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Anotace

SVÁK. T. Nasazení CAS v městských podmínkách: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU

Ostrava, 2011. 51s.

Diplomová práce se zabývá problematikou nasazení cisternových automobilových

stříkaček v městských podmínkách. Práce je rozdělena do tří tematických částí. První část je

věnována teorii osidlování měst a urbanistickou typologií spolu s členěním měst podle

několika faktorů. Druhá část obsahuje charakteristické vlastnosti vybraných městských

zástaveb. Jsou to města Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek. Část třetí je věnována současným

požadavkům na požární zásahový automobil. Tato část je zakončena výběrem hodnotících

faktorů podvozků nákladních automobilů, která jsou vhodná pro CAS do vybraných měst. Je

zde provedena multikriteriální analýza vstupních dat a nejoptimálnější podvozek vyhodnocen.

Klíčová slova: cisternová automobilová stříkačka, podvozek, nákladní automobil, město,

městská aglomerace

Annotation

SVÁK, T. Use of Fire Fighting Trucks in Urban Conditions: the Thesis, Ostrava: VSB – TU

Ostrava, 2011. 51 p.

The thesis deals with problems of using fire fighting trucks in urban conditions. This

thesis is divided into three parts. The first part is aimed at colonization of the towns and urban

typology with dividing towns in accordance with several more factors. The second part

contains characteristically features of chosen town buildings. These are town Ostrava,

Havířov and Frýdek-Místek. The third part is aimed at contemporary requierements of fire

fighting truck. This part suggest criterial factors cargo trucks and their chassis, which are

optimal for fire fighting trucks into chosen towns. There is described multicriteria decisional

analysis enters data and there is evaluations the most optimal chassis.

Keywords: fire fighting truck, chassis, cargo truck, town, town agglomeration
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Seznam použitých zkratek

Zkratka Její vysvětlení
CAS Cisternová automobilová stříkačka
ČR Česká republika

ČSR Československá republika

GŘ HZS ČR Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
České republiky

HS Hasičská stanice
HZS Hasičský záchranný sbor

HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
JPO Jednotka požární ochrany
MB Mercedes-Benz

MCA Multikriteriální analýza
(Multicriteria Decisional Analysis)

NL Nebezpečná látka
OPIS Operační a informační středisko
ORP Obec s rozšířenou působností

USA Spojené státy americké
(United States of America)

ÚO Územní odbor
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1. Úvod
Boj s požárem či jinými přírodními živly, poskytování pomoci účastníkům dopravních

nehod, minimalizace úniků nebezpečných látek do životního prostředí i například řešení

technických havárií. Nejen tyto, ale i další úkoly mají na starosti příslušníci Hasičského

záchranného sboru České republiky (dále jen HZS ČR) v rámci operačního řízení při záchraně

životů a zdraví osob i zvířat, ochraně majetku i životního prostředí. Aby daný zásah byl co

nejlépe proveden, je u těchto osob nezbytná zkušenost, odborné znalosti, schopnosti,

spolupráce, rychlost a efektivita. Zatímco některé z těchto předpokladů jsou ovlivnitelné

pouze příslušníky samotnými, rychlost a efektivitu můžeme významně podpořit kvalitními

technickými prostředky.

Jedním z těchto prvků je zcela jistě i doprava na místo zásahu, která bývá v drtivé

většině případů realizována cisternovými automobilovými stříkačkami (dále jen CAS). Ty

jsou koncipovány pro dopravu požárního družstva, hasebních medií i množství potřebných

technických prostředků. V závislosti na místu dislokace techniky, na jejím určení a na

požadavcích, které jsou na ni kladeny, jsou CAS vybaveny odlišnými technickými prostředky

i jiným množstvím hasebních látek.

V době finanční recese a úsporných opatření je vhodné snížit náklady na přijatelné

minimum. Podle mého názoru, k tomuto úkolu přispěje i jednotnost ve výběru nové mobilní

požární techniky, včetně jejího technického vybavení. Vzhledem ke své životnosti nebo době

použitelnosti se jedná zejména o prvosledové požární automobily, které vyjíždějí k

mimořádný událostem takřka nejčastěji. Samozřejmě není možné sjednotit všechny první

vozy na území České republiky do jedné skupiny, protože zde existují určitá specifika pro ten

který hasební obvod. Je ale vhodné, rozčlenit je podle základních požadavků do několika

podskupin a ty pak hodnotit.

Jednou z těchto podskupin jsou i městské CAS. Při tomto spojení mám na mysli

zejména vozidla, vyjíždějící k událostem v prvním sledu, a to zejména nebo ve většině

případů na území města. Tato práce si dává za cíl zhodnotit stávající situaci vybavenosti

jednotek požární ochrany (dále jen PO) mobilní požární technikou, jenž je nasazena u

jednotek HZS ČR. Podle charakteristických kritérií určit typologii městských aglomerací a

vhodně stávající stav posoudit. Následně pak vyhodnotit statistiky zásahů v těchto oblastech.

V návaznosti na získaných datech pak dále navrhnout optimální typ podvozku a konstrukci

nástavby tak, aby korespondovaly s požadavky charakteristickými pro vybrané městské

zástavby.
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2. Rešerše
V této kapitole jsou uvedeny stěžejní prameny informací, ze kterých bylo při tvorbě

této diplomové práce čerpáno. Ostatní zdroje jsou uvedeny v seznamu použitých zdrojů

informací.

MARHOLD, Karel. Sídla – urbanistická typologie II. 2. vyd. Praha: České vysoké učení

technické, 1996. 231 s. ISBN 80-01-01467-3.

Publikace se zabývá sídelními útvary, resp. městskými aglomeracemi, které vnímá

z pohledu jejich typologie a urbanismu. Nechybí zde stručný přehled vzniku a vývoje sídel od

počátku lidské společnosti, přes středověk, až po situaci v současnosti. Věnuje se podmínkám

rozvoje jednotlivých sídel prostřednictvím hlavních i vedlejších faktorů, jenž rozhodují při

zakládání měst a sídel. Pro účely diplomové práce byly čerpány zejména informace o funkční

skladbě sídel, o prostorovém členění města a o klasifikaci sídel podle kritéria převládající

funkce. Nedílnou součástí těchto studijních materiálů bylo bezesporu i dopravní řešení

jednotlivých městských typologií. Pomocí názorných ilustrací, se autor snaží dávat příklady

ke svým tezím a dobře tak dotváří představu o dané tematice.

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

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

Autor práce se zabývá přehledem variant podvozků automobilů značky Mercedes-

Benz a jejich využitím u jednotek požární ochrany na území Moravskoslezského kraje.

Pomocí určité analýzy, se snaží doporučit, které podvozky této značky jsou nejvhodnější pro

CAS, výškovou techniku a pro nosiče kontejnerů. Pro účely této práce byly použity zejména

informace o modelu Atego, který je také zahrnut v užším výběru pro podvozek městské CAS.

Česká republika. Vyhláška č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o

technických podmínkách požární techniky : Ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka

zákonů České republiky. 2010, 19, s. 699-719. Dostupný také z WWW:

<http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=5660>.

Ve vyhlášce jsou stanoveny blíže specifikované technické požadavky na požární

zásahový automobil. Jedná se zejména o provedení kabiny, účelové nástavby a výkonu

pohonné jednotky. Jsou zde uvedeny i normativní předpisy, podle kterých je vhodné a nutné

tyto vozy konstruovat. Kromě části, která se zabývá zásahovými automobily poněkud
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obecněji, se ve vyhlášce objevuje i oddíl s detailními podmínkami, jimž musí vyhovovat

každá nově vyrobená CAS. V této části jsou vydefinovány požadavky na požární čerpadla,

spolu s jejich výkonovými parametry, na vlastnosti nádrží pro hasební látky a podle provedení

dané CAS, také na její vybavení věcnými prostředky požární ochrany.

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Sbírka

interních aktů řízení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky

a náměstka ministra vnitra: Pokyn č. 9 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru

ČR a náměstka ministra vnitra ze dne 13.3.2006, kterým se vydává Řád strojní služby

Hasičského záchranného sboru České republiky. Praha, 2006.

Pokyn jasně definuje základní úkoly HZS kraje při zajištění akceschopnosti požární

techniky a věcných prostředků požární ochrany. Tyto úkoly jsou ukládány jednotlivým

příslušníkům HZS kraje nebo občanským zaměstnancům. Z pokynu jsem čerpal zejména

informace, které se týkají požární techniky, resp. CAS. Je zde upravována její výbava,

barevné označení, zařazení, úpravy i opravy. Pro účely této práce byly také použity informace

o rozdělení CAS do jednotlivých kategorií, jejich následné označování a v neposlední řadě

rovněž osazení podvozku požárním čerpadlem. Předpis totiž stanoví dovolené jmenovité

parametry čerpadel.

HOUŠKA, Milan. ZIP – Vícekriteriální rozhodování. ČZU Praha, skriptum. [online].

[cit. 2011-4-4]. Dostupný z WWW: <http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_

key=79>

V této on-line publikaci autor popisuje teoretická východiska postupů pro provedení

multikriteriální analýzy. Uvádí zde několik jejich modelů variant, spolu s klasifikací úloh. Na

velice přehledných příkladech ukazuje jednotlivé metody stanovení vah kritérií a k nim se

snaží přiřadit nejvhodnější model výběru kompromisních variant. Nechybí zde ani aplikace

domény multikriteriální analýzy v praktickém životě.
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3. Výběr objektu sledování
K tomu, aby bylo možné posuzovat vhodnost užití optimálního typu automobilu do

určité oblasti, bude nutné ji nejprve vydefinovat. Právě tehdy je vhodné postupovat podle

stejných kritérií, která určují stupeň nebezpečí území obce, jak uvádí zákon [12]. Bude

uvažováno s nejhorší variantou, tedy kategorií IA, která uvažuje dojezd nejméně 2 JPO do 7

minut od vyhlášení poplachu a další 1 JPO do 10 minut. Zde naprosto bezpečně figuruje

jednotka HZS kraje, pro kterou je návrh optimálního typu automobilu zpracováván.

Prováděcí předpis [11] určuje dílčí kritéria, díky nimž bude obec do kategorie IA

zařazena. Velkou roli zde mimo jiné hraje údaj o počtu trvale žijících obyvatel a počtu

požárních zásahů za posledních 5 let. Limitní hodnoty jsou zde nastaveny nad počet 50 000

obyvatel, žijících v katastrálním území obce a množství nad 200 požárních zásahů

v kalendářním roce.

Tab. 1 - Statistické údaje o obyvatelstvu a požárech v jednotlivých obcích

Počty obyvatel v obcích i Požární zásahy
Obec Občané ČR Průměr 2009 2008 2007 2006 2005

1 Praha 1 118 232 2 482 2352 2455 2527 2549 2528
2 Brno 381 819 631 663 577 681 590 644 ii

3 Ostrava 301 644 772 756 780 869 699 754
4 Plzeň 159 031 412 345 422 497 436 362 ii

5 Olomouc 98 637 354 323 320 335 324 469
6 Liberec 98 292 292 292 277 298 265 327
7 Ústí nad Labem 93 783 358 355 383 334 362 356
8 České Budějovice 92 225 289 265 313 290 278 298
9 Hradec Králové 91 562 262 274 281 265 246 246
10 Pardubice 87 048 170 157 171 165 162 196
11 Havířov 80 951 216 216 222 231 194 - iii

12 Zlín 75 481 129 110 103 106 111 215
13 Kladno 67 438 322 295 283 355 296 382
14 Most 66 890 374 255 316 390 418 490
15 Karviná 59 942 286 216 235 222 174 581
16 Opava 58 720 159 128 151 148 126 241
17 Frýdek-Místek 58 142 228 188 209 205 164 374
18 Děčín 50 127 196 175 160 178 209 260

Pozn. i údaje platné k 1. lednu 2011
ii uvažována pouze oblast „město“ v důsledku odlišného formátování Statistické

 ročenky 2005
iii  údaj nebyl ve Statistické ročence 2005 dostupný
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V Tab. 1 jsou uvedena data, která byla vybrána ze statistických údajů [43-47] pro

sledované oblasti hodnot. Jsou to tedy data o počtu požárních zásahů a počtu obyvatel. Tato

jsou chronologicky uspořádána. Jsou zde uvedeny pouze počty občanů ČR s platným trvalým

pobytem.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že hlavní město Praha se pro účely této práce bude jevit

jako samozřejmost, opak je pravdou. I přes své prvenství v Tab. 1 ji není vhodné do výběru

zahrnout, díky množství velmi individuálních podmínek. Dochází zde ke střetu několika

protichůdných specifik, která kladou na CAS příliš odlišné požadavky. Praha disponuje

historickým centrem s úzkými uličkami, nepříliš únosnými mosty, podjezdy z nízkými

profily. Současně s tím je významnou dopravní křižovatkou automobilové, železniční i

letecké přepravy. Hustá silniční doprava, která se za určitých podmínek stává chaotickou, je

vedena složitým systémem komunikací. Uklidňující roli tady hrají tunely, vyskytující se na

území města. Je zde vybudována rozsáhlá síť městské hromadné dopravy, včetně podzemní

dráhy. V neposlední řadě se v Praze nachází i rozsáhlé průmyslové a obchodní zóny se svými

rozlehlými centry a samozřejmě není možné opomenout obrovské množství budov pro

bydlení. Vzhledem k omezené rozloze města se tyto budovy tyčí i do vyšších sfér.

Situace v hlavním městě je natolik rozsáhlá, že se téměř vyrovná situaci v celém kraji.

Proto si zaslouží bližší analýzu a zkoumání zkušenými odborníky. V této práci již započal pan

Ing. Petr Hanuška, který publikoval články o dopravě JPO v Praze v odborném časopise [17-

19]. Z těchto důvodů nebude stav v hlavním městě předmětem této práce.

Objekty, na které bude pozornost zaměřena, jsou v Tab. 1 označeny žlutým pozadím

buněk. Jedná se o města Frýdek-Místek, Havířov a krajské město Ostrava, která všechna leží

na území Moravskoslezského kraje. Vhodnými kandidáty nejsou jen kvůli své geografické

poloze, ale také kvůli své typologické odlišnosti, které bude práce využívat. Pro jednotlivé

typy měst totiž bude nutné určit i jiné varianty požárních automobilů, které budou nejlépe

korespondovat s požadavky dané oblasti, resp. hasebního obvodu stanic HZS. Dalším

důvodem pro výběr těchto objektů sledování je i autorova znalost situace v daných městech,

eventuelně jejich dobrá dostupnost, díky jejich poloze v rámci jednoho kraje. Studium

místních městských podmínek i z autorova vlastního pohledu, bude pro objektivnost a úplnost

práce jistě přínosem.
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4. Sídlo - městská aglomerace
Podle literatury [32] je sídlem každý sídelní útvar, jenž vykazuje složky trvalého

bydlení spolu s vybavením i výrobním zařízením a službami. Tyto prvky pak dohromady

dávají základní předpoklady pro společenský život obyvatel. Od všech typů sídel se

významně diferencuje město, jehož odlišností je zejména velikost, značná hustota osídlení,

celistvost a koncentrace zástavby. V následujících kapitolách je popsána funkční a prostorová

klasifikace měst, která se odráží v charakteru typologie vybraných aglomerací. Samostatné

kapitoly tvoří doprava ve městech a městské komunikace, které mají na transport požárního

družstva ten nejzásadnější vliv.

4.1  Funkční kompozice měst

 Účinkem několika základních funkcí dostala města v průběhu svého rozvoje buďto

jednoznačný charakter, např. průmyslového či lázeňského města, nebo došlo k prolnutí

několika funkcí a vznikla tak jejich nejrůznější vzájemná kombinace. I když jednotlivé funkce

nemusí mít vždy rovnoměrné zastoupení, ve městech jsou vlastně obsaženy pokaždé všechny.

Jedná se o výrobu, služby i obchod, bydlení, rekreaci, dopravu a také technickou

infrastrukturu. Z hlediska funkční skladby jsou nejdůležitějšími složkami města funkce

bydlení a práce. Práce je proces získávání materiálních i kulturních potřeb, které se

uskutečňují v dílčích sektorech, od primárního až ke kvartérnímu [32].

4.1.1  Práce

Jestliže se hovoří o tzv. primárním sektoru, v úvahu připadá výhradně zemědělská –

rostlinná i živočišná výroba. Ta představuje nenahraditelné složky obživy. Mezi tyto náleží

zemědělství, lesnictví, chov dobytka, rybolov a v neposlední řadě i těžba nerostných surovin.

Primární sektor se zcela logicky vyskytuje převážně na okrajích měst a v příměstských

oblastech. Může se ale také objevit přímo v zastavěné části území obce ve formě zahrad,

zahrádkářských kolonií, sadů, vinic, luk, parků a lesoparků, kde plní převážně rekreační

úlohu. V této oblasti se mohou významně uplatňovat i vodní plochy, jezírka a nádrže, které

obvykle nejsou využívány k chovným účelům. Nedílnou součástí primárního sektoru jsou i

prostředky, které tvoří zázemí pro zemědělskou výrobu. Jsou to např. opravny a zařízení pro

údržbu zemědělských strojů, skladovací prostory, výrobny krmných směsí, veterinární péče a

nejrůznější druhy agrocenter.
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Sekundární sektor je charakterizován průmyslem. Je zde zahrnut lehký, střední a těžký

průmysl, spolu se stavebnictvím i některými službami. Vhodné základní podmínky pro

mohutný rozvoj průmyslové výroby byly vytvořeny již v 50. letech 19. století a od té doby se

průmysl neustále rozvíjí. Mezi hlavní průmyslové oblasti v ČR patří strojírenství, textilní

průmysl, na Ostravsku pak hutní průmysl a těžké strojírenství. Významný rozvoj je možné

sledovat také na poli potravinářského, cukrovarnického či chemického průmyslu a rovněž

v některých oblastech lehkého průmyslu. Ruku v ruce s výrobou jde i bezpečnost a hygienická

ochrana organismu města. Právě z těchto důvodů jsou kladeny požadavky na umístění

průmyslových ploch v dostatečné vzdálenosti od ploch obytných nebo na návětrné straně

města. Ne zcela vždy se ale daří tyto požadavky dokonale splňovat. Proto občas dochází

k promísení funkce bydlení s výrobními oblastmi. V závislosti na nebezpečnosti daného

průmyslu, bývají výrobní plochy umísťovány buďto rozptýleně v obytné zóně města,

klínovitě či po obvodu města. Tato plocha může představovat i samostatnou zónu v přiměřené

vzdálenosti od města nebo tvoří nezávislý prostor mimo něj. Nedílnou a neopomenutelnou

součástí průmyslové výroby jsou i skladovací prostory, obsahující suroviny, režijní materiály,

polotovary a hotové výrobky určené pro expedici.

Terciální a kvartérní sektor bývá občas nazýván komplexně jako zaměstnanecký

sektor a reprezentují jej ostatní služby a obchodní činnost. Jsou to v podstatě všechny ostatní

pracovní aktivity, které nespadají ani do jednoho z výše uvedených sektorů. Zahrnuje všechny

druhy městských služeb, administrativní činnost, obchod, dopravu a patří zde i pracoviště

řízení státu, věda a výzkum, vysoké školství apod. Zaměstnanecký sektor nabývá na významu

v několika posledních desetiletích, protože dochází k úbytku pracovních sil v

oblasti zemědělství a průmyslu, ve prospěch činností nevýrobního charakteru. Terciální sektor

se parciálně váže k lokálním potřebám obyvatel. Z tohoto důvodu se pracoviště občanské

vybavenosti situují do těžiště zájmu v obytném území, aby byly snadno dostupné široké

veřejnosti. Druhá část terciálního a kvartérního sektoru, jako jsou vybrané služby,

specializované obchody, hotely, kultura nebo zábava, bývá umísťována do centra města nebo

do nezávislých lokalit, které jsou velmi často vázány na zvláštní požadavky obyvatel.

4.1.2  Bydlení

Vedle funkce práce se v městských lokalitách vyskytuje další nepostradatelná funkce,

a sice bydlení a občanská vybavenost. V minulých dobách tvořily obytné plochy

nejzákladnější složku města a ani dnes tomu není jinak. Jednotlivé typy bydlení se od sebe
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odlišovaly v závislosti na klimatických, ekonomických i sociálních podmínkách. Způsob

bydlení podléhal neustálému vývoji, jak ve sféře rozmanitých stavebních materiálů, tak na

poli různých typologií budov. Primitivní formy bydlení vystřídaly složitější atriové domy

starověku, vícepodlažní domy Říma, hrázděné domy středověku, až po typické činžovní domy

19. století. Jejich nejrůznější modifikace přetrvávají i do současnosti. V souvislosti

s rozvíjejícím se průmyslem, začalo docházet k nejrůznějším změnám v sídelní kultuře.

S cílem silného připoutání dělníků k mateřskému závodu, nastal chaotický růst měst, který byl

charakterizován vznikem dělnických kolonií. Jedná se o sídliště či řadové domky s velice

skrovným dispozičním a sociálním vybavením, které vznikají v bezprostřední blízkosti

továren. Na způsobu bydlení obecně se jasně projevuje sociální diference obyvatel.

V rámci organizačního členění obytných útvarů je možné obytné území podle jeho

velikosti rozdělit na obytnou skupinu, okrsek, čtvrť nebo obytný obvod. Vlivem

různé velikosti obytného území vyvstávají odlišné požadavky na kapacitní využití druhů

zařízení občanské vybavenosti. Pro obytnou skupinu to jsou např. mateřská školka či jesle, ale

pro obytný okrsek už je potřeba zrealizovat školu. Odlišný způsob bydlení představuje

bydlení v historických centrech měst. Zde existuje snaha o udržení určitého procenta

obyvatel, i když dochází k úbytku původních obyvatel  a mění se tak profil lidí obývající

centrum. Jsou to převážně kategorie obyvatel, kteří v centru pracují nebo bezdětné rodiny,

které požadují větší množství společenských kontaktů. Speciální formu bydlení v centrální

části města představuje tzv. přechodná forma. Jsou to ubytovací zařízení, hotely či domy

hotelového typu, které jsou součástí společenského života ve městech a díky své poloze

v centru umožňují návštěvníkovi poznat jeho nejatraktivnější část [32].

4.1.3  Rekreace

Významnou roli v organismu města hraje i rekreace a s ní spojená příroda a zeleň,

které jsou jedinou nenarušující složkou městského životního prostředí. Velikost těchto ploch

je ale ve většině měst vzhledem k zástavbě neuspokojivý, proto existuje snaha o zelenou

expanzi. Funkce a význam přírodních elementů ve městech netkví pouze v estetice a rekreaci,

ale v hygieně okolního prostředí. Díky velké ploše listů dochází ke snižování prašnosti

ovzduší a tím i zlepšování jeho kvality. Dále se zeleň uplatňuje jako důležitý producent

kyslíku. Do určité míry také přispívá ke zvukově izolačnímu efektu a je jednou z příčin

regulace teploty a vlhkostního režimu ve městě, díky kompenzaci nepříznivých



16

mikroklimatických jevů. Zeleň a vodní plochy totiž fungují jako přijatelný termoregulátor

přehřívání [32].

Celkové shrnutí

Všechny výše popsané druhy funkčních částí města spolu koexistují v určité symbióze

a jejich vazby jsou velice propojené. Spolu s inženýrskými sítěmi a systémem dopravy

utvářejí komplexní organismus města. Jak již bylo uvedeno, nešťastným kompozičním

řešením došlo k výstavbě obytných zón a sídlišť v bezprostřední blízkosti průmyslové výroby.

To má za následek nejen zhoršení hygienických podmínek, ale také klade zvýšené požadavky

na bezpečnost obyvatel. Každý výrobní proces je svým způsobem nebezpečný, zvláště pak

procesy v chemickém průmyslu. Vlivem lidské chyby či jakékoliv odchylky od výrobního

procesu může nastat stav, kdy bude nezbytné odvrátit hrozící nebezpečí nebo následky

mimořádné události. Situace může být o to horší, čím více obyvatel se bude v dané lokalitě

vyskytovat. Proto by se zde měla objevit snaha o co možná nejvyšší stupeň ochrany daného

podniku nebo přesunu nebezpečných výrobních procesů do bezpečnějších míst.

4.2  Prostorová skladba města

Z historického hlediska města procházela a procházejí neustálým vývojem. Pokud

nebude uvažována primitivní forma sídla, prvobytně pospolná společnost, první známky

organizovaného osídlení pochází ze starověku. Původní činžovní domy, dlážděné ulice, sytém

zásobování vodou i kanalizace tvořily základ sídla. Ve středověku se města umisťovala na

významných křižovatkách obchodních cest nebo na jinak strategických místech. Vyznačovala

se zejména svým vztahem k řece. Hlavní úlohu zde hrály městské hradby, které sloužily pro

obranu i pro jakési ohraničení majetkového práva. V období novověku byly hradby spíše

překážkou dalšího rozvoje, proto docházelo k jejich zánikům. Namísto nich vznikaly okružní

třídy a stále se rozšiřující předměstí. Svůj význam zde má i rozvoj železnice a železniční

dopravy, protože dochází k situování tratí a nádraží více do měst, což má za následek lepší

dostupnost pro nové obyvatele i rozvoj hospodářství města [30].

Dějinný vývoj města je patrný zejména na jeho systému členění i v jeho centrální

zóně. Určité prvky minulosti přetrvaly a jsou zařazeny do prostorového členění města. Toto

uspořádání bylo výrazně ovlivňováno některými faktory, mezi které patří hospodářské,
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společensko-politické a hlavně topografické podmínky, jenž byly znásobeny tvůrčím talentem

člověka [32].

4.2.1  Základní členění města

Převážná část našich i zahraničních měst mají téměř totožnou obecnou prostorovou

skladbu. Pro lepší pochopení jsou na Obr. 1 schematicky vyobrazeny základní elementy,

kterými městská aglomerace disponuje či disponovat může.

a)  obytné čtvrtě s místními centry

b)  předměstí

c)   centrum města

d)  obytný trabant

e)  samostatné satelitní město

Obr. 1 - Prostorové členění města [32]

Stěžejní a nepochybně nejatraktivnější oblastí každého sídla, je jeho centrum.

V centrální zóně se soustřeďuje významné množství městských aktivit. Podle literatury [32] je

to místo společenských uplatnění, jenž vytváří prostorovou jednotu kolem systému hodnot,

reprezentujících určitou sociální symboliku. Jednoduchým způsobem řečeno, jedná se o

prostory, které mají určitý symbolický význam pro jednotlivé občany či národ, v souvislosti

s jistou historickou událostí. Ve své podstatě jde vlastně o jakýsi geometrický střed města,

jehož dominantou bývá náměstí. Soustřeďuje se zde křižovatka veřejného, politického,

kulturního, ekonomického a mnohdy i náboženského života. Dějinný vývoj centra se také

často projevuje na jeho původní architektuře, která se od zbytku města významně odlišuje.

V období průmyslové revoluce se začala objevovat i různorodost obchodní sítě. V centrální

zóně města se koncentrují specializované obchody a obchodní domy s cílem nabídnout

vybraný sortiment zboží, zatímco obchody běžné potřeby se stěhují spíše do nově vzniklých

předměstí [32].
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Vymezení, ohraničení a určení velikosti centra nemusí být vždy jednoduchý úkol.

Hranice některých center mohou být přesně vymezeny přírodními faktory nebo například

obvodovými komunikacemi, které vznikly zánikem středověkých městských hradeb. Ovšem

tam, kde historická zástavba splynula s okolními stavbami v jednotný celek, je přesné

vymezení centra prakticky nemožné. Existuje několik metod pro určení centrální oblasti,

z nichž většina se opírá o funkční kompozici města. Ve svém principu jde vlastně o přesnou

charakteristiku koncentrací aktivit v centru v poměru ke zbytku města.

V posledních několika desetiletích lze hovořit o vzniku nákupních center, jejichž

původ je možné najít v USA. V souvislosti s rozvojem automobilové dopravy a velkým

rozmachem administrativy v centrální zóně města, docházelo ke zhoršování životního

prostředí i kvality bydlení. Z tohoto důvodu se bohatší vrstva obyvatel začala stěhovat do

příjemnější, příměstské oblasti a centrum se tak uvolnilo chudšímu obyvatelstvu s

logicky menší kupní silou. Výborná dopravní dosažitelnost, prostorová rozmanitost a velká

kupní síla stále bohatší příměstské oblasti byly důvodem pro vznik tzv. shopping center. Ty

slouží jako pobočné prodejny upadajících obchodních domů v centrech měst. Vlivem stále

větší oblíbenosti se zde soustřeďuje velké množství obyvatel [32].

Úkolem předměstí je vstřebávat smíšené funkce práce, bydlení, rekreace a důležité

složky pro rozvoj města. V této oblasti se začíná projevovat promísení rozšiřujícího se

průmyslu, bydlení a nejrůznějších odvětví, které se ve městě nemohly realizovat. Dochází

k výstavbě obytných souborů pro dělníky, různých kolonií či vilkových čtvrtí. Hlavní význam

má předměstí zejména v době, kdy jsou všechny možnosti pro výstavbu ve městě vyčerpány.

Postupně tak dochází k rozšiřování a dalšímu rozvoji města. Jak již bylo výše předesláno,

vlivem posilování předměstské zóny dochází k migraci obyvatel, což má za následek snížení

počtu obyvatel ve vlastní středové části. Díky nižší organizované struktuře obytných domů

jsou zde podstatně volněji a výrazněji zachovány přírodní prvky.

V přímé symbióze s předměstím je příměstská oblast, někdy také nazývána zájmové

území města. Jsou zde dislokovány různé složky města, jejichž koncentrace na daném území

má klesající charakter. Město, které je vymezeno svými hranicemi, má mimo to další složité

funkční vztahy s širším okolím. Významnou roli v příměstské zóně hraje zemědělská výroba,

rozvody podstatných inženýrských sítí a přidružená výroba. Kromě jiného, tato oblast tvoří

plynulý přechod mezi městem a okolní krajinou. Z tohoto území také dochází k silnému

dojíždění obyvatel do města za prací a naopak vyjíždění obyvatel města do přírody i za

rekreačními účely [32]. S rozvojem města probíhá i růst předměstí a zájmového území.

Dochází k jakémusi pohlcení malých sídel do organismu města [30].
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Další prostorovou částí je obytný trabant. Často se nachází v dostatečné vzdálenosti od

jádra města jako samostatná formace nebo místní část, která slouží výhradně k bydlení. Jedná

se vlastně o sídliště, jenž jsou vybavena základními službami a rekreací, bezprostředně

spojenými s bydlením. V každém případě to je území, jenž s ostatními prvky města tvoří

jeden nezávislý celek.

Zcela jiný případ představuje tzv. satelit, jinak nazývaný satelitní město. Je to

samostatné sídlo městského typu, které bývá vzdáleno přibližně 10 – 15 i více km od svého

mateřského města. Satelitní města jsou zakládána v blízkosti velkých měst jako samostatné

celky s vlastními výrobními plochami, pracovními příležitostmi a službami. Se svým

mateřským městem je satelit spojen dobrou dopravní infrastrukturou, jak silničními tak

železničními cestami. Ideální satelit je koncipován přibližně pro 33 000 obyvatel. Mnohdy je

ale tento počet vyšší. Satelitní města byla zakládána záměrně za účelem odlehčení

mateřskému městu od značného počtu obyvatel. Ti zde mohou dojíždět, například za prací

[32]. Kolem mateřského města může být vytvořeno několik satelitů. Vlivem rozvoje, může

postupem času z mateřského a satelitních měst vzniknout metropolitní oblast [41].

4.2.2  Prostorové typy měst

Vlivem různého historického vývoje jednotlivých měst dochází k rozmanitému

přizpůsobení základní starověké i středověké formy města a vznikají tak odlišné modifikace.

Jejich forma je ovlivňována především geografickými a prostorovými faktory. Jednotlivé typy

městských aglomeracích jsou uvedeny v příloze č. 1. Ta obsahuje Obr. 2 až Obr. 9, které

spolu s legendou dokonaleji popisují různorodost městských typologií [32].

Jejich odlišnosti jsou patrné zejména systémem dopravních komunikací, které

nabývají určitého tvaru. Podle toho je pak možné určit formu města jako:

- radiálně okružní forma

- vějířová forma

- lineární forma

- pásová forma

- kombinace pásové a lineární formy

- šachovnicová forma

- rastrová forma

- hexagonální forma
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Radiálně okružní forma je typickým představitelem města, kde původní historické

centrum na sebe navázalo síť komunikací, které byly zachycovány nejčastěji hradebním

okruhem. Postupem času se podél silnic, směřujících od středu města k jeho okrajům, tzv.

radiál, soustřeďovalo další osídlení a vytvářelo tak další prstenec kolem jádra města. Vějířové

město je v podstatě jistou výsečí radiálně okružního uspořádání. Úhel vějíře může být

libovolný, ale většinou jej ovlivňují terénní podmínky. Takové město vzniklo například na

ostrohu, který byl utvořen soutokem dvou řek. Dávný předek lineární formy města se

rozkládal při důležitých vodních tocích nebo v táhlých sevřených údolích. Dodnes si

zachovává svou dávnou formu. Filozofií pásového města je paralelní uspořádání složek práce,

bydlení a rekreace, které jsou navzájem provázány dopravním systémem. Tato forma

respektuje stanovená hygienická pásma, ale obtížněji se zde hledá centrum sídla.

Šachovnicová skladba města představuje jednoduché a lehce proveditelné uspořádání, které se

aplikovalo při zakládání a velkém rozvoji měst. Zde ale vyvstává potřeba městských radiál,

jež by usměrňovaly dopravu. Zvětšením měřítka šachovnicového systému lze dostat systém

rastrový. Jedná se o soustavu roštů, která uplatňuje mnohem větší prostorovou rozmanitost. Je

zde umožněno vkládat mnoho vzájemně se neobtěžujících funkcí dle zásady příhodnosti.

Hexagonální forma města je další variantou pravidelně založeného roštu neboli rastru. Mimo

nových možností v dopravní síti se zde uplatňují výhodná prostorová řešení pro jednotlivé

funkční oblasti sídla [32].

4.2.3  Městské komunikace

Jak již bylo předesláno v minulé kapitole, systém dopravních komunikací je velmi

úzce spjat s prostorovou skladbou města. Z hlediska dopravního významu se pozemní

komunikace dělí na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Obecně lze

vydefinovat několik odlišností městských komunikací od dopravních cest ve volném prostoru.

Je to zejména menší pojezdová rychlost vozidel, větší intenzita ruchu, větší hustota dopravní

sítě, vyšší počet křižovatek a nepochybně přítomnost značného množství chodců. Městské

komunikace také mimo jiné plní funkci uložení nejrůznějších inženýrských sítí. Podle

urbanisticko – dopravní funkce je možné městské komunikace rozčlenit na 4 kategorie [40]:

- rychlostní, s funkcí dopravní kategorie A

- sběrné, s funkcí dopravně – obslužnou kategorie B

- obslužné, s funkcí obslužnou kategorie C

- nemotoristické kategorie D
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V následující Tab. 2 je uvedeno ještě podrobnější členění podle dopravního významu a

funkční třídy [40]. U každé podkategorie je vždy uveden příklad, kterým je charakteristická.

Tab. 2 - Funkční třídy městských komunikací

Třída Typ
komunikace Charakteristické použití

A1 průtahy dálnic a rychlost. silnic s vyloučením přímého
styku s okolím

A2
rychlostní

průtahy rychlost. silnic s omezením přímého styku s okolím
B1 sběrné komunikace ve městech
B2

sběrná
sběrné komunikace nižších obytných útvarů

C1 městské třídy společenského významu
C2 doplňující obslužné komunikace
C3

obslužná
slepé ulice, zpřístupnění objektů

D1 zklidněná pěší zóny, obytné zóny
D2 cyklistická cyklistické stezky
D3 pro pěší stezky pro pěší, chodníky

4.3  Typy sídel podle převládající funkce

Sídelní útvary je možné rozdělit také podle převládající funkce. V této kapitole bude

členění pouze okrajově zmíněno. Určujícím město-tvorným faktorem je tady převažující

prvek hospodářské aktivity, které dané město zastává. Ten ovlivňuje požadavky na plochu,

celkový charakter města i jeho hlavní společenskou náplň. Sídla, dle své podstaty, se dělí na:

- průmyslové město

- obchodní a dopravní uzel

- lázeňské a rekreační sídlo

- vysokoškolské a vědecké centrum

- správní a kulturní oblast

- rezervační město

- zemědělské sídlo
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5. Silnice a dálnice
V kapitole 4.2.3 bylo uvedeno rozdělení městských dopravních komunikací podle

funkčních tříd. Další členění je možné provést dle normativních požadavků, které se zabývají

projektováním dálnic (D), rychlostních silnic (R) i silnic (S). Tento krok je nezbytný pro

určení minimální průjezdné šířky jízdního pruhu. Díky této informaci bude možné určit

optimální velikost CAS a zlepšit tak její průjezdnost. Ve smyslu normy [13] se komunikace

podle jejich dopravní důležitosti rozdělují na:

- dálnice

- silnice I. třídy

- silnice II. třídy

- silnice III. třídy

Spolu s dopravní důležitostí je hlavním určujícím rysem cest charakter provozu. Tento

parametr se dle  [13] rozděluje na:

- silnice s neomezeným přístupem (S)

- silniční komunikace s omezením přístupu (R) a (D)

Omezeným přístupem je zde myšleno vyloučení nemotorové dopravy a dopravy

motorovými vozidly, jejichž konstrukční rychlost je nižší než 50 km/h. Vlivem správného

rozdělení komunikací podle dopravní důležitosti i podle charakteru provozu je pak možné

normou [13] vymezit volbu prostorového uspořádání a určit tak kategorii silnice. Příslušná

kategorie silnice totiž udává i její celkovou šířku. Obecně se šířky komunikací určují pro dvou

pruhové (S) a (R) a směrově rozdělené silnice (D). Jejich označení je pak uvedeno ve formě

zlomku, např. S 11,5/80, kde v čitateli je písmenný znak komunikace spolu s její šířkou v m a

ve jmenovateli návrhová rychlost v km/h.

Dle těchto všech parametrů jsou stanoveny minimální šířky jednotlivých jízdních

pruhů do čtyřech základních hodnot pro tyto elementární typové kategorie:

- S 6,5 2,75 m

- S 7,5 3,00 m

- S 9,5 až 11,5; R 11,5; R a S 22,5 3,50 m

- R a S 24,5; D a R 26,5; D a R 27,5 3,75 m
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Tyto základní šířky jízdních pruhů se dále rozšiřují ve směrovém oblouku, pokud není

silnice vedena v přímém směru.  Poloměry směrových oblouků jsou zde značné a pro běžnou

prvosledovou CAS není rozšíření významné. Mnohem důležitější je rozšíření v křižovatkách

nebo u silnic se směrovým obloukem menšího poloměru. Právě touto problematikou se

zabývá další norma [14]. Pro každou vnitřní hranu jízdního pásu je v ní uvedena hodnota, o

kterou je nutné daný jízdní pruh (pravý nebo levý) rozšířit. Rozšíření uvažuje všechny typy

vozidel, a proto na komunikacích D, R ani S není s průjezdností větší problém, protože jsou

dostatečně dimenzovány.

Z hlediska průjezdnosti CAS na sídlištích a místních komunikacích bude potřeba

zjistit nejmenší obvodový poloměr křižovatky, připočíst k němu šířku automobilu a porovnat

jej s jeho obvodovým poloměrem otáčení. Hodnoty nejmenších poloměrů obrub, které jsou

úzce spjaté s nejmenším poloměrem místní komunikace, jsou předmětem normy [15]. V Tab.

3 jsou, v závislosti na středovém úhlu, znázorněny některé minimální poloměry obrub. Tyto

hodnoty jsou zvětšeny o šířku nákladního automobilu a jeho výsledný požadovaný obrysový

poloměr otáčení je uveden v posledním sloupci. Podle vyhlášky [10] je největší dovolená

šířka nákladního automobilu (i CAS) 2,55 m. Tato hodnota je udávána bez plusové tolerance.

Tab. 3 - Obrysové poloměry otáčení CAS

Nejmenší obrysový poloměr nákladního
automobilu o délce do 9 m při průjezdu místní

komunikací [30]Středový úhel

Poloměr obruby Šířka automobilu Celkem

30° 36 38,55
45° 18 20,55
60° 8 10,55
90° 7 9,55
120° 7 9,55
150° 6

2,55

8,55
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6. Ostrava
Prvním sledovaným subjektem je Statutární město Ostrava, které se rozkládá na

rozhraní Moravy a Slezska, na severovýchodě státu. S počtem více než 300 000 obyvatel je

třetím největším městem v ČR. Vzhledem ke své velikosti zastává funkci krajského města

Moravskoslezského kraje.

Město leží na soutoku řek Lučina, Odra, Opava a Ostravice a díky svému

geografickému umístění v Moravské bráně, patří Ostrava do teplé klimatické oblasti, která

prospívá mnohým druhům středoevropské fauny a flóry. Rozloha města činí 214 km2 a tvoří

jej celkem 23 městských obvodů. Na území města se nachází hned 4 městské památkové

zóny, a sice Moravská Ostrava, Ostrava – Přívoz, Ostrava – Vítkovice a Ostrava – Poruba. Na

Obr. 10 je vyobrazen znak, kterým je Ostrava charakterizována [36].

Obr. 10 - Znak města Ostravy [50]

6.1  Historický vývoj a typologie města

Ostrava získala jméno podle řeky Ostravice, jenž sídlo rozděluje na moravskou a

slezskou část. Archeologické nálezy potvrzují existenci osídlení vrchu Landek již z pravěkých

dob. První písemné zmínky o nejstarší ostravské vesnici, Slezské Ostravě, jsou datovány do

roku 1229. Avšak statut města byl dnes již Moravské Ostravě udělen až o 50 let později. Jeho

jádrem se stalo čtyřúhelníkové náměstí, kde se soustřeďovaly zejména trhy. V první polovině

16. století se Ostrava stala centem řemeslnické výroby, zejména soukenictví a tkalcovství.

Hospodářství města posilovalo i výnosné rybníkářství. Právě v tomto období se město dále

rozrůstalo nákupem okolních vesnic. Novou etapu hospodářského života nastolil v roce 1763

objev uhlí. Ekonomický rozvoj a prudký růst sídla nastartovalo založení železáren v obci

Vítkovice v roce 1828. Přibližně ve stejném období, se vlivem napojení města na Severní

dráhu Ferdinandovu, stala Ostrava prostřednictvím nádraží ve Svinově a Přívoze jedním
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z nejvýznačnějších průmyslových středisek Rakouska – Uherska. V těchto letech se také

výrazně zvýšil počet přistěhovalých obyvatel. V roce 1924 došlo ke sloučení 7 moravských

obcí v jednotný celek, tzv. Velká Ostrava. Po 2. světové válce se Ostrava stala předním

centrem hornictví, hutnictví a dalších odvětví těžkého průmyslu. V 50. letech 20. století se

značně posílil proud nových pracovních sil, což mělo za následek výstavbu nových sídlišť,

zejména v okrajových částech města. Po roce 1989 došlo k významným politickým a

hospodářským změnám. Ostrava se stala statutárním městem v čele s primátorem a v

důsledku restrukturalizace průmyslu došlo k utlumení důlní činnosti i ocelářství [26].

Dle dělení podle převládající funkce města, je Ostrava typickým představitelem

průmyslového města. Hornictví a hutní průmysl minulosti vystřídal strojírenský a chemický

průmysl dneška. Průmyslová výroba významně ovlivňovala i urbanizaci a prostorovou

skladbu města, což se projevilo střetem sekundárního sektoru funkce práce s funkcí bydlení i

rekreace. Jak je velmi dobře patrné z Obr. 11,

Ostrava se řadí mezi města s rastrovým

systémem prostorového členění. Rastrovou

skladbu je možné pozorovat na souboru dopravní

infrastruktury, zejména pak na hlavních

komunikacích. Podle literatury [30] se Ostrava

rozvíjela postupnou integrací okolních obcí do

organismu města. Zavedením městské hromadné

dopravy, telefonních, vodovodních i

kanalizačních sítí v daných obcích, docházelo

k určitému právnímu začlenění těchto

venkovských sídel do jednoho městského celku,

což se projevilo na rastrové formě města.

6.2  Statistika zásahů

Údaje o počtu zásahů v dané lokalitě jsou pro výběr mobilní požární techniky velmi

užitečné, protože podle převažujícího charakteru mimořádných událostí je možné přizpůsobit

vlastnosti příslušného automobilu tak, aby oblasti vyhovovala co nejlépe. Na internetových

stránkách HZS Moravskoslezského kraje jsou mimo jiné dostupné i statistické informace o

požárech a zásazích JPO [42]. Z těchto dat byly pro sledovaná města vybrány údaje za

Obr. 11 - Okres Ostrava [37]
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poslední tříleté období. Tyto jsou uvedeny v Tab. 4 a 5, které se nachází v příloze č. 2. tohoto

dokumentu. Vlivem nekompletnosti dat nebude období roku 2010 uvažováno.

V tabulkách je patrný rozdíl v počtu zásahů v ORP Ostrava a na území Statutárního

města, který je níže znázorněn na Obr. 12. Tato diference je způsobena nutností zásahu i

v přilehlých sídlech Ostravy. Návrh optimálního typu podvozku městské CAS se proto

promítne i na skutečnosti, jak často se daná technika z města vzdaluje, protože terénní

podmínky okolí se ve všech případech nemusí shodovat s městem. Jak je možné pozorovat na

Obr. 1, diference mezi sledovanými skupinami je velice malá a v jednotlivých letech se

výrazně nelišila. Průměrná hodnota tohoto rozdílu činí pouhých 5,9 %. Z toho vyplývá, že

drtivá většina zásahů, průměrně 94,1 %, se odehrává na území města Ostravy. Právě z tohoto

důvodu je poměrně zbytečné brát jakýkoliv ohled na okolní sídla a oblasti. Navrhovaná

technika bude v drtivé většině případů poskytovat pomoc na území města, a proto by měly její

vlastnosti korespondovat s požadavky města.

Obr. 12 - Počty událostí v Ostravě v letech 2007 – 2009

Na Obr. 12. i např. ve statistické ročence [47] je zřetelný rozdíl v počtu zásahů

v Ostravě a jiných sídlech. Ve srovnání s jinými městy ČR si Ostrava , resp. HZS

Moravskoslezského kraje, udržuje prvenství v kvantitě výjezdů. Na území města Ostravy

operuje 6 hasičských stanic v kategorii JPO I a spolu s ostatními JPO zde zajišťují požární

ochranu. Množství výjezdů se projevuje zejména v oblasti technických havárií, resp.

technických pomocí. Zásahy těchto typů zde v hojném počtu případů realizují 2 zvláštní

technické automobily, které se specializují na likvidaci bodavého hmyzu a neakutní otevření

uzavřených prostor.
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6.3  Charakteristika města z pohledu dopravní infrastruktury

Skutečné požadavky na CAS do městské zástavby se odvíjejí právě od dopravního

systému, specifických staveb nebo hustoty zástavby či šířky komunikací. Prioritní šířka

komunikací v dané zástavbě se pojí s jeho historií. Podle zdroje [30] byla totiž v minulosti

šířka městských cest závislá na účelu jejího použití. Ve starověku byl rozměr dimenzován pro

chodce, v případě afrických zemí pro nosiče vody. Středověká koncepce komunikací musela

vyhovovat jezdci na koni nebo koňskému povozu. A konečně automobily daly základ

novověké dopravní cestě.

V následujících podkapitolách jsou uvedeny jednotlivé ovlivňující faktory pro výběr

CAS do dané lokality. V závěrečném shrnutí je pak uvedena Tab. 6, ve které se nacházejí

přehledně uspořádané požadavky, jenž jsou na vlastnosti podvozku CAS kladeny.

6.3.1  Hlavní komunikace

Dopravnímu systému Ostravy dominuje rastrové uspořádání. Je to soubor určitých

čtverců (rastrů či roštů), které jsou od sebe odděleny městskými komunikacemi. Jsou zde

zastoupeny všechny typy komunikací, od rychlostní silnice až po stezku pro pěší.

Okrajovou částí Ostravy vede dálnice, směřující do Bohumína, která je prodlouženým

ramenem dálnice D1 a pomyslně tak vytváří spojnici Prahy a Ostravy. V oblasti lázeňského

sídla Klimkovice, jenž se nachází v minimální blízkosti od Ostravy, je dálnice D1 vybavena

přibližně 1 km dlouhým tunelem. Ten je zmíněn v souvislosti s jeho potenciálním nebezpečím

a zařazením do hasebního obvodu ÚO Ostrava.

Napříč celým městem se line rychlostní silnice (ulice Rudná), na kterou se napojují

další významné silniční tahy, vedoucí např. z měst Příbor, Frýdek-Místek, Havířov i Karviná.

Tyto komunikace mají v naprosté většině případů dostatečnou šířku a kromě nízkého rizika

hromadné dopravní nehody, nepředstavují pro dopravu požárního automobilu výrazný

problém. Uliční síť je tvořena soustavou křižovatek, z nichž bezproblémové jsou ty

mimoúrovňové. Průjezdnost klasické křižovatky je závislá na hustotě dopravy. V podmínkách

města Ostravy je při jízdě k zásahu možné v případě ucpaných křižovatek využít kolejových

těles tramvajové městské hromadné dopravy, která jsou na určitých místech ve stejné úrovni

s okolní vozovkou.
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6.3.2  Hustota dopravy

Podle údajů Ministerstva dopravy ČR [39], je trend o počtu silničních vozidel

registrovaných v ČR za posledních 5 let stále rostoucí. Z toho vyplývá mimo jiné i větší

zastoupení automobilové dopravy ve městech a tím i zhoršený průjezd uličními tahy.

Hodnocení hustoty silničního provozu se provádí prostřednictvím klasifikační stupnice, která

čítá 5 stupňů. Hustota provozu stoupá spolu se stupnicí. Jsou zde zahrnuty všechny typy. Od

zcela plynulého provozu jednotlivých vozidel, přes dosud plynulý provoz proudů vozidel, až

téměř po kolaps dopravy [27].

Jak uvádí zdroj [29], hustota provozu se v průběhu dne výrazně odlišuje. Přes den jsou

hodnoty přibližně na stejné úrovni. Výjimkou jsou období dopravních špiček, zejména v 6 až

9 hodině ranní a v 15 až 18 hodině odpolední. Nárůst v dopravě v tomto čase je způsoben

migrací obyvatel za zaměstnáním nebo naopak ze zaměstnání. Naproti tomu pokles provozu

je registrován v nočních hodinách, zejména mezi 22 hodinou večerní a 5 hodinou ranní. Tyto

informace jsou hodnotné z hlediska rozměrů CAS a také z pohledu její ovladatelnosti.

V období dopravních špiček se menší a obratnější automobil prosadí nejlépe.

6.3.3  Specifické stavby

Pojmem specifické stavby jsou zde myšleny podjezdy, průjezdy, tunely a mosty. Díky

velkému množství přepravovaného vybavení a hasebních látek je CAS vždy nákladním

automobilem. Ten má své určité rozměry, které by měly korespondovat s rozměry těchto

specifických staveb. V opačném případě nebude možné danou překážku projet a vyvstane tak

nutnost volit jinou a mnohdy delší objízdnou trasu. V literatuře [35] je uvedeno několik

takových kritických bodů. Na území města Ostravy se nachází určitý počet nízkých

průjezdných profilů, z nichž nejmenší je 3,4 m. Celková výška CAS včetně příslušenství na

střeše vozidla nesmí přesáhnout tuto hranici. Dalším kritickým místem jsou mosty nebo

přejezdy s malou únosností. V Ostravě se nalézá pouze jeden takový bod, a sice most pro

vozidla, jejichž maximální celková hmotnost nepřesáhne hodnotu 12 tun. Na rozdíl od limitní

průjezdné výšky, je možné pro účely průjezdu požární techniky tuto hodnotu překročit.

Hmotnost, o kterou lze stanovený limit překročit, je 10% z limitní hodnoty. Důvodem je časté

předimenzování mostních konstrukcí.

Tyto limity jsou pro běžně dostupné komunikace. V podmínkách areálů závodů tomu

může být i jinak. Např. v areálu Fakultní nemocnice Ostrava se nalézá most s únosností

pouhých 3,5 tuny. Takový most je pro běžnou CAS nepřekonatelný.
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6.3.4  Městská zástavba

Charakter městské zástavby ovlivňuje další požadovanou vlastnost CAS, a sice její

šířku i poloměr otáčení. Šířka městských ulic je, stejně jako mnoho jiných faktorů,

ovlivňována historií. Jestliže se ulice příliš nezměnila v čase, bude nepochybně méně

prostorná, než ulice nově vystavěná.

V centrální oblasti města vyvstává problém v podobě silného provozu a výskytu

velkého množství automobilů. Avšak vlivem dobrého dopravního značení a systému zákazů

parkování, minimální průjezdná šířka dosahuje vždy více než 3 m. Běžný nákladní automobil,

resp. CAS, zde bez problému projede. Příměstská oblast s rodinnými domy je také v oblasti

průjezdnosti CAS na dobré úrovni. Opačná situace nastává na sídlištích, jejichž výška může

čítat až 17 podlaží. V podmínkách Ostravy se jedná o její okrajové části, zejména obvody

Poruba, Zábřeh, Hrabůvka, Výškovice a Dubina. Stále rostoucí počet automobilů, neukáznění

řidiči a nízký počet parkovacích míst, jsou důvodem pro zužování průjezdného profilu

komunikací. Situace se mění v průběhu dne a zcela nejhorší je ve večerních a nočních

hodinách. I přes tyto nepříznivé podmínky, je i zde šířka 3 m dodržena. Vyšší nároky jsou

ovšem kladeny na poloměr otáčení automobilu. Ten by měl být co možná nejmenší a CAS tak

ovladatelnější.

6.3.5  Závěrečné shrnutí

V níže uvedené Tab. 6 jsou shrnuty specifické požadavky na požární automobil, které

jsou pro podmínky města Ostravy stěžejní. Jedná se o maximální možné parametry. Pokud

skutečné rozměry a limity CAS budou menší, daný automobil bude pro dopravu požárního

družstva praktičtější.

Tab. 6 - Specifické vlastnosti pro CAS operující v Ostravě

Požadavky na CAS pro město Ostrava

Vlastnost vozidla Rozměrový parametr
(MAX.)

Rychlost -
Akcelerace -

Výška 3,4 m
Šířka 3 m

Hmotnost 12 t
Poloměr otáčení malý
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7. Havířov
Následujícím předmětem pozorování je město Havířov. Stejně jako Ostrava, i Havířov

je statutárním městem a rovněž se nachází v Moravskoslezském kraji, v oblasti těšínského

Slezska. Se svými přibližně 83 000 obyvateli je jedním z několika členů ostravské

aglomerace. Havířov je největším sídlem ČR, které nikdy nezastávalo funkci krajského ani

okresního města.

Město leží na pomyslné spojnici Ostravy a Českého Těšína. Jeho rozloha činí přibližně

32 km2 a je tvořeno celkem 8 městskými částmi. Průmyslová výroba je zde zastoupena

v oborech strojírenství, energetiky, potravinářství nebo gumárenství. Jedná se o poměrně

mladé město, které bylo založeno v 50. letech 20. století jako satelit pro město Ostrava.

Městské centrum bylo postaveno přibližně ve stejné době ve stylu socialistického realismu

[22]. Znak Havířova je znázorněn na Obr. 13.

Obr. 13 - Znak města Havířov [23]

7.1  Historický vývoj a typologie města

Jak již bylo předesláno výše, Havířov je satelitním městem a nejmladším v ČR vůbec.

Bylo založeno za účelem zajištění bytů pro pracovníky dolů a hutí v období průmyslového

rozvoje Ostravska. Počátky města se pojí s výstavbou hornických sídlišť na katastrech obcí

Šumbark, Dolní Bludovice, Prostřední Suchá a část obce Šenov. V roce 1955 mu byla vládou

ČSR udělena městská práva a Havířov se tak stal oficiálně městem. Výjimečné postavení

Havířova bylo vymezeno rychlostí výstavby i charakterem „socialistického města“. Navzdory

tomu, si dnes město v rámci ostravské aglomerace stále udržuje pověst sídla s nejkvalitnějším

bydlením, čistým prostředím a velice dobrým rekreačním zázemím, ve srovnání s ostatními

městy regionu [25].
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Statistika zásahové činnosti Havířov
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Havířov je představitelem rekreačního

sídla s výraznými prvky průmyslu a obchodu.

Svou prostorovou skladbou město připomíná

kombinaci pásové a lineární formy města. Jsou

zde však i patrné prvky šachovnice. Celé sídlo

symetricky protíná hlavní sběrná komunikace, na

kterou se dále napojuje četné množství

obslužných silnic. Na Obr. 14 je možné

pozorovat již zmíněnou prostorovou skladbu

města. Toto uspořádání koresponduje pouze

s městem Havířov. Pokud by ovšem bylo uvažováno Statutární město Havířov jako celek,

včetně svých přilehlých obvodů, jednalo by se nejspíše o tzv. hexagonální uspořádání města.

7.2  Statistika zásahů

Na území města Havířov při požárech a ostatních mimořádných událostech mimo jiné

operuje JPO kategorie I.  Jedná se o stanici Havířov, která je do plošného pokrytí zařazena

v rámci ÚO Karviná. Hasební obvod požární stanice Havířov, jako jediné z ÚO Karviná, není

ohraničen ani z jedné strany státní hranicí s Polskem. Díky tomu má poměrně pravidelně

kruhový tvar. Patří zde nejen město Havířov, ale také okolní obce a Těrlická i Žermanická

přehrada.

Obr. 15 - Počty událostí v Havířově v letech 2007 – 2009

Obr. 14 - Město Havířov [31]
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Stejně jako v minulém případě, i zde byla zpracována statistická data, která jsou

uspořádána v Tab. 7, jenž se nachází v příloze č. 3. tohoto dokumentu [42]. Na první pohled

je patrný rozdíl v počtu zásahů v porovnání s městem Ostrava. Je to dáno především počtem

ostravských hasičských stanic, velikostí hasebního obvodu i počtem obyvatel. Nicméně i zde

je patrný rozdíl v počtu zásahů realizovaných v celém hasebním obvodu stanice a na území

města Havířov. Tyto diference jsou patrné i z Obr. 15. Průměrně v procentuálním vyjádření se

rozdíl pohybuje okolo 18,3 %. Z toho vyplývá, že ze všech výjezdů hasičské stanice Havířov

se 81,7 % odehrálo na území města. Je tedy zřejmé, že téměř pětina všech zásahů probíhá

mimo městskou aglomeraci. V tomto případě je vhodné brát ohled i na okolní obce, prostředí

a jejich charakter.

7.3  Charakteristika města z pohledu dopravní infrastruktury

Jak již bylo uvedeno v kapitole 6.3, i zde se budou vlastnosti CAS odvíjet od

specifických podmínek, které se na území města Havířov vyskytují. Ani tady nebude chybět

závěrečné shrnutí spolu s tabulkou, kde budou požadavky na požární automobil uvedeny.

7.3.1  Hlavní komunikace

Dopravní systém Havířova je charakterizován zejména rastrovým uspořádáním, které

v určitých případech přechází v pravidelnou šachovnici. Hlavní dopravní tah a zároveň jeden

ze základních městských přivaděčů, se line napříč Havířovem. Jedná se o určité prodloužení

ostravské hlavní tepny, ulice Rudné, která tvoří spojnici se svým satelitním městem a vede do

měst Karviná a Český Těšín. Vlastním městem Havířov pak prochází páteřní sběrná

komunikace, Hlavní třída, na kterou se napojují další obslužné cesty. Významným

odlehčením provozu je bezesporu kruhový objezd, který byl vytvořen na spojnici Hlavní

třídy, hlavního ostravského přivaděče a silnice vedoucí do Karviné. Vystřídal tak velice

frekventovanou světelnou křižovatku a přispěl tak k plynulosti silničního provozu.

7.3.2  Hustota dopravy

Obdobný rostoucí trend, který byl naznačen v případě Ostravy, je možné pozorovat i

na příkladu Havířova. Avšak neprojevuje se zde v tak vysoké míře. Asi nejkritičtějším a

nejvytíženějším bodem je již zmiňovaná Hlavní třída. Zde se soustřeďuje veškerá doprava

města. Nejnepříznivější situace zde vyvstává v období odpolední dopravní špičky, přibližně
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kolem 3 hodiny odpolední. Existuje zde i reálné riziko tvorby kolon. V takovémto případě se

doprava požárního družstva výrazně komplikuje. Požadavky na vlastnosti CAS v tomto

případě zůstávají stejné jako v případě Ostravy, a sice obratnost a s ní spojený malý poloměr

otáčení. V okolních obcích a vesnických sídlech tato situace není příliš vyhrocená a

s dopravou v drtivé většině případů nebývá problém.

7.3.3  Specifické stavby

Z hlediska výšky průjezdných profilů je Havířov výrazně benevolentnější ve srovnání

s Ostravou. V Havířově, resp. v jeho nedalekém okolí, se podle zdroje [35] jedná pouze o

jedno takové místo. Průjezdem pod touto překážkou jsou omezeny pouze automobily, jejichž

konstrukční výška přesahuje 4,2 m. Nižší automobily se mohou po dané oblasti pohybovat

prakticky neomezeně. Ač by se tedy mohlo zdát, výškové omezení pro CAS zde neexistuje.

Avšak je potřeba mít na paměti, že CAS v Havířově disponuje jistou zvýšenou

pravděpodobností, že bude operovat i v jiných oblastech, např. v lesích, kde by byla značná

výška opět překážkou vzhledem k vegetaci.

V oblasti únosnosti mostních konstrukcí zde neexistuje žádné výraznější hmotnostní

omezení. CAS tady přejede bez sebemenších komplikací.

7.3.4  Zástavba

Vzhledem k faktu, k jakému účelu bylo město postaveno, nemůže být pochyb o

charakteru výstavby. Ta je z převážné většiny případů tvořena městskými sídlišti a bytovými

domy. V Havířově se vyskytuje více než 60 výškových obytných budov, z nichž některé

dosahují výšky 9. podlaží i výše. V těchto sídlištních lokalitách ovšem nevyvstává výraznější

problém v podobě úzkých cest nebo nedostatku místa. Přilehlá parkoviště jsou přiměřeně

dimenzovaná na velký počet osobních automobilů. Obdobná, jen o málo horší situace je

v okolní oblasti Havířova. Zde se vyskytuje hustá zástavba rodinných domů, chatových a

zahrádkářských oblastí včetně rekreačních chat. Svou hrozbou jsou do jisté míry i travnaté a

lesnaté plochy v rámci hasebního obvodu [21]. Průzkumem však nikde nebyla zjištěna nižší

šířka vozovky, než 3 m.

Odlišnost od případu Ostravy je zejména mnohem vyšší pravděpodobnost zásahu

mimo město nebo např. v neobydlených oblastech, travnatých plochách i účast jednotky při

lesních požárech či povodních. Právě z těchto důvodů zde existuje možnost, že CAS bude

zasahovat i v terénních podmínkách. Proto je potřeba, aby její světlá výška a přední i zadní
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nájezdový úhel byly větší a tím i dostupnější pro lehčí terén. Město Havířov je totiž vystavěno

na pahorkatině, kde nejvyšším bodem je Bludovický kopec o výšce 347 m.n.m. [22].

7.3.5  Závěrečné shrnutí

Následující Tab. 8 obsahuje požadavky, které jsou specifické pro okolí i vlastní město

Havířov. Obecně platí stejná pravidla jako v minulém případě. Jedná se o maximální možné

parametry. Jestliže nebudou uplatněny v plné míře, bude CAS pro uživatele komfortnější.

Tab. 8 - Specifické vlastnosti pro CAS operující v Havířově

Požadavky na CAS pro město Havířov

Vlastnost vozidla Rozměrový parametr
(MAX.)

Rychlost -
Akcelerace -

Výška 4,2 m
Šířka 3 m

Poloměr otáčení malý
Světlá výška podvozku -
Přední nájezdový úhel max.
Zadní nájezdový úhel max.
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8. Frýdek-Místek
Posledním objektem, kterým se bude práce zabývat, je město Frýdek-Místek. I to,

stejně jako předchozí Ostrava a Havířov, se nachází v Moravskoslezském kraji. Rozprostírá se

na obou březích řeky Ostravice. Město se dne 1. června 2006 se svými přibližně 58 000

obyvateli stalo statutárním městem. Sídlo je také okresním městem a ORP s pověřeným

obecním úřadem.

Frýdek-Místek leží na pomezí Moravy a Slezska, jehož historickou i přirozenou

zemskou hranici tvoří právě protékající řeka Ostravice. Jeho rozloha činí asi 52 km2 a je

tvořeno celkem 7 městskými částmi. Městská průmyslová výroba se zaměřuje především na

strojírenský průmysl. Růst města se významně projevuje i na nemalé investici automobilky

Hyundai, jejíž předmětem je průmyslová zóna Nošovice, která je vzdálená přibližně 7 km

[17]. Znak Frýdku-Místku je vyobrazen na Obr. 16.

Obr. 16 - Znak města Frýdek-Místek [49]

8.1  Historický vývoj a typologie města

Nejstarší historické písemné prameny, které dokládají existenci obcí v oblasti

Podbeskydí, se datují do poloviny 13. století. Původně se jednalo o dvě odlišná a samostatná

sídla. Místek byl součástí Moravy a Frýdek součástí Slezska. V průběhu dávných minulých

let, byla daná oblast předmětem několika významných územních sporů a postupně patřila

několika majitelům. Po roce 1580 vzniklo sloučené frýdecko-místecké panství, ve kterém měl

Frýdek výsostné postavení. Stal se sídlem majitele panství a z řemeslné výroby zde

převažovalo soukenictví. Naproti tomu Místek byl spíše zemědělského charakteru. V 19.

století byly ve Frýdku i Místku zakládány textilní továrny a své uplatnění tady nalezla i

Karlova huť, později Válcovny plechu a.s. V období II. světové války byla města sloučena a
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nazvána jako Frýdek. Od 1. ledna 1955 bylo rozhodnutím ministerstva vnitra stanoveno

definitivně jednotné město Frýdek-Místek. V roce 2006 se město zařadilo vedle Ostravy,

Havířova, Opavy a Karviné mezi statutární města Moravskoslezského kraje. Dnes jej tvoří 7

městských částí, mezi které patří Frýdek, Místek, Chlebovice, Lysůvky, Zelinkovice,

Lískovec a Skalice [24].

Frýdek-Místek je představitelem historického města dvou odlišných kultur s odlišným

historickým vývojem. Toto tvrzení dokladuje i

existence dvou náměstí, tj. Frýdecké náměstí a

Místecké náměstí. Právě z tohoto důvodu není

přesné určení typologie města snadnou

záležitostí. Zmíněná odlišnost je patrná na první

pohled i z Obr. 17. Městská část Frýdek

představuje rastrovou formu města. Na druhé

straně prostorová skladba Místku je spíše

lineární. V konečném důsledku by bylo vhodné

typologii města klasifikovat jako rastrovou

formu města, protože jeho převaha je zde

významná.

8.2  Statistika zásahů

Ani Frýdek-Místek není ochuzen o statistiku zásahové činnosti. V příloze č. 4. je

umístěna Tab. 9, ve které jsou všechna zdrojová data za uplynulé tříleté období uvedena [42].

Je zde vyobrazen i sledovaný rozdíl mezi počtem zásahů v celém hasebním obvodu stanice a

počtem zásahů na území statutárního města Frýdek-Místek. Tato diference se projevuje i na

níže uvedeném Obr. 18. Jestliže budou porovnány Obr. 1 až 3, bude zjištěno, že rozdílnost v

počtu zásahů v případě Frýdku-Místku je, ve srovnání s ostatními uvažovanými městy,

nejvyšší. V procentuálním vyjádření to je průměrně 28 %. Jednoduchým výpočtem lze dospět

k závěru, že na území města se odehrává 72 % všech zásahů. Znamená to tedy, že přibližně

třetina všech mimořádných událostí probíhá mimo město. Proto bude nezbytné při návrhu

vhodné CAS do dané oblasti soustředit pozornost i na okolní obce a geografické podmínky

okolí. Ty totiž budou důležitým směrodatným ukazatelem pro světlou výšku požárního

automobilu a také pro způsob pohonu jeho náprav.

Obr. 17 - Město Frýdek-Místek [31]



37

Obr. 18 - Počty událostí ve Frýdku-Místku v letech 2007 – 2009

Do celého ÚO Frýdek-Místek jsou zařazeny celkem 3 požární stanice, a sice HS

Frýdek-Místek, HS Nošovice a HS Třinec. Relativně mladá požární stanice v Nošovicích se

sice nachází v nedaleké blízkosti města Frýdek-Místek, ale její hasební obvod je prioritně

orientován zcela do jiných oblastí, a proto nebude v této práci uvažována.

V hasebním obvodu HS Frýdek-Místek se nachází celá řada obcí a také všechny druhy

specifických objektů. Mezi ty nejdůležitější z pohledu nasazení CAS patří zejména zástavba

rodinných domků, nízkopodlažních i výškových budov, sídlišť a budov občanské

vybavenosti. Mimo jiné se v přilehlých oblastech vyskytuje několik přehradních nádrží a

obvodem protékají řeky Ostravice i Morávka [48]. Obecně se dá říci, že je charakter

hasebního obvodu stanice obdobný, jako v případě Havířova. V zásadě je ale mnohem větší a

geografické podmínky rozmanitější.

8.3  Charakteristika města z pohledu dopravní infrastruktury

Stejně jako v předchozích dvou případech, i zde budou uvedeny zvláštní faktory, které

se ve Frýdku-Místku vyskytují, a které kladou na CAS své vlastní požadavky. Na konci této

kapitoly nebude samozřejmě chybět závěrečné shrnutí, ve kterém bude uvedena tabulka se

specifickými požadavky.

Statistika zásahové činnosti Frýdek Místek
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8.3.1  Hlavní komunikace

Frýdek-Místek je městem s převážně rastrovým uspořádáním, které je na několika

místech protnuto hlavními, zejména rychlostními, komunikacemi. Město je vlastně určité

dopravní rozcestí, kde se křižují tepny Ostrava – Slovensko a Příbor – Český Těšín. Na

výjezdu z města obě změní charakter na silnici pro motorová vozidla a patřičně k tomu se

upraví i rychlostní limity. Z hlediska dopravy požárního družstva je nutno počítat s faktem, že

jednotlivé směry jsou od sebe odděleny svodidly. Z tohoto důvodu je nutné počítat s jistým

omezením pro případné otáčení CAS např. v případě hromadné dopravní nehody. Zásadním a

zároveň nejrizikovějším místem dopravního systému je Hlavní třída. Jedná se o páteřní silnici,

jež vede napříč celým městem, a na níž se napojují další ulice. Je tedy možné konstatovat, že

do jisté míry tato cesta plní funkci sběrné komunikace. Hlavní třída je mimo jiné vybavena

soustavou přímých i mimoúrovňových křížení, jejichž specifika se velice podobají

ostravským.

8.3.2  Hustota dopravy

Podobný rostoucí trend rozvíjející se dopravy a s ní spojená zvyšující se

automobilizace se projevuje jak ve světě, tak i v českých městech. Výjimkou není ani Frýdek-

Místek. Nejkritičtějším místem je výše zmiňovaná Hlavní třída. Přes tuto páteřní ulici proudí

veškerá doprava města. Silnice je v jednom místě vybavena světelnou křižovatkou, která je

zejména v období dopravních špiček příčinou částečného zastavení provozu. Díky tomu se

zde téměř s pravidelnou přesností vytvářejí proudy pomalu jedoucích vozidel nebo dokonce

stojící kolony. Pro dopravu hasičů, resp. průjezd CAS, to spolu s nainstalovanými svodidly

představuje značný problém. Kompaktní rozměry vozidla a vysoká ovladatelnost v kombinaci

s malým poloměrem otáčení, zde mohou působit jako pomocné polehčující faktory.

8.3.3  Specifické stavby

Na území uvažovaného města se nevyskytují žádné stavby, které by svými

specifickými faktory ovlivňovaly průjezdnost CAS. Taková situace ovšem nepanuje v celém

hasebním obvodu. Nejnižším průjezdným profilem je podjezd o výšce 4,2 m. Dalším takovým

bodem je podjezd v obci Dobroslavice, která sice spadá do hasebního obvodu HS Nošovice,

nicméně v případě mimořádné události vyššího stupně poplachu, by mohla CAS z HS Frýdek-

Místek vypomáhat i zde. Proto je potřeba přihlédnout i k této skutečnosti, kde hodnota

nejnižšího průjezdného profilu je 3,2 m [35].
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Stejný pramen informací [35] udává, že dalším takovým ohroženým místem jsou

nebezpečná klesání či stoupání. V dané lokalitě je hned několik takových míst. Stoupání či

klesání zde dosahuje hodnoty 14 %. Silnice může být nebezpečná obzvláště v zimních

měsících. Tento faktor je nepochybným signálem požadavku pohonu všech kol podvozku

CAS.

Naprosto opačný stav panuje v kategorii únosnosti mostních konstrukcí. Město tím

není nijak postiženo, ale jeho okolí už jisté známky omezení vykazuje. Poměrně běžné je

omezení na 11 t. V některých obcích je ale hodnota únosnosti snížena až na 5 t. V obci

Kozlovice dokonce na 3 t [35]. Takovéto parametry omezují pouze nákladní automobily.

Proto je nemyslitelné, že by takový požadavek splnila CAS. Jediným řešením je takovou

oblast objet. To je již ale předmětem operačního řízení OPIS.

8.3.4  Zástavba

Zástavba kolem Frýdku-Místku je prakticky obdobná jako v případě města Havířov. Je

zde zastoupena od rodinných domků, přes nízkopodlažní i výškové budovy, až po sídliště a

budovy občanské vybavenosti [21]. Problémy s průjezdností jsou zejména v sídlištních

oblastech, kde je vlivem vysoké motorizace obyvatel a neohleduplnosti řidičů snížený profil

komunikace. Je to obdobný trend ve všech sledovaných městech. Není možné stále

zeštíhlovat automobily. Tento problém je potřeba řešit z úrovně orgánů města. Průjezdný

profil 3 m zde více či méně zůstává zachován. Stejně jako v obou předešlých případech, bude

i zde výhodná CAS, která bude postavena na podvozku s velmi malým poloměrem otáčení,

aby bylo vozidlo obratné.

Vzhledem ke geografickému charakteru okolní krajiny, velikosti hasebního obvodu

stanice a také k množství lesních porostů a vodních ploch, je tato oblast ještě více

specifičtější, než okolí Havířova. Pokud budeme uvažovat i značnou pravděpodobnost zásahů

mimo město, bude víc než jisté, že podvozek CAS musí být v modifikaci do lehkého až

středně těžkého terénu. To obnáší mimo jiné i dostatečnou světlou výšku podvozku vozidla,

přední i zadní nájezdový úhel a přijatelnou brodivost.

8.3.5  Závěrečné shrnutí

Stejně jako v minulých případech, i tato kapitola obsahuje rekapitulaci specifických

požadavků, které budou na CAS v podmínkách města Frýdek-Místek kladeny. V níže
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uvedené Tab. 10 jsou tyto údaje zahrnuty společně s rozměrovými parametry, které danou

vlastnost blíže upřesňují. Pravidla jsou zde nastavena obdobně jako v minulých případech.

Tab. 10 - Specifické vlastnosti pro CAS operující ve Frýdku-Místku

Požadavky na CAS pro město Frýdek-Místek

Vlastnost vozidla Rozměrový parametr
(MAX.)

Rychlost -
Akcelerace -

Výška 4,2 m
Šířka 3 m

Hmotnost 11 t
Pohon náprav 4 x 4

Poloměr otáčení malý
Světlá výška podvozku -

Brodivost 0,5 m
Přední nájezdový úhel max.
Zadní nájezdový úhel max.
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9. Současné požadavky na CAS
Každý požární zásahový automobil (včetně CAS), mimo požadavků

charakteristických pro jednotlivé hasební obvody, se musí také řídit požadavky obecně

platnými právním řádem dané země. V podmínkách ČR to jsou zejména právní předpisy,

normativní požadavky a interní pokyny spolu s technickými podmínkami, které stanoví GŘ

HZS ČR.

Základní obecná legislativa, která se zabývá požární technikou a věcnými prostředky

požární ochrany, je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[12]. Tento zákon je ještě blíže specifikován ve smyslu vyhlášky č. 247/2001 Sb., o

organizaci a činnosti JPO, v platném znění [11]. Nicméně nejdůležitějším předpisem v oblasti

navrhování, konstrukce a konečného provedení CAS je vyhláška č. 53/2010 Sb., o technických

podmínkách požární techniky, ve znění platných předpisů [9].

Jestliže má být zásahový požární automobil schválen a provozován, měl by být

uzpůsoben tak, aby jeho provedení korespondovalo s technickými normativními požadavky,

jež jsou obsaženy ve vyhlášce [9]. Jejich zásluhou pak bude požární technika jednoduše

identifikovatelná, spolehlivá, ale také výkonná. V interním pokynu [33], kterým se pak

stanoví tzv. Řád strojní služby, jsou ještě uvedeny zásady, podle kterých je nutné se k požární

technice chovat, udržovat ji a v neposlední řadě zkoušet a obměňovat.

9.1  Značení CAS

Dle vyhlášky [9] je možné rozčlenit zásahové požární automobily do dvou

elementárních kategorií, na základní a speciální. Dělení se provádí na základě rozsahu

vybavení požárním příslušenstvím. Předpis mimo jiné stanoví, v jakém provedení může daný

automobil být. Provedení CAS může existovat ve formě:

- základní (Z)

- speciální

- redukované (R)

- technické (T)

- pro hašení lesních požárů (LP)

- pro velkoobjemové hašení (VH)
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Dalším určujícím faktorem je hmotnostní kategorie automobilu, díky níž je možné

jednoduchým způsobem určit, zda CAS může přejet přes překážku s nízkou únosností. Pokyn

[33] tyto kategorie jednoznačně určuje. Dle hmotnostního parametru se CAS dělí do:

- lehké (L) 2000 kg – 7500 kg

- střední (M) 7500 kg – 14 000 kg

- těžké (S) nad 14 000 kg

Poslední kategorie, do které je nutno CAS zařadit, je její prostupnost terénem. I

v tomto případě je pak jednoduše identifikovatelná oblast, do které se automobil hodí, a do

které ne. Dle dostupnosti automobilu se požární zásahový automobil dělí do:

- kategorie 1 (silniční) zpevněné komunikace

- kategorie 2 (smíšené) částečně i mimo zpevněné komunikace

- kategorie 3 (terénní) zcela mimo zpevněné komunikace

Jestliže budou sloučeny všechny výše uvedené kategorie a doplněny o rozměrový

parametr osazeného čerpadla, budou z výsledného názvu automobilu patrné veškeré jeho

zásadní vlastnosti. Např. CAS 20-M2T je názornou ukázkou označování CAS.

9.2  Legislativní požadavky na požární automobil

Právní předpis [9] stanoví, jaké požadavky jsou na provedení a konstrukci požárního

automobilu kladeny. Není ovšem možné je uvádět všechny přesně, bylo by to i neúčelné.

Proto jsou v této kapitole uvedeny pouze některé zásadní, na které je nutné při výběru

požárního zásahového automobilu brát ohled:

 vybavenost připojovacích míst pro průběžné dobíjení akumulátoru; u místa řidiče

 minimální měrný výkon motoru je 11 kW / 1000 kg největší technicky přípustné

hmotnosti

 elektrický proud je odebírán z celého akumulátoru

 přední světlomety do mlhy

 stožár s osvětlením nebo přípojné a úchytné prvky pro současně 2 světlomety

 při větším počtu sedadel musí jejich umístění korespondovat tak, aby bylo možné

sedět pouze čelem nebo zády ve směru jízdy

 zařízení pro prvotní zásah, který do 30 s a vzdálenosti do 20 m  umožní rychlý zásah
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Barevná úprava a nápisy mají ve vyhlášce také svůj význam a opodstatnění. Při výběru

CAS ale nehrají významnou úlohu. Jejich provedení musí odpovídat požadavkům předpisu.

V rámci úsporných opatření je ovšem vhodné volit barevné označení automobilu podle těchto

potřeb.

CAS musí mimo obecných požadavků na požární zásahový automobil splňovat i

speciální požadavky přímo pro ni samotnou. Konstrukce CAS musí umožňovat:

- přepravu požárního družstva

- požární zásah vodou (zdroj vlastní, volný, volný tlakový)

- požární zásah střední a těžkou pěnou

- provedení záchranných prací

Požadavky na požární čerpadlo, jeho rozměrový parametr i objemy jednotlivých hasiv

budou zařazeny a řešeny v jiné kapitole. Budou zmíněny pouze okrajově, protože práce se

zabývá pouze podvozkem a konstrukcí účelové nástavby. Údaje jsou ale nezbytné zejména

pro zjištění hmotnosti výsledné CAS a s ní spojené dimenzování výkonu motoru i konstrukce

podvozku.

Zvláštní potřeby pro CAS budou následně uvedeny podle předchozí filozofie. Budou

vybrány pouze ty nejzásadnější. Vzhledem k tomu, že se práce zabývá prvosledovými

požárními automobily do městské zástavby, budou zde uvažovány pouze nároky na CAS

v provedení základním a speciálním technickém. Jsou to:

 vybavenost přední části lanovým navijákem s tažnou silou minimálně 35 kN; pro

lehkou hmotnostní kategorii minimálně 20 kN

 minimálně 6 sedadel; pro technické provedení 4 sedadla

 pohon přední nápravy a minimálně jedné zadní nápravy; vybavenost uzávěrkou

diferenciálu (střední a těžká hmotnostní kategorie)

 úložný prostor s úchytnými prvky pro požární příslušenství

 velikost nádrže pro pohonné hmoty musí být dimenzována tak, aby byl automobil

schopen ujet 100 km nebo vykonání dvou hodin nepřetržitého provozu [33]

Samotný podvozek CAS, resp. nákladní automobil určitého typu, musí splňovat

samozřejmě další technické podmínky. Ty jsou ale uvedeny v jiných technických normách a
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předpisech. Za jejich dodržení a správnost odpovídá výrobce automobilu, a proto nebudou

předmětem této práce.

9.3  Legislativní požadavky pro účelovou nástavbu

Součástí účelové nástavby požárního automobilu jsou kromě jiného požární čerpadlo a

nádrže obsahující hasicí medium. Určujícími faktory pro požární čerpadlo jsou jeho

jmenovitý průtok a jmenovitý tlak. Výkony požárních čerpadel jsou předmětem

harmonizované normy ČSN EN 1028-1 a jsou obsaženy v Tab. 11. Jsou zde uvedeny i

odvozené názvy výsledných CAS, jež jsou osazeny příslušným čerpadlem.

Tab. 11 - Požární čerpadla CAS

Druhy požárních čerpadel

Jmenovitý výkon
[l.min-1] Odvozený název

750 CAS 7,5
1000 CAS 10
1500 CAS 15
2000 CAS 20
3000 CAS 30
4000 CAS 40
6000 CAS 60

Kromě jmenovitého výkonu požárního čerpadla, jsou předpisem [9] stanoveny

požadavky na vlastnosti kompletního zařízení. Čerpací zařízení CAS a jeho konstrukce musí

umožňovat:

- zavodnění sacího vedení

- z vlastního zdroje

- z vnějšího zdroje

- stříkání

- tlakovou vodou (max. tlak 1,7 MPa), včetně smáčedla

- tlakovou vodou z vysokotlaké části čerpadla, včetně smáčedla

- střední a těžkou pěnou

- plnění z vlastní nádrže

- napojení na vnější tlakový zdroj
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V následujícím textu jsou uvedeny vybrané podstatné požadavky, na které je potřeba

při konstruování CAS brát ohled. Nejsou zde uvedeny požadavky na požárního příslušenství

pro jednotlivé provedení CAS. Tyto jsou obsaženy v příloze č. 3 k vyhlášce [9].  Účelová

nástavba tedy musí splňovat:

 výtlačná hrdla u čerpacího zařízení musí být osazena spojkami s průměrem 75 mm,

jejich počet musí odpovídat jmenovitému výkonu čerpadla

 výtlačné hrdlo vysokotlaké části čerpadla vyvedeno do zařízení pro prvotní zásah,

nezáměnná spojka

 sací a výtlačná hrdla nesmí omezovat obsluhu čerpacího zařízení a bezpečný pohyb

strojníka

 obslužné místo vybaveno ukazateli množství hasiva a otáček motoru

 čerpací zařízení chráněno proti zamrznutí

 zařízení pro výrobu pěny musí být schopno stříkat alespoň jedním proudem těžké pěny

 nádrž na hasivo musí umožňovat její úplné vypuštění, průběžné doplňování z vnějšího

zdroje a být chráněna proti mechanickému poškození

 plnící zařízení osazeno spojkou o velikosti 75 mm a vybaveno zpětnou klapkou

 nádrž na vodu vybavena tlumícími přepážkami

 minimální objem nádrže na vodu je 1700 l

 minimální objem nádrže na pěnidlo je 6% objemu nádrže na vodu
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10. Současná vybavenost sledovaných JPO
Součástí návrhu optimálního podvozku do lokalit Ostravy, Havířova a Frýdku-Místku

je i analýza současného stavu vybavenosti JPO v daných oblastech, včetně zhodnocení tohoto

stavu. Jestliže současná požární technika není pro tamní oblast nejvhodnější, bude nesporně

efektivní ji při pořizování nové obměnit. Obměněná požární technika by poté měla lépe

sloužit svému účelu. V Tab. 12, která je umístěna v příloze č. 5, jsou uvedeny parametry a

typy CAS, které na území sledovaných měst operují. Jedná se o cisterny všech kategorií.

Obsažená data byla poskytnuta vedoucím strojní služby z databáze HZS MSK. V níže

předložené Tab. 13 jsou uvedena pouze ta nejstručnější data o prvosledových CAS, která byla

vybrána z Tab. 12. V Tab. 13 tedy nejsou zobrazeny informace o velkoobjemových cisternách

a vozidlech, která jsou zařazena do zálohy.

Tab. 13 - Aktuální stav vybavenosti JPO CAS

Dislokace
techniky

Značka
podvozku Složený název Rok

výroby

Dennis Rapier CAS 24/1800/100-M1T 1997OV – Zábřeh
Dennis Sabre CAS 24/3100/200-S1T 2003
Dennis Rapier CAS 24/1800/100-M1T 1996OV – Fifejdy
Dennis Sabre CAS 24/3200/100-S1T 1998

OV – Poruba Dennis Rapier CAS 24/1800/100-M1T 1997
OV – Hrabůvka Dennis Rapier CAS 24/1800/100-M1T 1996
OV – Slezská Dennis Rapier CAS 24/1800/100-M1T 1997
OV – Přívoz Dennis Rapier CAS 24/1800/100-M1T 1994

MB Atego CAS 15/2200/135-M2T 2008Havířov
MB Atego CAS 24/2500/200-S1T 2004
Tatra 815 CAS 20/3400/210-S2T 2009Frýdek-Místek
Tatra 815 CAS 24/4000/400-S2T 1997

Pozn.: MB je zkratka pro Mercedes-Benz

Složený název obsahuje název automobilu, objem vody, objem pěnidla a

kategorii podvozku

Z uvedené Tab. 13 jsou zřejmé rozmístění i základní parametry mobilní požární

techniky spolu s jejím stářím. V Ostravě v převážné většině případů operuje Dennis Rapier.

Tento automobil má mnoho nesporných výhod, mezi kterými vyniká zejména kompaktnost

rozměrů a obratnost v husté zástavbě. Nicméně se zde projevuje zastaralost těchto vozidel
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v podobě nutnosti častějších oprav. Průměrné stáří těchto CAS je přibližně 15 let. Řád strojní

služby [33] uvádí orientační doby životností mobilní požární techniky. Podle tohoto pokynu

se životnost CAS pohybuje v rozmezí 6 – 10 let. Právě z těchto důvodů bude nutné dřív nebo

později danou zastaralou techniku obměnit novější. Vzhledem k faktu, že automobilka Dennis

již výrobu těchto automobilů ukončila, mohou být výsledky této práce při výběru nové CAS

do dané lokality přínosem.

Prvosledové CAS pro město Havířov jsou postaveny na podvozku MB Atego.

Vhledem k jejich roku výroby i specifikaci podvozku se jeví jako dostačující pro daný

hasební obvod. Podvozky Atego se stále vyrábí, proto budou hrát roli i v závěrečném

zhodnocení. To ukáže, zda jsou pro Havířov skutečně dobrou volbou.

Podobná situace panuje i v hasebním obvodu stanice Frýdek-Místek. Podvozky pro

CAS tvoří zejména automobily Tatra 815. Jistou nevýhodu představuje maximální přípustná

hmotnost automobilů (viz. Tab. 12). Vzhledem k nízké únosnosti tamních mostních

konstrukcí, vyvstává problém s průjezdností této požární techniky. Na druhou stranu je vše

vykompenzováno dostatečným množstvím hasiva a výbornou průjezdností vozidel Tatra ve

středním i těžším terénu. Výběr vhodného podvozku do tohoto hasebního obvodu bude muset

být nesporně utvořen z kompromisu. Společná shoda mezi průjezdností hustou městskou

zástavbou a dostupností automobilu i do obtížnějších terénních podmínek je zde základním

předpokladem.

Jak je možné sledovat v Tab. 13, všechny automobily CAS jsou v provedení

speciálním technickém. Tato specifikace je nejvhodnější z pohledu vybavení nástavby

automobilu požárním příslušenstvím, jehož minimální počty jsou uvedeny ve vyhlášce [9].

Díky tomu může být pokryto větší množství zásahů jedním vozem a není potřeba pořizovat

další speciální zásahové automobily. Technické provedení CAS umožňuje uskutečnění jak

požárního zásahu, zásahu na dopravní nehodu, tak i např. zásahu na nejrůznější typy

technologických havárií.



48

11. Multikriteriální analýza
Multikriteriální analýza (MCA) se zabývá systémem hodnocení více možných

alternativ, podle několika určitých kritérií. Zohledňování více kritérií může přinášet problém

s jejich případnou protichůdností. Na druhou stranu, jestliže by všechna kritéria poukazovala

na jeden konkrétní výsledek, stačilo by pro volbu nejvhodnější varianty řešení právě jedno

z nich. MCA slouží pro nalezení „nejlepší“ varianty podle všech uvažovaných hledisek [28].

Existuje více modelů a typů pro hodnocení MCA, nicméně tato kapitola bude pojednávat o

metodě vícekriteriální analýzy variant. Důvodem je její použití při řešení návrhu optimálního

typu podvozku CAS pro dané lokality.

Aby bylo vůbec možné MCA uskutečnit, je nutné si předem zvolit soubor kritérií,

která budou pro výsledný podvozek určující. Tato kritéria by měla být na sobě relativně

nezávislá a žádné podstatné by nemělo být opomenuto [16]. Podle kvantifikovatelnosti lze

kritéria rozdělit na kvantitativní, kde hodnoty variant mohou být objektivně měřitelné údaje, a

nebo kvalitativní, které jsou subjektivně odhadnuty uživatelem [28].

Pro řešení problému je velice důležité, zda některé kritérium nepřevyšuje svou

důležitostí jiné. Právě z toho důvodu byla v MCA pro výběr optimálního typu podvozku

použita preference kritérií, která byla stanovena prostřednictvím váhy jednotlivých kategorií.

Pro stanovení váhy kritérií existuje opět řada metod. Pro účely této práce byla použita metoda

pro nezávislé stanovení váhy kritéria, kde hodnocení provádí jednotlivec [28].

Následně byli všichni vhodní kandidáti seřazeni do tabulky a pomocí metody

známkování hodnoceni. Byla zde zvolena bodovací stupnice, která čítala přesně tolik bodů,

kolik bylo uvažovaných kandidátů. Body (známky) pak byly přidělovány podle důležitosti

jednotlivých kritérií, kde největší hodnoty dosahovaly nejnižší známky. Obdobný systém je

použit při hodnocení žáků ve škole.

Všechny hodnoty jsou pak uvedeny v rozhodovací matici, kde je nejoptimálnější

podvozek vyznačen. V tomto případě se jedná o modifikovanou metodu rozhodovací matice.

Zde bude nutné stanovit vážený součet pro jednotlivé varianty návrhu. Vážený součet se

vypočítá, podle vztahu, který je znázorněn na Obr. 19. Ta varianta, jejíž vážený součet bude

vykazovat nejnižší hodnotu, bude zároveň i tou nejvýhodnější [34].

Obr. 19 - Rovnice pro výpočet váženého součtu
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12. Návrh optimálního typu podvozku
Návrh nejvhodnějšího typu podvozku spolu s konstrukcí nástavby pro uvažované

aglomerace je předmětem této komplexní kapitoly. Je tématicky rozdělena do 3 podkapitol.

V každé z nich bude nejprve nutné zhodnotit předpokládané množství hasiva a technických

prostředků. To má totiž vliv na celkovou hmotnost, kterou bude výsledná CAS mít. Od toho

se pak budou odvíjet zvolení kandidáti na nejvhodnější podvozek. Vzhledem k odlišným

požadavkům na CAS do uvažovaných měst, bude nutné zvolit i jinou váhu kritérií v MCA.

Jednotlivé výsledky pak budou zhodnoceny v rozhodovací matici.

12. 1  Ostrava

Jak již bylo uvedeno výše, hmotnostní požadavek na CAS do Ostravy by neměl

překročit hodnotu 12 tun. V Tab. 14 je uvedena hmotnostní bilance automobilu. Je zde

proveden rozdíl maximální přípustné hmotnosti a pohotovostní hmotnosti prvosledových

CAS, které jsou zařazeny do hasebního obvodu Ostrava. Tímto je možné orientačně

odhadnout hmotnost nástavby včetně nádrží na hasiva. Od tohoto údaje pak bude možné

zvolit vhodný typ podvozku nákladního automobilu. Jestliže budou od rozdílu hmotností

automobilu odečteny hmotnosti jednotlivých hasiv, získáme celkovou hmotnost všech

technických prostředků včetně hmotnosti samotné nástavby. Její průměrná hodnota pro

prvosledové CAS města Ostrava činí 2012 kg. Zprůměrováním hodnot objemů hasiv bylo

rovněž zjištěno, že optimální objem vody pro CAS v podmínkách Ostravy je 2400 l, pěnidla

pak 100 l.

Pokud od požadované maximální hmotnosti 12 tun odečteme 2 tuny technických

prostředků a 2,5 tuny hasiv, získáme výslednou hmotnost 7,5 tuny, kterou musí požadovaný

podvozek splňovat, aby bylo možné dosáhnout výsledných 12 tun. Pro následnou analýzu

byly vybrány tyto automobily:

- Iveco Eurocargo ML 120E 22 (viz příloha č. 7, Obr. 20)

- MAN TGL 12.220 (viz příloha č. 7, Obr. 21)

- Mercedes–Benz Atego 1118 AF 4x4 (viz příloha č. 7, Obr. 22)

- Scania P 320 (viz příloha č. 7, Obr. 23)

- Volvo FL D7F240 (viz příloha č. 7, Obr. 24)
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Níže uvedená Tab. 17 obsahuje vydefinované požadavky na CAS pro specifické

podmínky města Ostravy . Je doplněna i o váhu jednotlivých vlastností, podle kterých bude

optimální podvozek pro danou oblast vybírán.

Tab. 17 - Volba hodnotících kritérií a jejich váhy (Ostrava)

Kritérium Váha
[%]

1 Maximální hmotnost [22] 10
2 Nejvyšší rychlost [km/h] 18
3 Měrný výkon [kW/t] 18
4 Počet hnaných náprav 5
5 Maximální šířka [mm] 12
6 Maximální výška [mm] 9
7 Rozvor [mm] 8
8 Přední nájezdový úhel [°] 4
9 Zadní nájezdový úhel [°] 4
10 Obrysový poloměr otáčení [mm] 12

Tab. 18 zobrazuje hodnotu určených kritérií pro vybrané druhy automobilů. Je navíc

doplněna o výslednou známku, která se projeví na konečném výběru v rozhodovací matici.

Všechna uvedená data byla převzata z prodejních letáků nebo se jedná o informace přímo od

distributora výrobce.

Tab. 18 - Hodnoty kritérií spolu s jejím bodováním (Ostrava)

Automobil

Iveco
Eurocargo MAN TGL MB Atego Scania P Volvo FL

K
ri

té
ri

um

Hodnota B Hodnota B Hodnota B Hodnota B Hodnota B

1 11,99 2 12 3 11 1 16 5 12,48 4
2 90 5 100 2 100 2 95 4 105 1
3 13,67 3 13,5 4 11,8 5 14,8 1 14,75 2
4 2 3 2 3 4 1 2 3 2 3
5 2137 1 2240 2 2300 3 2550 5 2525 4
6 2725 1 2813 2 3100 4 3200 5 3040 3
7 3690 3 3600 1 3610 2 4300 4 4400 5
8 18 3 16 5 26 1 18 3 17 4
9 19 4 20 3 24 1 20 3 15 5
10 7180 2 7000 1 8300 4 8496 5 8200 3

Pozn.:  B … zkratka pro body
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Tab. 19 , níže, představuje výslednou rozhodovací matici pro výběr optimálního typu

podvozku pro podmínky města Ostravy. Jsou zde uvedeny jak hodnotící kritéria, tak i jejich

váha. U jednotlivých typů podvozků jsou uvedeny dosažené body i přepočet na známky,

jejichž výsledný vážený součet proveden podle vzorce (Obr. 19).

Tab. 19 - Rozhodovací matice pro optimální CAS do Ostravy

Automobil

Iveco
Eurocargo MAN TGL MB Atego Scania P Volvo FL

K
ri

té
ri

um

V
áh

a

Body Známka Body Známka Body Známka Body Známka Body Známka

1 10 2 0,2 3 0,3 1 0,1 5 0,5 4 0,4
2 18 5 0,9 2 0,36 2 0,36 4 0,72 1 0,18
3 18 3 0,54 4 0,72 5 0,9 1 0,18 2 0,36
4 5 3 0,15 3 0,15 1 0,05 3 0,15 3 0,15
5 12 1 0,12 2 0,24 3 0,36 5 0,6 4 0,48
6 9 1 0,09 2 0,18 4 0,36 5 0,45 3 0,27
7 8 3 0,24 1 0,08 2 0,16 4 0,32 5 0,4
8 4 3 0,12 5 0,2 1 0,04 3 0,12 4 0,16
9 4 4 0,16 3 0,12 1 0,04 3 0,12 5 0,2
10 12 2 0,24 1 0,12 4 0,48 5 0,6 3 0,36
Vážený
součet 2,76 2,47 2,85 3,76 2,96

Pořadí 2. 1. 3. 5. 4.

Z rozhodovací matice vyplývá, že nejoptimálnější ze všech vybraných typů podvozků

je MAN TGL 12.220. Své soupeře předčil svými rozměry a především ovladatelností. Na

území MSK neoperuje téměř žádné vozidlo MAN. Vzhledem k jeho umístění v tabulce by

mohl být vhodným kandidátem při obměně již zastaralého vozidla Dennis Rapier. Na území

města Ostravy se mimo jiné vyskytuje i prodejce těchto automobilů, který disponuje

servisními prostory, což může značnou měrou usnadnit údržbu či případné opravy těchto

vozidel.
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12. 2  Havířov

Obdobným způsobem jako v minulém případě, bude se i zde výběr optimálního typu

podvozku odvíjet od jeho hmotnosti. Vzhledem k tomu, že pro město Havířov prakticky

neexistují hmotnostní omezení, nemusí být na váhovou kategorii vozidla brán významnější

zřetel. Nicméně se vzrůstající celkovou maximální hmotností vozidla se zvětšují i jeho

rozměry a tudíž se i průjezdnost v některých místech značně komplikuje. Proto v tomto

případě bude uvažována hmotnostní kategorie, jež se bude pohybovat kolem hodnoty 14 tun.

Podle Tab. 15 je průměrná hmotnost nástavby včetně technických prostředků 2387 kg.

Dle stejné tabulky byla zjištěna přibližná hmotnost hasiva, která činí 2500 kg. Jestliže tyto

hodnoty odečteme od navrhovaných 14 tun, dostaneme hodnotu 9 tun. Proto by se měla

hmotnost podvozku pohybovat přibližně tomuto limitu. Tyto parametry spolu s požadavky na

CAS do města Havířova více či méně splňují následující automobily, které jsou současně

zahrnuty do následujícího hodnocení:

- Iveco Eurocargo ML 140E 25

- MAN TGM 15.290 (viz příloha č. 7, Obr. 25)

- Mercedes-Benz Atego 1426 AF 4x4

- Renault Midlum 220.14 4x4 (viz příloha č. 7, Obr. 26)

- Scania P 320

Tab. 20 - Volba hodnotících kritérií a jejich váhy (Havířov)

Kritérium Váha
[%]

1 Maximální hmotnost [22] 9
2 Nejvyšší rychlost [km/h] 18
3 Měrný výkon [kW/t] 18
4 Počet hnaných náprav 7
5 Maximální šířka [mm] 7
6 Maximální výška [mm] 7
7 Světlá výška podvozku [mm] 4
8 Rozvor [mm] 10
9 Přední nájezdový úhel [°] 6
10 Zadní nájezdový úhel [°] 6
11 Obrysový poloměr otáčení [30] 8
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Pro potřeby oblasti hasebního obvodu stanice Havířov musely být logicky

přehodnoceny váhy jednotlivých kritérií. Ty jsou uvedeny v Tab. 20, která je navíc doplněna

o světlou výšku podvozku. Parametry kritérií jsou upraveny i pro zásah mimo městskou

aglomeraci. Jejich zvýšená pravděpodobnost vyplývá z vyhodnocení statistiky zásahů JPO

v dané lokalitě.

Tab. 21 představuje kandidáty na nejvhodnější podvozek. Ani zde nechybí jejich

hodnoty kritérií spolu s bodovým ohodnocením. Všechna uvedená data byla převzata

z prodejních letáků nebo se jedná o informace přímo od distributora výrobce.

Tab. 21 - Hodnoty kritérií spolu s jejím bodováním (Havířov)

Automobil

Iveco
Eurocargo MAN TGM MB Atego Renault

Midlum Scania P

K
ri

té
ri

um

Hodnota B Hodnota B Hodnota B Hodnota B Hodnota B

1 14 1 15 2 14 1 14 1 16 3
2 90 3 100 1 100 1 90 3 95 2
3 13,2 5 14,2 2 13,4 4 13,9 3 14,8 1
4 2 3 4 1 4 1 4 1 2 3
5 2137 1 2240 2 2300 3 2410 4 2550 5
6 2725 1 3086 4 3059 3 2924 2 3200 5
7 324 3 340 1 251 5 332 2 280 4
8 3690 3 3575 2 3860 4 3500 1 4300 5
9 18 3 25 1 23 2 23 2 18 3
10 18 4 23 2 25 1 25 1 20 3
11 7180 1 7850 3 8700 5 7580 2 8496 4

Získaná data jsou, stejně jako v minulém případě, zanesena do výsledné rozhodovací

matice, jejíž kompozice je totožná s maticí pro Ostravu. Hodnotící kritéria, váha, celkově

dosažené body i přepočtená známka jsou přehledně uvedeny v Tab. 22, ve které je naznačen i

vážený součet spolu s výsledným pořadím jednotlivých kandidátů.

Z Tab. 22 je víc než jasné, že na pozici nejvhodnějšího podvozku do města Havířov,

první místo obsadil také MAN, a sice MAN TGM 15.290. Tento podvozek dosahoval přibližně

stejných a vyvážených výsledků  ve všech uvažovaných kritériích. Jedná se o automobil

stejné značky, která zvítězila i v případě Ostravy. Vzhledem k příznivé vzdálenosti od

servisního místa, ani zde by neměl být výrazný problém s údržbou nebo případnými opravami

automobilu.
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Tab. 22 - Rozhodovací matice pro optimální CAS do Havířova

Automobil

Iveco
Eurocargo MAN TGM MB Atego Renault

Midlum Scania P

K
ri

té
ri

um

V
áh

a

Body Známka Body Známka Body Známka Body Známka Body Známka

1 9 1 0,09 2 0,18 1 0,09 1 0,09 3 0,27
2 18 3 0,54 1 0,18 1 0,18 3 0,54 2 0,36
3 18 5 0,9 2 0,36 4 0,72 3 0,54 1 0,18
4 7 3 0,21 1 0,07 1 0,07 1 0,07 3 0,21
5 7 1 0,07 2 0,14 3 0,21 4 0,28 5 0,35
6 7 1 0,07 4 0,28 3 0,21 2 0,14 5 0,35
7 4 3 0,12 1 0,04 5 0,2 2 0,08 4 0,16
8 10 3 0,3 2 0,2 4 0,4 1 0,1 5 0,5
9 6 3 0,18 1 0,06 2 0,12 2 0,12 3 0,18
10 6 4 0,24 2 0,12 1 0,06 1 0,06 3 0,18
11 8 1 0,08 3 0,24 5 0,4 2 0,16 4 0,32
Vážený
součet 2,8 1,87 2,66 2,18 3,06

Pořadí 4. 1. 3. 2. 5

12. 3  Frýdek-Místek

Postup hodnocení se nebude významně odlišovat ani v tomto případě. Také zde se

bude výběr vhodného podvozku do multikriteriální analýzy odvíjet od hmotnosti automobilu.

Na rozdíl od Havířova, v hasebním obvodu stanice Frýdek-Místek je mnoho omezení ve

smyslu nízké únosnosti mostních konstrukcí. Tyto hodnoty ovšem byly zjištěny v převážné

většině případů v obcích o malém počtu obyvatel. Ze statistiky zásahové činnosti vyplývá i

nejvyšší pravděpodobnost zásahu mimo město ze všech uvažovaných navržených lokalit.

Z tohoto důvodu a nutnosti CAS zasahovat pravděpodobně delší dobu bez posily, bude

vhodné, aby disponovala větším množstvím hasebních prostředků.

Průměrné množství hasiva je přibližně 3500 kg. Průměrná hodnota hmotnosti

technických prostředků, včetně nástavby požárního automobilu, je uvedena v příloze č. 7

v Tab. 16 a činí 2060 kg. Po sečtení těchto čísel získáme hmotnost přibližně 5500 kg, kterou

bude nutné od celkové hmotnosti automobilu odečíst. S rostoucí hmotností přepravovaného

nákladu, roste i hmotnost a robustnost nákladního automobilu. Proto pro podmínky města
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Frýdek-Místek a jeho okolí musela být stanovena hmotnostní kategorie vozidel přibližně na

16 tun. Po odečtení výsledných 5,5 tuny se dojde k závěru, že hmotnost podvozku by se měla

pohybovat kolem 10 tun. Těmto kritériím spolu s dalšími požadavky, charakteristickými do

oblasti Frýdecko-Místecka, nejlépe vyhovují následující automobily:

- Renault Midlum 220.14 4x4

- Tatra 815 4x4 Terrno1 (viz. příloha č. 7, Obr. 27)

- Scania P360

Tab. 23 obsahuje zvolená hodnotící kritéria spolu s jejich důležitostí neboli váhou. Ta

je upravena tak, aby co nejlépe korespondovala s požadavky dané lokality.

Tab. 23 - Volba hodnotících kritérií a jejich váhy (Frýdek-Místek)

Kritérium Váha
[%]

1 Maximální hmotnost [22] 8
2 Nejvyšší rychlost [km/h] 16
3 Měrný výkon [kW/t] 17
4 Počet hnaných náprav 8
5 Maximální šířka [mm] 7
6 Maximální výška [mm] 6
7 Světlá výška podvozku [mm] 7
8 Rozvor [mm] 6
9 Přední nájezdový úhel [°] 9
10 Zadní nájezdový úhel [°] 9
11 Obrysový poloměr otáčení [30] 6

Tab. 24 zobrazuje hodnotu určených kritérií pro vybrané druhy automobilů do oblasti

Frýdku-Místku. Je navíc doplněna o bodové hodnocení, které se projeví na konečném výběru

v rozhodovací matici. I zde byla zdrojová data poskytnuta distributorem výrobce automobilu

nebo byla převzata z firemních materiálů dané automobilky.

Získaná data jsou, stejně jako v minulých případech, zanesena do výsledné

rozhodovací matice, jejíž kompozice zůstala nepozměněna. Hodnotící kritéria spolu s váhou,

celkově dosažené body i přepočtená známka jsou přehledně uvedeny v Tab. 25, kde je

naznačen i vážený součet spolu s výsledným pořadím jednotlivých kandidátů.
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Tab. 24 - Hodnoty kritérií spolu s jejím bodováním (Frýdek-Místek)

Automobil

Renault
Midlum Scania P Tatra

Terrno1

K
ri

té
ri

um
Hodnota B Hodnota B Hodnota B

1 14 1 18 2 18 2
2 90 2 85 3 130 1
3 13,9 3 14,7 2 18,5 1
4 4 1 4 1 4 1
5 2410 1 2550 2 2550 2
6 2924 1 3400 3 3100 2
7 332 1 280 3 300 2
8 3500 1 3900 2 4090 3
9 23 2 23 2 30 1
10 25 1 23 2 23 2
11 7580 1 8114 2 9400 3

Tab. 25 - Rozhodovací matice pro optimální CAS do Frýdku-Místku

Automobil

Renault
Midlum Scania P Tatra

Terrno1

K
ri

té
ri

um

V
áh

a

Body Známka Body Známka Body Známka

1 8 1 0,08 2 0,16 2 0,16
2 16 2 0,32 3 0,48 1 0,16
3 17 3 0,51 2 0,34 1 0,17
4 8 1 0,08 1 0,08 1 0,08
5 7 1 0,07 2 0,14 2 0,14
6 6 1 0,06 3 0,18 2 0,12
7 7 1 0,07 3 0,21 2 0,14
8 6 1 0,06 2 0,12 3 0,18
9 9 2 0,18 2 0,18 1 0,09
10 9 1 0,09 2 0,18 2 0,18
11 6 1 0,06 2 0,12 3 0,18
Vážený
součet 1,58 2,19 1,6

Pořadí 1. 3. 2.
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Pro oblast Frýdecko-Místecka je podle výsledků rozhodovací matice, zobrazené v Tab.

25, nejoptimálnější podvozek Renault Midlum 220.14 4x4. Jeho prvenství je ale velice těsné a

dalo by se říct, že se prakticky na stejném pomyslném vrcholu ocitla i Tatra 815 4x4 Terrno1.

Jestliže bude přihlédnuto i k faktu, že s téměř totožnými vozy operují JPO města Frýdek-

Místek i v současné době, není jejich obměna nijak významná. V tomto případě je tedy volba

současného typu podvozku optimální.



58

13. Závěr
Cílem mé diplomové práce bylo zhodnocení stávající situace ve vybavenosti jednotek

PO mobilní požární technikou, resp. CAS nasazených u jednotek HZS ČR, a návrh

optimálního typu podvozku a konstrukce nástavby pro charakteristické topologie vybraných

městských zástaveb. Dále mým cílem bylo vyhodnotit statistiky zásahů v posuzovaných

oblastech a v návaznosti na získaná data, určit nejvhodnější typ podvozku.

Pro tento úkol jsem si po dohodě s vedoucím práce vytipoval městské aglomerace

odlišných vlastností, ale podobného geografického umístění. Jednalo se o města Ostrava,

Havířov a Frýdek-Místek. V těchto aglomeracích jsem vygeneroval určité požadavky, jež tu

kterou oblast nejlépe charakterizovaly. V kombinaci s vyhodnocenou statistikou výjezdů jsem

vytvořil charakteristická kritéria pro výběr nejvhodnějšího podvozku. Tato kritéria jsem navíc

doplnil o jejich místní důležitost, váhu. Pomocí MCA jsem dospěl k těmto následujícím

závěrům.

Pro město Ostrava je podle mého názoru nejoptimálnější podvozek MAN TGL 12.220.

Je kompaktní, dobře ovladatelný a má optimální jízdní vlastnosti. Na jeho pořízení poukazuje

i velice dobrá dostupnost servisního místa.

Velice obdobné důvody pro pořízení nejlepší podvozkové části CAS jsou i do města

Havířov. Zde se v hodnocení na prvním místě umístil MAN TGM 15.290. Ve všech

hodnotících kritériích vykazoval nejvyváženější výsledky.

Optimálním typem podvozku do města Frýdek-Místek je podle MCA Renault Midlum

220.14 4x4. I přes jeho prvenství v hodnocení bych doporučoval ponechat tamní CAS na

podvozcích Tatra 815 Terrno1. Rozdíl mezi těmito dvěma kandidáty je opravdu minimální a

jejich výměna by nebyla efektivní.

Analýza MCA je pro tento typ porovnávání velice vhodná, avšak pro její správné

provedení jsou potřebná kvalitní a přesná data. Diplomovou práci a výběr optimálního typu

podvozku jsem prováděl jako běžný uživatel či zákazník. Pro zpřesnění výsledků analýzy je

nutné znát přesné informace, včetně předpokládaných objemů hasiv, množství technických

prostředků, rozměry nástavby, konstrukce pérování, převodové poměry převodovky i finanční

možnosti případného pořizovatele.

Pro všechna tři vybraná vozidla doporučuji nástavbu, vyrobenou z polyesteru

vyztuženého skleněnými vlákny. Tato konstrukce je v porovnání např. s hliníkovou mnohem

pevnější a také lehčí. Mnohdy má větší životnost než samotný podvozek, a proto ji lze použít

na více vozidlech. Navíc, díky své tvárnosti, umožňuje estetičtější provedení konečné CAS.
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