 – horní lafeta, 2 – dolní lafeta, 3 – lafetovaná zbra�, 4 – pružiny zákluzu, 

5 – tlumi�e p�edkluzu, 6 – laserový zam��ova�, 7 – kamera, 8 – kolébka nám�ru, 9 – pohon 

nám�ru. 
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Horní lafeta je ta �ást z lafetace, která umož�uje zákluz, resp. p�edkluz. Její základní 

prvky jsou zobrazeny na Obr. 23. Horní lafeta je posuvn� uložena v dolní lafet�, která je 

kinematicky rozd�lena na dva díly – pevný, který je uložen v základu a provádí odm�r, 

a pohyblivý, který umož�uje kývavý pohyb a provádí tak nám�r. Tyto prvky jsou 

zobrazeny na Obr. 24, kyvné uložení nám�rných �ástí na Obr. 25. 

Obr. 23 – Horní lafeta 

Legenda: 1 – lafetovaná zbra�, 2 – laserový zam��ova�, 3 – mechanismus ovládání 

spoušt�, 4 – zadní uložení zbran�, 5 – p�íložka zadního uložení, 6 – p�ední uložení zbran�, 

7 – lineární vedení zákluzu, 8 – pevné uchycení vedení, 9 – deska. 

Obr. 24 – Nám�rná �ást lafety 

Legenda: 1 – levý kloub, 2 – pravý kloub, 3 – lineární pouzdro zákluzu, 4 – uchycení 

pouzder, 5 – kolébka nám�ru, 6 – ozubení kolébky, 7 – kamera, 8 – uchycení kamery, 9 – 

základna zam��ova�e. 
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Obr. 25 – Uložení nám�ru 

Legenda: 1 – vidlice, 2 – p�íruba, 3 – uchycení vidlice, 4 – pohon kolébky, 5 –

 uchycení pohonu, 6 – ozubené kolo, 7 – pružná spojka, 8 – kluzné ložisko nám�ru, 9 –

 axiální kluzné ložisko. 

5.1 Zákluz 

Zákluzné �ásti horní lafety jsou tvo�eny rámem ze dvou h�ídelí lineárního vedení 

Igus® CWM-20, 500 [28] z uhlíkových vláken, jež jsou upevn�ny v hliníkových úchytech 

Igus® WAC-20 [28]; a dv�mi deskami z hliníkové slitiny ENAW 6082 T6, kterou 

v polotovarech dodává Keramet, s.r.o. [29]. Tento rám je stavitelný a lze tak p�izp�sobit 

délce lafetované zbran�. Zbra� je uchycena za hlave� a zadní rozp�rku zbran� [25]. 

K upevn�ní hlavn� je použito dvou úchyt� Igus® WAC-20 [28] (se zv�tšenou dírou 

frézováním na p�íslušný pr�m�r hlavn�) navzájem slepenými konstruk�ním lepidlem HF 

Market® P 4902 [30]. Rozp�rka je upevn�na k zadnímu úchytu p�íložkou – oba díly jsou 

z hliníkové slitiny ENAW 6082 T6 [29]. Tento zadní úchyt je upevn�n k desce spole�n�

s mechanismem ovládání spoušt�. K ovládání spoušt� je použit elektromagnet Inertec™ 

Components ITS-ZL2672 dodávaný firmou TME Czech Republic, s.r.o. [31]. K mí�ení je 

použit laserový zam��ova� ATN LTAD-GN [32] upevn�ný na rybin� zbran� základnou pro 

weaver [33]. Detaily horní lafety jsou na Obr. 26 a Obr. 27. 
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Obr. 26 – Detail horní lafety 

Legenda: 1 – zbra�, 2 – základna, 3 – zam��ova�, 4 – zadní úchyt, 5 – p�íložka, 6 –

 elektromagnet, 7 – táhlo pohonu spoušt�, 8 – vále�ek ovládání spoušt�. 

Obr. 27 – �ez zadního uchycení 

Legenda: 1 – zbra�, 2 – základna, 3 – zam��ova�, 4 – p�íložka, 5 – zadní rozp�ra, 6 – 

zadní úchyt, 7 – úchyt pohonu, 8 – elektromagnet, 9 – vále�ek ovládání spoušt�. 

5.2 Nám�r 

Nám�rné �ásti jsou tvo�eny prvky horní lafety, v�. jejího kluzného uložení, pružinami 

zákluzu, tlumi�i p�edkluzu a klouby kolébky i s kamerovým subsystémem. Uložení 

lineárního vedení horní lafety je realizováno �ty�mi ložiskovými domky Igus® RXUM-05-

20 [28], které jsou k t�les�m kloub� p�ilepeny konstruk�ním lepidlem HF Market® P 4902

[30]. K absorpci rázu od výst�elu je použito dvou tla�ných pružin Alcomex D  3420 [34] 
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a dvou pryžových pružin Hyhlan GP45x20/50 [35] voln� nasunutých na h�ídelích 

lineárního vedení. Nám�rný pohyb je realizován p�es ozubený v�nec kolébky. Na levém 

kloubu9 je p�ipevn�na kamera Sony® XCGV-60E [36] s digitálním výstupem p�es LAN. 

5.3 Odm�r 

Odm�rný pohyb koná celá vidlice lafety, ke které je upevn�n pohon nám�ru 

a p�ipojovací p�íruba lafetace. Vidlice je sva�enec dvou díl� z hliníkové slitiny EN AW 

6082, kterou dodává v hliníkových deskách Primapol-Metal-Spot, s.r.o. [37]. Klouby jsou 

v této vidlici uloženy v kluzných ložiscích Igus® ZFM-3024-26 [28], s axiálními kluznými 

podložkami Igus® ZTM-3254-26 [28]. K pohonu nám�ru slouží krokový motor 

Microcon® SX23-2727 [38] s ozubeným kolem, které jsou vzájemn� spojeny pružnou 

spojkou Huco® 727.16 [39]. Ozubené kolo je uloženo v ložisku Igus® ZFM-0810-09 [28]. 

�ídící jednotka krokového motoru Microcon® CD30x [38] je uložena uvnit� robotu Ares 

a je napojena na jeho �ídící systém [40] p�es rozhraní RS-232. Detaily jsou zobrazeny na 

Obr. 28 a Obr. 29. 

Obr. 28 – �ez kloubem 

Legenda: 1 – t�leso kloubu, 2 – kluzné ložisko, 3 – kluzná podložka, 4 – kolík, 5 – 

podložka, 6 – pojistný kroužek, 7 – kolébka, 8 – t�sné pero, 9 – pojistný t�men. 

                                                

9 Uložení kamery na pravém kloubu by bylo nevhodné, protože CZ550 má pravostranné vyhazování nábojnic 

a záv�r zbran� je taktéž vpravo. 
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Obr. 29 – Pohonu nám�ru 

Legenda: 1 – vidlice, 2 – pohon kolébky, 3 – pružná spojka, 4 –.ozubené kolo. 

5.4 Výpo�ty 

Lafeta je dimenzována pro ráži st�ely 7,62 mm. Vychází se z m��ení tlaku a síly 

v hlavni od výst�elu náboje 7,62 x 51 NATO. M��ení bylo dodáno10  formou tabulky –

 viz. Tab. 11. Na základ� této tabulky je sestrojen grafický pr�b�h – viz. Graf 1. 

t p Fh

[ms] [MPa] [N] 
0,00 0,00 0,00
0,10 20,00 950,20
0,15 220,00 10 452,20
0,17 265,00 12 590,15
0,20 318,00 15 108,18
0,24 330,00 15 678,30
0,27 315,00 14 965,65
0,30 295,00 14 015,45
0,50 180,00 8 551,80
0,85 100,00 4 751,00
1,10 68,00 3 230,68
1,60 35,00 1 662,85
1,60 35,00 2 078,56
2,10 30,00 1 425,30
3,10 20,00 950,20

Tab. 11 – M��ení pr�b�hu síly 

                                                

10 M��ení provedla Prototypa-ZM, s.r.o., divize zbraní a munice u Prototypa, a.s., sou�ást koncernového 

seskupení Sedlecký kaolin, a.s.
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Graf 1 – Pr�b�h síly od výst�elu 7,62 x 51 NATO 

Nejd�ležit�jším prvkem lafety jsou z hlediska dynamiky systému pružiny a/nebo 

tlumi�e. Tyto do sebe akumulují zp�tný ráz z výst�elu. Z pr�b�hu síly v �ase je evidentní, 

že dochází k výraznému nár�stu síly a následnému poklesu za velmi malý �asový interval. 

Tudíž nastává impuls síly – na tento impuls síly se musí lafeta dimenzovat [41], [42]. 

Impuls síly se rovná obsahu plochy pod k�ivkou této síly a rovná se i zm�n� hybnosti 

zakluzovaných �ástí, tedy horní lafety. Ze zákon� o hybnosti vyplývá, že se zm�na 

hybnosti projektilu a horní lafety musí navzájem rovnat [43]. Tento p�edpoklad nám dává 

základní rovnici, ze které vypo�teme rychlost a poté kinetickou energii horní lafety. 

Kinetická energie horní lafety musí být akumulována do výše zmín�ných pružin. Z toho 

vyplývá, že se kinetická energie pohybujících se díl� a potenciální energie pružin musí 

rovnat [44]. 

K výpo�tu impulsu síly z pr�b�hu zadaným tabulkou použijeme kvadraturního vzorce 

Simpsonova pravidla [45], viz. vztah: 

� =�
�
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�
�

�
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Kde a , b  jsou dv� sousední m��ení v �ase, )(af , )(bf  jsou jejich funk�ní hodnoty, 

tedy zm��ená síla; výsledný impuls I  je roven sou�tu všech t�chto díl�ích impuls�. 
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NsI 38,9294= ( 5 ) 

Výpo�et rychlosti horní lafety je dán vztahem: 

175,1 −
== ms

m

I
v

HL
HL ( 6 ) 

Kde kgmHL 3,5= , hmotnost díl� konajících zákluz11. 

Pro navržení systému odpružení vyjdeme rovnosti kinetické energie horní lafety 

a potenciální energie pružiny [46]: 

122 63,115,8
2

1

2

1 −
=→=�∆=≡= NmmkJElkEvmE ppLHHLk ( 7 ) 

Kde k  je koeficient pružnosti pružiny a mml 100≅∆ , maximální stla�ení pružiny12. 

Z teoretického koeficientu pružnosti a znalosti rozm�r� lafety volíme pružinu Alcomex 

D  3420 [34] s koeficientem 168,3 −
= Nmmks  a provedeme výpo�et skute�ného stla�ení 

pružiny a velikost reakce zF  p�sobící mezi �ástmi horní a dolní lafety: 

mm
k

E
llkE

s

p
p 1,47

2

1 2
==∆�∆= ( 8 ) 

NlkF sz 33,173=∆= ( 9 ) 

Návrh ložiskových domk� lineárního vedení provedeme ze statického zatížení tíhovou 

silou GF  horní lafety: 

NgmF HLG 52≅= ( 10 ) 

Kde 281,9 −
= msg , tíhové zrychlení. 

                                                

11 Hmotnost byla p�edem odhadnuta pro p�ibližný výpo�et pružin a následné zkonstruování modelu. Po 

d�sledném promodelování bylo v ProE zm��eno, že je skute�ná hmotnost asi o 2dkg nižší – výpo�et 

ponecháme beze zm�ny jako rezervu. 
12 Hodnota je dána rozm�rem lafety a p�edb�žným odhadem délky pružiny. 
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Uložení v ložiskovém domku Igus® RJUM-05-20 tak vyhoví [28]. Standardn� jsou 

domky dodávány s kluznou vložkou Iglidur® J, tato ale není vhodná p�i provozu 

za vysokých teplot. Proto je zvolena alternativa s vložkou Iglidur® X – domek Igus® 

RXUM-05-20. Domky jsou p�išroubovány šrouby M5x22 13 . Šrouby jsou namáhány 

na ohyb – tento druh namáhání je nep�ípustný, proto volíme alternativu p�ilepení 

ložiskových domk� konstruk�ním lepidlem HF Market® P 4902 [30]. Šrouby pak budou 

sloužit pouze k fixaci správné polohy b�hem vytvrdnutí14. 

Pro návrh pohonu nám�ru vyjdeme z výpo�tu klopného momentu klM , který je dán 

posunutím t�žišt� nám�rných �ástí v��i ose otá�ení: 

NmrFM Gkl 23,2== ( 11 ) 

Kde mmr 83,42=
15. 

Výpo�et ozubeného p�evodu je proveden v softwaru MITCalc 1.51 viz. P�íloha [B]. 

Otev�ené ozubení je mazáno tuhým mazivem Mobilgear® OGL 007 [47]. Pot�ebný 

kroutící moment na ozubeném kole je 2 Nm – volíme krokový motor Microcon® SX23-

2727 [38]. Momentová charakteristika motoru viz. Graf 2. 

Graf 2 – Momentová charakteristika motoru [38] 

                                                

13 Velikost závitu je dána výrobcem ložiskového domku. 
14 Výrobce deklaruje manipula�ní pevnost za 5 minut, kone�né vytvrzení za 6 hodin. 
15 Zm��eno v ProE. 
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Pro návrh ložisek nám�ru vyjdeme ze sou�tu sil p�sobící od stla�ené pružiny zF

a tíhové síly GF 16: 

NFFF Gz 33,225max =+= ( 12 ) 

Kde maxF  je síla, kterou musí ložiska zachytit. 

K uložení nám�rových �ástí volíme kluzná ložiska Igus® ZFM-3024-26 [28] 

z materiálu Iglidur® Z, který je schopen odolávat vysokému zatížení bez mazání 

i ve vysokých provozních teplotách. 

Pro návrh ložiska ozubeného kola vyjdeme z p�sobících sil na ozubeném p�evodu, 

viz. P�íloha [B] – volíme ložisko Igus® ZFM-0810-09 [28]. 

Spouš	 CZ550 je se�iditelná v rozsahu 12 až 22 N [25]. K jejímu ovládání použijeme 

tažný elektromagnet Inertec™ Components ITS-ZL2672 dodávaný firmou TME Czech 

Republic, s.r.o. [31] s p�ídržnou silou 22 N. Zát�žovou charakteristiku elektromagnetu 

zobrazuje Graf 3. 

Graf 3 – Zát�žová charakteristika elektromagnetu [31] 

                                                

16 Tento p�ípad v praxi nikdy nenastane, protože reakce a tíhová síla nemají stejný smysl – výpo�et uvažuje 

nejnep�ízniv�jší situaci s nám�rem +90°, skute�ný nám�r je v rozmezí -25° až +20°. 
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6 Technicko-ekonomické zhodnocení 

Lafetace je navržena jako nadstavba na mobilní robot Ares. Pro robot je nyní katedrou 

robototechniky navrhován subsystém rotace jakožto základ nejen pro tuto nadstavbu. Nový 

stupe� volnosti bude disponovat normalizovanou p�írubou pro snadnou vým�nu nadstaveb 

rozli�ných typ�. V dob� vypracování diplomové práce ješt� nebyly známy p�esné 

parametry tohoto subsystému, proto je lafetace zakon�ena p�írubou na dílu, který lze 

snadno demontovat a zam�nit a nemusí se tak základu p�izp�sobovat celá lafeta. 

Lafeta je navržena jako modulární systém, který je možno dále rozvíjet a upravovat 

momentálním požadavk�m bez zásadních konstruk�ních zm�n. Systém umož�uje velmi 

jednoduše lafetovat i jiné typy zbraní než jen CZ550. Toho je dosaženo tak, že je 

lafetovaná kulovnice uložena v jednoduchých p�ípravcích, které se dají snadno demontovat 

a zam�nit za jiné, a že je uložení vodicích h�ídelí možno posouvat v rozsahu ±88 mm. Tím 

lze dosáhnout velké variability. P�i úmyslu lafetovat jinou zbra� je nutné brát z�etele na 

použitou munici, resp. ráži náboj�. Lafetace je p�edimenzována, ale zásadní zm�na ráže 

m�že mít za následek výrazný nár�st p�sobící síly od výst�elu a tím pádem i sil v celé 

lafet�. 

Na lafet� není detailn� �ešena tepelná ochrana, p�estože se p�edpokládá nasazení 

v míst� požá�išt�. Použité prvky mají výrobcem deklarované relativn� vysoké provozní 

teploty s výjimkou elektroniky. Tu doporu�uji opat�it alespo� jednoduchou žáruvzdornou 

tkaninou GoodPRO® A600 proti sálavému teplu do 400°C od firmy Vochoc, s.r.o. [48]. 

Další v�cí, kterou by bylo vhodné specifikovat, je systém pasivní ochrany p�i necht�né 

inicializaci st�ely, která m�že nastat p�i selhání robotu17. Tato pasivní ochrana nebyla 

�ešena p�ímo na lafet� z d�vodu velké prostorové náro�nosti a velmi vysoké hmotnosti, 

která by se samoz�ejm� negativn� projevila na horní lafet�. Ochranný prvek je v tomto 

p�ípad� chápán jako nepr�st�elná deska, která by byla umíst�na p�ed hlavní zbran�, a 

pouze p�i st�elb� by došlo k jejímu odklopení. Toto je možno �ešit upevn�ním balistického 

panelu RSP-72593/F od firmy Miltex, s.r.o. [49] rovnou na p�ední �ást robotu Ares. Hlave�

by v základní poloze byla sklopená a sm��ovala na tento balistický panel. Panel sám o sob�

                                                

17 Pokud robot selže p�i zásahu v míst� požá�išt�, stále na n�j p�sobí tepelné ú�inky z požáru. P�i dlouhodobé 

expozici m�že nastat samovznícení prachové nápln� nábojnice a tím i k nežádoucímu výst�elu. 
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není nepr�st�elný, jeho pevnost musí být podpo�ena speciální tkaninou. Navrhuji použít 

balistickou kompozitní tkaninu Spektra Shield® II SR-3124 od firmy Honeywell [50]. 

Nejd�ležit�jší parametry instalované elektroniky jsou shrnuty v Tab. 12. 

statický moment 2,7 Nm 

jmenovitý proud 2,7 A 

induk�nost 6,4 mH 

odpor 1,5 Ω
buzení bipolární 

krokový 
motor 

izola�ní t�ída 130 ºC 

max. nap�tí 48 VDC 

max. proud 3,3 A 

d�lení kroku 16 mikrokrok�

provozní teplota 0 ºC až +40 ºC 

P
oh

on
 n

ám
�r

u 

�ídící 
jednotka 

rozhraní RS-232 

typ tažný 

síla 22 N 

napájení 24 VDC 

výkon 10 W 

Elektromagnetická 
spouš	

izola�ní t�ída 130 ºC 

výkon 3 mW 

max. proud 300 mA 

napájení 3 VAC (baterie) 

vlnová délka 532 nm 

t�ída laseru 3a 

rektifikace H/V ±20 mRad 

Laserový 
zam��ova�

ovládání dálkov�

rozlišení 640 x 480 

snímkování 90 fps 

napájení 10,5 až 15,0 VDC 

p�íkon 3,1 W 

rázová odolnost 70 G 

provozní teplota -5 ºC až +45 ºC 

Kamera 

rozhraní RJ-45 

Tab. 12 – Parametry instalované elektroniky 

Standardní díly lafety jsou nakupovány výhradn� u jejich oficiálních distributor�. 

Drobný normalizovaný spojovací materiál je nakupován u firmy TME Czech 

Republic, s.r.o. [51]. Vý�et všech komponent� i s objednacími �ísly a jejich cenami je 

shrnut v Tab. 13. Ceny uvád�né distributory v cizí m�n� byly p�epo�teny podle aktuálního 

kurzu 18 . Ceny drobných díl� jsou zaokrouhleny na halé�e. V cen� nejsou zahrnuty 

                                                

18 Kurzovní lístek �NB k 17.5.2011: 1USD = 17,26CZK 1EUR = 24,46CZK 
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vyráb�né díly, jejichž cena se m�že výrazn� lišit podle použité technologie výroby. Bez 

technologického postupu t�chto díl� se jejich výrobní ceny nedají dostate�n� kvalifikovan�

odhadnout. 

Položka Objednací �íslo 
K� / 

jednotka 
Jedn. Množství

Cena 
[K�] 

Elektromagnet EM-CS2560Z-24 273,35 ks 1 273,35
H�ídel z uhlíkových vláken CWM-20,500 3 260,00 m 1 3 260,00
Igus �ezání h�ídele - 55,00 �ez 1 55,00
Kamera XCGV60E 13 391,20 ks 1 13 391,20
Kluzné pouzdro ZMF-0810-09 135,00 ks 1 135,00
Kluzné pouzdro ZMF-3034-26 322,00 ks 2 644,00
Kluzné pouzdro ZTM-3254-015 267,00 ks 2 534,00
Kolík M4x8/DN6325 1,34 ks 2 2,68
Koncový úchyt h�ídele WAC-20 797,00 ks 6 4 782,00
Krokový motor SX23-2727 995,00 ks 1 995,00
Kroužek B12/BN831 1,06 ks 1 1,06
Kulovnice CZ550 Varmint 17 320,00 ks 1 17 320,00
Laserový zam��ova� LTAD-GN 7 676,00 ks 1 7 676,00
Lepidlo A 4092 149,00 2 ml 3 447,00
Ložiskový dome�ek RXUM-05-20 1 385,00 ks 4 5 540,00
Matice B5/BN115 0,27 ks 4 1,07
Matice B8/BN117 0,45 ks 4 1,80
Pero B5x5x14/BN4629 9,59 ks 1 9,59
Podložka B4/BN223 0,62 ks 2 0,40
Podložka B5/BN1976 0,20 ks 12 11,21
Podložka B8/BN223 0,93 ks 3 2,80
Podložka B8/BN1976 0,46 ks 20 9,20
Pojistný kroužek B30/32,3/BN826 1,99 ks 2 3,99
Programovatelná jednotka CD30x 5 700,00 ks 1 5 700,00
Pružná spojka 727.16 1 675,00 ks 1 1 675,00
Pryžová pružina 722023 117,10 ks 2 234,20
Šroub B2,5x5/BN344 0,22 ks 2 0,45
Šroub B3,5x25/BN611 1,68 ks 7 11,77
Šroub B4x16/BN272 0,75 ks 2 1,49
Šroub B5x15/BN610 1,81 ks 4 7,22
Šroub B5x22/BN611 2,18 ks 14 30,51
Šroub B8x20/BN611 4,68 ks 3 14,04
Šroub B8x30/BN612 5,49 ks 16 87,84
Tla�ná pružina DR3420 326,00 ks 2 652,00
Základna GJ060 808,00 ks 1 808,00
Závla�ka B3,2x25/BN912 0,66 ks 2 1,33

  
Celkem bez DPH 

[K�] 
64 320,19

Tab. 13 – Cena použitých komponent�  

Lze p�edpokládat po�izovací cenu prototypu kolem 100 000 K� za všechny 

nakupované komponenty, vyráb�né díly a montáž. 
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7 Záv�r 

V diplomové práci je zpracován systém lafetace st�elného za�ízení pro jeden 

z mobilních robot� Katedry robototechniky Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Práce byla 

konzultována se zam�stnanci firmy Prototypa-ZM, s.r.o., v�etn� individuální 

„exkurze“ do firemních prostor, a s odborným pyrotechnikem s praktickými zkušenostmi 

z vojenské mise v Izraeli.  

Navržená aplikace lafety je zobrazena na Obr. 30. Je vhodné poznamenat, že se stále 

jedná o zbra� a p�i jejím držení a nakládání s ní je nutné se �ídit platnými zákony. 

Obr. 30 – Lafeta na robotu ARES 

Za�ízení je ovládáno dálkov� z místa stanovišt� operátora. Umož�uje pouze jeden 

výst�el, poté musí dojít k nabití, resp. natažení záv�ru zbran�. Tento zp�sob je nepraktický 

p�edevším po stránce �asové, kdy bude docházet mezi jednotlivými st�elami k velkým 

�asovým prodlevám, které mohou mít negativní vliv na zdraví a majetek osob v míst�

nasazení. 

Systém lafetace je navržen primárn� pro kulovnici CZ550. Konstrukce je ale 

modulární koncepce a umož�uje tak lafetovat i jiná st�elná za�ízení. Lafetovaná zbra� se dá 

jednoduše vyjmout i s upínacími prvky a nahradit jinou. Lze p�edpokládat, že p�i 

lafetování jiné zbran� se stejnou ráží (tedy 7,62 mm) nebudou v systému p�sobit jiné síly, 

a konstrukce tak bude i nadále pevnostn� vyhovovat. Je ovšem nezbytné, aby osa zbran�
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vždy ležela v rovin� tvo�ené osami lineárního vedení. V opa�ném p�ípad� budou v systému 

vznikat klopné momenty, které mohou znamenat zásadní zm�nu zp�sobu namáhání 

komponent. Za�ízení je navrženo pouze ke st�elb� jednotlivými ranami. St�elba dávkami 

m�že mít za následek nefunk�nost zákluzného systému, protože nemusí dojít k navrácení 

pružin do výchozí polohy. 

Základní technická data navržené lafety jsou shrnuty v Tab. 14. 

výrobce �eská zbrojovka, a.s. 

�ada Medium 

typ CZ550 Varmint 
Zbra�

ráže 7,62 x 51 mm NATO 

mí�ení laserový zam��ova�

vizualizace kamera St�elba 

spouš	 elektromagnetická 

délka 666 (578÷754) mm 

ší�ka 375 mm 

výška 275 mm 

zákluz ~50 mm 

-25º / +20º 
nám�r 

krok 0,4º 

odm�r dle základny robotu 

Parametry 
lafety 

hmotnost 12,25 kg 

Tab. 14 – Technická data 

Dle zadání byly �ešeny všechny body diplomové práce v podob� rešerše zp�sobu 

lafetace st�elných zbraní a uložení st�elných za�ízení na zásahových robotech, analýzy 

zp�sobu likvidace �i zmírn�ní možnosti výbuchu tlakových lahví v krizových situacích, 

návrhem vhodných variant �ešení. Dále pak hodnotová analýza s výb�rem optimální 

varianty, jež je zpracována do formy technického �ešení v softwaru PTC® ProEngineer® 

Wildfire™ 2.0.jako prostorový model, viz. P�íloha [C]. V softwaru Autodesk® AutoCAD® 

2007 je prokreslen sestavný výkres, viz. P�íloha [A]. Je vyhotovena technická zpráva 

s popisem za�ízení a výpo�ty nejd�ležit�jších prvk� lafety. Práce obsahuje technicko-

ekonomické zhodnocení s vý�tem všech nakupovaných komponent, v�. jejich cen 

a objednacích �ísel. 

Technická zpráva m�že být nadále rozvíjena do v�tších podrobností, zejména pak 

technologická �ást, pevnostní analýzy všech díl� a zhotovením výrobních výkres� všech 

nenormalizovaných a nenakupovaných díl�. Práci je možné nadále rozvíjet vy�ešením 

izolace a systému chlazení a pasivní ochrany p�i nežádoucí inicializaci prachové nápln� p�i 

selhání robotu. 
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„The only way of finding the limits of the possible is by going beyond them into the 

impossible.“ 
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