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Úvod 

Žijeme v době, která je mimo jiné charakteristická masivním nasazením techniky 

téměř ve všech oblastech života. S nárůstem výkonu a spolehlivosti jde ruku v ruce 

nabídka stále dokonalejším vybavením. Máme-li stačit těmto trendům, je nezbytné se 

s novou technikou seznamovat. 

Hasičský záchranný sbor České republiky technicky disponuje na velmi vysoké 

úrovni. I když je na tak vysoké úrovni, nedisponuje žádnými robotickými systémy, které 

by mohli být uplatnit při některých nebezpečných zásazích. Proto je tato bakalářská práce 

zaměřena na využití robotických systémů u Hasičského záchranného sboru. Největší 

zaměření se bude týkat mobilních zásahových robotů, které překonávají určité překážky a 

dokážou hasit, identifikovat a manipulovat s nebezpečnou látkou (předmětem). Využití 

robotických systému u Hasičského záchranného sboru by přineslo velký přínos jak pro 

občany české republiky, tak i pro samotné hasiče. Hasiči by se nemuseli vystavovat 

velkým rizikům, kde hrozí nebezpečí ozáření, radioaktivita, nebezpečné látky atd. nebo 

dokonce úmrtí zasahujících hasičů. 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - katedra robototechniky vyvíjí 

mobilní zásahové roboty. V této bakalářské práci se zaměřuji na využití robota 

HERCULES, kterého vlastní katedra a  robota HARDY, kterého vlastní Strojírny Třinec. 
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1 Analýza zásahů HZS s využitím robotických systémů 

Robotické systémy VŠB – TU Ostrava, Katedry robototechniky, bych využil u HZS 

ČR na ty zásahy, které by měli tyto roboty z technických parametrů zvládnout, kde hasič 

může mít trvale zdravotní problémy nebo dokonce smrtelné zranění. Pro hasiče jsou 

nejhorší zásahy, když nevědí s čím bojují. Ale i takové zásahy, kdy může nastat 

nepředvídatelná situace při zdolávání mimořádných událostí. 

 

Vybrané zásahy 

 

Po důkladné konzultaci s kolegy z HZS ČR jsem dospěl k závěru, že nejlepší využití 

mobilních robotů u HZS je na zásahy: 

1) Nebezpečné (chemické) látky 

2) Radioaktivní látky 

3) S přítomností tlakových láhví 
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2 Nebezpečné látky 

Při hasičském zásahu, u nějž se vyskytují nebezpečné látky, má organizace své 

specifické kroky. Tyto kroky spočívají ve vytvoření kontrolních zón, přesné dodržování 

zásad a postupů při činnosti v jednotlivých zónách. 

 

V konceptech [ 1 ] autor uvádí toto rozdělení. 

2.1 Rozdělení místa zásahu 

Kontrolní zóny vytváří organizovaný systém pro zajištění bezpečnosti nasazených sil a 

prostředků jednotek PO. Jsou charakterizovány nebezpečím a prováděnou činností. Zóny 

rozdělujeme na nebezpečnou, vnější a zónu ohrožení (obr. 1). 

 

 

Obr. 1. Rozdělení zón 

 

Musí být vytyčeny co možná nejdříve na základě všech dostupných informací. Hranice 

musí být snadno rozpoznatelné a přísně dodržovány. Měly by být označeny páskou. Lze 

použít i jiných prostředků jako jsou dopravní kužely, lana, zábrany, přirozené nebo 

zhotovené překážky (strouhy, cesty, ploty apod.) 
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    Obr. 2. Nejčastější vytyčení hranice 

2.1.1 Nebezpečná zóna 

Nebezpečná zóna je vymezený prostor bezprostředního ohrožení života a zdraví 

účinky mimořádné události. Je to zóna, kde platí z hlediska ochrany životů a zdraví 

režimové opatření, např. ochranné prostředky, stanovená doba pobytu včetně řízeného 

vstupu a výstupu z této zóny. Přímo se zde provádí činnost vedoucí ke snížení rizik a 

omezení rozsahu havárie. Pro určení rozsahu je prvotním kritériem druh přítomné 

nebezpečné látky a charakter nebezpečí (tab. 1.). 

 

Hořlavé kapaliny, louhy, kyseliny 5 metrů 

Jedovaté žíravé plyny, páry, prachy 15 metrů 

Látky schopné výbuchu (páry, plyny, prachy) 30 metrů 

Radioaktivní látky  50 metrů 

Třaskaviny, rozsáhlé oblaky par 100 až 1000 metrů 

Tab. 1. Bezpečné vzdálenosti 

 

Uvedené vzdálenosti jsou minimální a s ohledem na další faktory se zvětšují 

(povětrnostní podmínky, celkové množství uniklé látky, apod.). Vlivem některých faktorů 

může vést často k tomu, že zóna bude nepravidelných tvarů. 

2.1.2 Vnější zóna 

Obklopuje nebezpečnou zónu a je určena k uzavření místa události. S ohledem na 

rozvoj havárie se v této zóně prvotně provádí opatření k ochraně obyvatel (evakuace 

apod.). Minimální velikost vnější zóny je daná poloměrem 60-100 metrů. Uvnitř vnější 

zóny je zřízen nástupní a dekontaminační prostor a jsou zde soustředěny síly a prostředky 

určené pro: 

 přímé nasazení do nebezpečné zóny 

 zajištění přípravy sil a prostředků určených pro nasazení do nebezpečné zóny 
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 zajištění bezpečnosti nasazených sil a prostředků v nebezpečné zóně (jistící 

skupina) 

 provádění dekontaminační práce 

 

2.1.3 Zóna ohrožení 

Je prostor možného šíření produktů nebezpečné látky na síly a prostředky, zpravidla ve 

směru větru. 
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2.1.4 Schéma organizace místa zásahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3. Schéma organizace místa zásahu 
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2.2 Týlový prostor 

Je hranice vnější zóny a nehrozí zde zasažení nebezpečnou látkou. Slouží k soustředění 

sil a prostředků, které se dostavily na místo zásahu a k regeneraci fyzických sil nasazených 

hasičů. Význam týlového prostoru je zejména při haváriích velkého rozsahu a nasazení 

velkého množství sil a prostředků. Týlový prostor se dělí na stanoviště:  

 Seřaďovací 

 Vystrojovací     [ 1 ] 

 

 

Obr. 4. Týlový prostor 

 

Seřaďovací stanoviště 

Je určené k seřazení a soustředění přijíždějících jednotek PO. Síly a prostředky jsou 

nasazeny jen v případě, když si je velitel zásahu sám vyžádá. Je zde také vytvořeno 

stanoviště pro odpočinek a občerstvení zasahujících hasičů, kteří se vracejí z nebezpečné 

zóny. 

 

Vystrojovací stanoviště 

Na tomto stanovišti se hasiči vybavují ochrannými prostředky a potřebnou výzbrojí. 

2.2.1 Činnost hasičů v týlovém prostoru 

Vyčlenění hasiči pro plnění tohoto úkolu musí zajistit vystrojovací stanoviště. Zajišťují 

podmínky pro regeneraci sil nasazených hasičů, kteří se vrátili z nebezpečné zóny a 

dekontaminačního prostoru. Ale také řídí příjezd jednotek PO v místě zásahu. 
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2.2.2 Činnost hasičů na vystrojovacím stanovišti 

Velitel zásahu určí typ ochranných prostředků ze zjištěných informací a následném 

vyhodnocení místa zásahu. Proto se hasiči musejí vybavit pouze takovými ochrannými 

prostředky, které určí velitel zásahu. Hasič, který je určen pro nasazení do nebezpečné 

zóny, se vybaví stanovenými ochrannými prostředky, které si vezme buď z vybavení 

vlastního zásahového vozidla (pokud je těmito prostředky vozidlo vybaveno) nebo tyto 

prostředky nasazený hasič obdrží na vystrojovacím stanovišti. Při zásazích na NL se 

nejčastěji zasahující hasič obléká do protichemického a protitepelného ochranného oděvu 

s DT viz. 2.3.2. Hasič vybaven ochrannými a technickými prostředky přejde do nástupního 

prostoru. 

2.3 Nástupní prostor 

Pro soustředění sil a prostředků a zajištění jejich přípravy před přímým nasazením do 

nebezpečné zóny velitel zásahu zařizuje nástupní prostor. Je umístěn ve vnější zóně a vždy 

bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou. Musí být na návětrné straně havárie. Pokud 

není nástupní prostor formálně zřízen, je totožný s místem odstavení mobilní techniky. [ 1 ] 

 

Nástupní prostor musí být organizován takovým způsobem, aby byly vytvořeny 

podmínky pro koncentrované a efektivní nasazení sil a prostředků při činnosti 

v nebezpečné zóně. Spočívá v rozdělení nástupního prostoru na místa s charakteristickou 

činností a v dodržení všech zásad přípravy. 

Nástupní prostor je rozdělen na místo pro: 

 nasazování ochranných prostředků 

 přípravu věcných prostředků dopravovaných do nebezpečné zóny  

 kontrolu úplnosti a právnosti nasazení ochranných prostředků a věcných prostředků  

evidenci a kontrolu plánované doby nasazení 

 jištění hasičů při jejich činnosti v nebezpečné zóně   [ 1 ] 

2.3.1 Místo pro nasazování ochranných prostředků 

Místo pro nasazení ochranných oděvů by mělo mít pevný a rovný povrch. Vhodné a 

nejčastější místo je na zemi, na kterou se rozloží podložka (například fólie, deka). Na 

místě, kde se převlékají hasiči je nutné umístit koše, přepravky apod., které jsou označeny 

čísly tak, aby nedošlo k záměně výstroje po návratu hasičů z nebezpečné zóny. Všechny 



Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru 

 - 9 -  

tyto koše, přepravky apod. s odloženou výstrojí, musí být následně přeneseny na místo 

zpětného vystrojení (dekontaminační prostor). 

 

 

Obr. 5.  

2.3.2 Činnost hasičů při nasazení ochranného oděvu 

Jako ochranný oděv se nejvíce používá oblek OPCH 90. Je to protichemický oblek a u 

HZS ČR je brán jako největší stupeň ochrany. Před oblečením do ochranného oděvu se 

musí provést kontrola kompletnosti soupravy. Kontrola se provádí již při vyjímání oděvu a 

jeho součásti z brašny, vizuální kontrolou. Účelem je zjistit hned na první pohled, zda není 

oděv mechanicky poškozen, jako je roztržení materiálu, prasklý zorník apod. Při oblékání 

ochranného obleku se hasič nesmí oblékat sám! Proto při oblékání ochranných oděvů si 

hasiči vzájemně pomáhají (souhra dvojic). Pomoc spočívá v nasazování ochranných 

rukavic, zavření plynotěsného zipu přetlakového ochranného oděvu, nasazení DT apod.).  

 

 

Obr. 6. Pomoc při oblékání do ochranných oděvů OPCH 90 
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Při oblékání ochranného oděvu se musí dbát na řádné upnutí všech upínacích pásků, 

poutek a tkanic, které se nachází nejčastěji na rukách a nohách. Ochranné a bavlněné 

rukavice se nasazují tak, aby prsty byly co možná nejvíc zasunuty v rukavici. Práce 

v ochranných rukavicích snižuje citlivosti a menší manuální zručnost. Velmi důležitým 

úkonem je, že před oblékáním do OPCH 90 musí hasič potřít 

zorník oděvu a obličejové masky prostředkem, který zabraňuje 

zamlžování zorníku. Při snížené viditelnosti přes zorník, může 

dojít ke ztrátě orientaci a možné poškození oděvu. Pokud se 

v průběhu zásahu zorník bude hasičovi mlžit, je nucen zastavit, a 

vytáhnout vně oděvu ruku z rukávu a rukavice. Poté rukou utřít 

vnitřní stranu zorníku, popřípadě i masku DT. Po vykonání hasič 

navleče ruku zpět do rukávu s rukavicí (plynotěsnost 

neporušena). Činnost v ochranném oděvu pro hasiče je značně 

omezena, z důvodu nasazené masky  DT a malý zorný úhel 

zorníku OPCH 90.                        Obr. 7. Oblek OPCH 90 

. 

2.3.3 Příprava hasičů před nasazením do nebezpečné zóny 

Hasiči vybaveni určenými ochrannými a technickými prostředky přechází do 

nástupního prostoru. Zde velitel zásahu provádí bezpečnostní pohovor. Při bezpečnostním 

pohovoru by neměli hasiči provádět žádnou činnost (oblékání do ochranných oděvů apod.). 

Vše musí být naprosto zřejmé a jasné. Při jakékoliv nejasnosti si musí nasazující hasič 

dotazem upřesnit představy činnosti velitelem zásahu. Na pokyn velitele zásahu se začnou 

hasiči připravovat pro nasazení do nebezpečné zóny. 

 

Obr. 8. Bezpečnostní pohovor 
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2.3.4 Pravidla komunikace a signalizace 

Hasiči musejí být před nasazením do nebezpečné zóny seznámeni s pravidly 

komunikace. Pravidla komunikace jsou obsahem bezpečnostního pohovoru. Význam 

spočívá v zajištění toku informací majících vliv na provedení činnosti v nebezpečné zóně a 

zajištění bezpečnosti nasazených hasičů. Při jakékoliv neznalosti pravidel komunikace 

může dojít k nedorozumění případně k záměně signálu, který v důsledku může vyústit 

v ohrožení zdraví a životů hasičů v nebezpečné zóně. [ 1 ] 

 

Máme dva druhy předávání signálu. A to vizuální (pomocí paží) nebo mluveného 

slova (pomocí vysílačky a její soupravy). V případech, kdy je na místě zásahu nadměrný 

hluk (omezená slyšitelnost) se používá takový druh signalizačního zařízení (zesilovač 

hlasu, houkání majáku zásahového vozidla), aby bylo možné upozornit hasiče k opuštění 

prostoru v nebezpečné zóně.  

 

Nejčastějším způsobem je propojení radiostanice náhlavní soupravou (oboustranné 

spojení). Hasič posílá zprávu buď mechanickým stisknutím spínače (na obr. 8. modrý 

spínač) a nebo radiostanice ovládaná hlasem (VOX). Lepší komunikace mezi hasiči, je 

radiostanice ovládaná mechanickým spínačem. Při použití radiostanice VOX často reaguje 

i na jiné zvukové podněty, například při vydechování vzduchu z plicní automatiky 

dýchacího přístroje. Mechanický spínač je možné připnout pomocí zobáčku na dýchací 

přístroje nebo na ribano. Mechanický spínač lze pohodlně ovládat (stisknout prsty, dlaní, 

ale i loktem) přes ochranný oděv. 

 

Obr. 9. Radiostanice náhlavní soupravy (mechanickým stisknutím) 

 

Volba způsobu komunikace závisí především na podmínkách v místě zásahu, na 

rozhodnutí velitele družstva, ale hlavně na vybavení jednotky PO. Pokud je nebezpečná 

zóna malého rozsahu, tak se používá komunikace pomocí paží. Při signalizaci paží se musí 
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hasič přesvědčit, zda je sledován příjemcem signálu. A to tak, že příjemce signál zopakuje. 

Při snížené viditelnosti musí být provedeny signály za pomocí svítilny v nevýbušném 

provedení. 

 

Nejčastěji signály používané při komunikaci paží jsou: 

 Hasič provede rozpažení paží  a opakovaně provádí oběma pažemi 

půlkruh nad hlavou za současného křížení paží. Slovní signál zní 

třikrát opakovaným slovem „pomoc“. Na tyto signály zasahuje 

jistící skupina. 

 Hasič vzpaží jednu paži a současně opouští nebezpečnou zónu. 

Signál, kterým hasič upozorňuje na určitý problém, který se vyskytl 

v průběhu činnosti a musí neprodleně opustit nebezpečnou zónu 

(náhlá indispozice, zjištění poškození oděvu, špatná funkce 

dýchacího přístroje apod.). Po příchodu do dekontaminačního 

prostoru musí být hasiči poskytnuta nezbytná pomoc. 

 Hasič opakovaným překřížením obou paží v úrovni pasu dává signál 

pro opuštění nebezpečné zóny. Na tento signál hasiči ukončí činnost 

a přesunou se do dekontaminačního prostoru.    

Obr. 10.Signaly 

 V případě nebezpečí (varovný signál). Hasič nataženou paží provádí opakovaně 

kruh před čelem. Slovní signál zní „Nebezpečí! Všichni zpět!“. Na tento signál 

všichni hasiči v nebezpečné zóně okamžitě ukončí činnost a urychleně se přesunou 

do dekontaminačního prostoru.           [ 2 ] 

 

Použití signálů je ve většině případů určeno až na místě zásahu. Velitel zásahu by měl 

zvolit jen ty signály, které mají zásadní vliv pro koordinaci činnosti hasičů. Může jít 

například o signál pro podání či odložení určitého prostředku, přinesení vzorků apod. 

Velitele zásahu určí signál, který označuje splnění či nesplnění úkolu. Aby při nesplnění 

úkolu poslal jistící skupinu, k následnému dokončení úkolu. 

2.3.5 Jištění hasičů při činnostech v nebezpečné zóně 

Jistící skupina zasahuje pouze v případě žádosti o pomoc ze strany nasazených hasičů. 

Nebo při zcela zjevném ohrožení života hasiče, kdy v důsledku nenadálé změny situace, 

hasiči nejsou schopni žádat o pomoc (výbuch, nefunguje ani jedna signalizace apod.), na 

pokyn velitele zásahu. Jistící skupinu zajišťuje střídání nasazených hasičů v nebezpečné 
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zóně. Ochranné prostředky (ochranný oděv není zapnutý, nasazení ochranné masky) mají 

hasiči v jistícím stanovišti nasazeny tak, aby po vydání pokynu k záchranné akci provedli 

jen nezbytně závěrečné dostrojení. Při dostrojení musí velitel zásahu vždy uvažovat 

s určitým malým prodlením. 

 

Minimální potřebný počet hasičů na jištění pracovní skupiny v 
nebezpečné zóně 

Počet hasičů v nebezpečné 
zóně 

Počet hasičů pro jištění  

2 hasiči 2 hasiči 

3 hasiči 1 hasič 

Víc jak 3 hasiči Hasiči se jistí vzájemně 

Extrémně nebezpečné činnosti Poměr jistících a jištěných 1:1 

Tab. 2. Minimální počet hasičů v jistící skupině 

2.4 Nebezpečná zóna 

Vstupovat a provádět činnost v nebezpečné zóně mohou jen nasazení hasiči ve 

stanovených ochranných prostředcích. Vstup do nebezpečné zóny (nástupní prostor) je 

zřízen pouze na jediném místě, ale i výstupní prostor musí být zřízen na jediném místě 

(dekontaminační prostor). Po ukončení veškeré činnosti se musí nasazení hasiči a veškeré 

prostředky který byly použity podrobit dekontaminaci. 

 

Velitel zásahu stanoví maximální dobu nasazení, která je závislá především na typu a 

ochranné době použitého dýchacího přístroje, typu ochranného oděvu, náročnosti 

prováděné práce. Velitel zásahu musí ve výpočtu uvážit odolnosti materiálu ochranného 

oděvu vůči přítomnosti nebezpečné látky. Dále se musí počítat s časem, který hasič stráví 

v dekontaminačním prostoru při dekontaminaci a odložení ochranných prostředků. Tato 

doba se uvádí 5 až 12 minut. 

2.4.1 Činnost hasičů v nebezpečné zóně 

Nasazení hasiči vstupují do nebezpečné zóny z nástupního prostoru. Hasiči postupují 

pokud možno k místu předpokládané činnosti po směru větru. Při plnění úkolu jako je 

odebírání a měření dané NL, záchrana osob, zamezení úniku NL, apod., se snaží hasiči 

setrvat v nebezpečné zóně na dobu nezbytně nutnou. Tuhle dobu musí hlídat velitel zásahu 

a neprodleně pomocí signalizace (viz. 2.3.4) hasiče odvolat. Nebezpečí porušení nebo 

protržení těsnosti ochranného oděvu, znamená vždy riziko kontaminace hasiče. Proto se 
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hasiči v nebezpečné zóně neustále navzájem kontrolují. Po úspěšném nebo neúspěšném 

ukončení činnosti hasiči postupují směrem k místu dekontaminace. 

 

  

Obr. 11. Postup hasičů v nebezpečné zóně 

2.5 Dekontaminační prostor 

Pro omezení kontaminace sil a prostředků po návratu z nebezpečné zóny velitel zásahu 

zřizuje dekontaminační prostor. Je umístěn ve vnější zóně na návětrné straně havárie a 

vždy bezprostředně sousedí s nebezpečnou zónou. Dekontaminace musí být zajištěna před 

vstupem prvních hasičů do nebezpečné zóny. Dekontaminační prostor je jediným místem 

výstupu (ústupu) z nebezpečné zóny. [ 1 ] 

 

Metody dekontaminace se rozdělují na: 

 Mechanické - odsávání,  otíráním, odmetání 

 Fyzikální – opařováním, ředění 

 Chemické – reakce kontaminantů s vodním činidlem (detergent), při niž dochází 

buď k úplnému rozložení látky nebo přeměně na podstatně méně toxické produkty. 

 Kombinace výše uvedených metod   [ 2 ] 

 

Dekontaminaci máme suchou nebo mokrou. Suchý způsob dekontaminace je provádí 

mechanicky za sucha. Hasič musí provádět dekontaminaci takovým způsobem, aby 

nezpůsobil zvíření prachových částí. K mokrým způsobům patří především používání 

roztoků, pěn, vodní páry. Nejčastěji se provádí dekontaminace mokrým způsobem. 

Dekontaminace se provádí u zasahujících hasičů v nebezpečné zóně, ale i hasičům 

provádějící dekontaminační činnost, osobám zasaženými NL, věcných prostředků a 

techniky, zvířat, povrchů objektů a terénu. 
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2.5.1 Rozdělení dekontaminačního prostoru 

Dekontaminační prostor je rozdělen na místa pro: 

 

1) Odkládání kontaminovaných nástrojů, technických prostředků a zařízení 

Určené místo pro odložení kontaminovaných prostředků je vždy v dekontaminačním 

stanovišti. Odložené prostředky mohou být využity po celou dobu činnosti v nebezpečné 

zóně.  

 

2) Nanášení dekontaminačního prostředku a jeho oplachování 

Určené místo pro dekontaminaci sil a prostředků je vždy na hranici nebezpečné zóny a 

odděluje nebezpečnou zónu od zóny vnější. Místo by mělo mít pevný podklad s mírným 

sklonem terénu, směrem do nebezpečné zóny (ideální stav). Pokud není voda, která se 

použila na dekontaminaci odčerpávána, nesmí zatékat na stanoviště pro odkládání 

ochranných oděvů a zpětného vystrojení nebo k nástupnímu prostoru.  

 

Vybavení pracoviště pro provádění dekontaminace: 

 Zjednodušená dekontaminace - je prováděna běžnými věcnými prostředky z 

vybavení zásahového vozidla. A to z pevná fólie o rozměrech minimálně 4x4 m, 

hadice B a rozdělovač pro vytvoření záchytné vany, prostředek pro nanášení 

dekontaminačního činidla (kbelík, smeták, kartáč, apod.), hadice C s proudnicí s 

roztříštěným proudem pro oplachování a neprodyšné obaly na kontaminovaný odpad a 

na použité věcné prostředky. 

 

Obr. 12. Zjednodušená dekontaminace 
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 Základní dekontaminace - je prováděna speciálními prostředky určenými k provádění 

dekontaminace (např. dekontaminační sprcha, záchytná vana) s obsluhou. 

 

Obr. 13. Zjednodušená a základní dekontaminace 

 

3) Místo pro měření účinnosti dekontaminace 

Zřizuje se pouze u bojových chemických látek a u radioaktivních látek. 

 

4) Místo pro odkládání osobních ochranných prostředků 

Je vhodné, aby bylo vybaveno lavicí pro usnadnění svlékání. Na zem se pokládá fólie nebo 

rošty. Pro bezpečné uložení kontaminovaných prostředků (oděvy, nástroje apod.) musí být 

připraveny nádoby s těsnícím uzavíracím víkem nebo PE pytle. 

 

5) Místo pro opětovné vystrojení 

Je určené místo pro vystrojení do osobní výstroje, které hasiči odložili v nástupním 

prostoru. Po vystrojení hasiči přejdou do týlového prostoru, aby zregenerovali sily, 

provedli úplné očisty osob a popřípadě  lékařskou prohlídku.  

2.5.2 Činnost hasičů v dekontaminačním prostoru 

Na dekontaminaci musí mít zasahující hasič dostatek vzduchu v tlakové láhvi DT. Tato 

doba může činit 5 až 10 minut, pokud bude obsluha nanášet dekontaminační činidlo. Pokud 

nanášení dekontaminačního činidla budou hasiči provádět vzájemně, tak platí 9 až 12 minut. 

Hasiči na dekontaminačním stanovišti pokud pomáhají s nánosem dekontaminačního 

činidla, musí mít stupeň ochrany stejný jako má i stupeň ochrany dekontaminovaný hasič! 

Nejprve se odstraní hrubé nečistoty, např. vyčistí se podrážky bot. Postřikovačem nebo 

smetákem se nanese detergent. Detergent se postupně nanáší odshora dolů a zleva doprava. 

Zvýšenou pozornost při dekontaminaci ochranných oděvů věnovat spojům oděvu, zorníku, 



Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru 

 - 17 -  

zipu a podrážkám bot. Oplach pod vodní sprchou se provádí nejméně 30 s, hasič se pod  

sprchou otáčí tak, aby proud vody z trysek omyl celý oděv. Při svlékáni hasiče musí pomáhat 

obsluha dekontaminačního pracoviště pro odkládání ochranných prostředků. Obsluha je 

vybavena ochranným oděvem o jeden nižší ochranný stupeň (např. při použití OPCH 90 je 

o jeden stupeň nižší ochranný oděv SUNYT s návleky na boty, gumovými rukavicemi a 

dýchacím přístrojem obr. 12.). Pokud není DT kontaminovaná, nemusí se následně 

dekontaminovat. 

  

Obr. 14. Příchod z dekontaminační sprchy a následné svlékání zasahujícího hasiče 

 

2.5.3 Schéma nejvíce používané rozložení dekontaminačního prostoru 

 

 

Obr. 15. Základní dekontaminační prostor  

 

1. Bedny pro odkládání použitých kontaminovaných věcných prostředků 

2. Záchytná vana vybavena rošty 
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3. Dekontaminační sprcha 

4. Místo pro kontrolu dekontaminace 

5. Nádoby pro vložení a následně uzavření použitých ochranných oděvu 

6. Prostor na odkládání DT 

7. Prostor na opětovné vystrojení 
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3 Radioaktivní látky 

Ionizující záření rozdělujeme na pronikavé (záření gama) a na 

záření nepronikavé (alfa a beta). 

               Obr. 16. Radioaktivní látka 

3.1 Zdravotní nebezpečí zasahujících hasičů 

Při zásazích na RaL může hasičům hrozit obrovské zdravotní problémy. A to 

stochastické neboli nahodilé (pozdní), které vznikají v průběhu několika let. Nejčastější 

nemocí je rakovina a také genetické následky. Determinické (nemoc z ozáření), vzniká při 

ozáření člověka vyšší, než je dána prahová dávka. Onemocnění může také nastat po 

vnějším ozáření, tak i po vnitřním ozáření. Nejčastější nemoc je poškození oční čočky, 

popálení kůže a poškození jiných orgánů. Nejvíce v % u tkáňových faktorů (nevratné 

poškození) jsou s 20 % varlata, 12 % červená kostní dřeň, tlusté střevo, plíce, žaludek. 

Zbytek je po 5 až 1 %. Z tohoto vyplívá, že je jediný princip ochrany, a to, aby obdržená 

dávka byla co možná nejmenší. 

3.2 Činnost hasičů po příjezdu na místo zásahu 

Při zásazích na RaL se postupuje stejně jak při zásahu na NL až na dekontaminaci, 

určení  zón a doplnění o věcné prostředky. Vytyčení předběžné zóny jak se uvádí v  Tab. 1. 

je minimálně 50 metrů od předpokládaného zářiče. Každý hasič se vybaví osobním 

dozimetrem. Tento osobní dozimetr nám měří a sleduje obdrženou dávku daného hasiče.  

 

Obr. 17. Osobní dozimetr 

 

Hasiči vytyčí hranici bezpečnostní zóny, při dávkovém příkonu zářiče 10 μSv/h. Po 

vytyčení bezpečné zóny se vytyčuje nebezpečná zóna, tj. hranice s naměřeným dávkovým 

příkonem 1mSv/h.  
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Jedná-li se o ionizující zářič, vstupují hasiči do nebezpečné zóny v klasickým 

zásahovým obleku s osobním dozimetrem a zásahovým dozimetrem (URAD 115). Jedná-li 

se o rozptýlenou RaL (špinavá bomba), kde hrozí povrchová nebo vnitřní kontaminace 

(vdechnutí), se hasič vybaví DT a obleče se jak u NL do OPCH 90. V tomto případě nám 

OPCH slouží proti kontaminaci, neposkytuje ochranu proti záření gama. V nebezpečné 

zóně je nutné měřit dávkový příkon a stanovit dobu pobytu na přípustnou dávku. Velitel 

zásahu musí informovat o vzniku radiační události Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

(SÚJB) a PČR. SÚJB musí být informována o pobytu zasahujících hasičů v nebezpečné i 

bezpečnostní zóně. Osobní dávkový příkon hasiče se musí evidovat. Operační středisko 

kraje dále vysílá  krajskou chemickou laboratoř, která sídlí ve Frenštátě pod Radhoštěm. 

Tato krajská chemická laboratoř zajišťuj Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj. 

 

Při zásazích na RaL může výjimečně hasič odmítnout nasazení do nebezpečné 

zóny!!!!!  A toto rozhodnutí, musí velitel zásahu respektovat. 

3.3 Dekontaminace zasahujících hasičů 

Každý, kdo přichází z bezpečnostní a nebezpečné zóny, musí projít dozimetrickou 

kontrolou, která se nachází na dekontaminačním pracovišti. Dekontaminační pracoviště se 

na rozdíl od NL umisťuje na hranici vnější a bezpečnostní zóny. 

 

Hasič podstoupí dozimetrickou kontrolu.  Je-li naměřený výsledek nad 10 μSv/h 

provede se mokrá dekontaminace s použitím detergentů a oplachem. Poté se provede 

opětovná dozimetrická kontrola. Je-li opět nad 10 μSv/h, opakuje se mokrý způsob 

dekontaminace. Spadne-li hodnota pod 10 μSv/h, ochranný oděv se svlékne a hasič se 

obleče do náhradního oblečení. Hasič dále postupuje na lékařskou prohlídku. Pokud ani při 

opakované dekontaminaci nedojde k poklesu pod bezpečnou hodnotu 10 μSv/h, hasič se 

svlékne (do naha) a provede se mokrá dekontaminace. Pokud ani teď neklesne hodnota pod 

10 μSv/h, je podezření na vnitřní kontaminaci. V tom případě je nutné zasažené osobě 

zajistit přesun do ,,Střediska speciální zdravotnické péče o osoby ozářené při radiačních 

nehodách“. 
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4 Tlakové láhve 

Tlakové láhve které jsou určené pro skladování plynů mohou mít různý objem. V praxi 

se nejčastěji setkáváme s láhvemi o vodním objemu 5, 6, 7, 10, 20, ,30, 40, 50 l i více. 

Tlakové láhve se lišit jak tvarem, tak i barevným označením. Tlakové láhve jsou nejčastěji  

kovové nebo kompozitní. 

 

Barevné označení některých tlakových láhví 

 

Obr. 18. Barevné označení základních tlakových láhví 
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Každá tlaková láhev musí být zřetelně a trvale označena (informace jsou vyraženy na 

vrchlíku láhve). Z těchto údajů jde zjistit o jaký plyn se jedna a k němu získané potřebné 

informace. 

 

Obr. 19. Označení tlakových láhví  

4.1 Činnost hasičů při zásahu na tlakové láhve 

Hasiči provedou průzkum, kde zjistí druh, množství, rozmístění a polohu láhví. Musí 

informovat velitele zásahu o nebezpečí, které hrozí z hlediska výbuchu láhve a počtu 

ohrožených osob. Na základě zjištěných informací velitel zásahu stanoví nebezpečná zóna. 

Doporučená velikost nebezpečné zóny uvádí Tab. 3. V místech, kde jsou uloženy láhve s 

plyny, se při průzkumu otevřou okna a dveře do volného prostranství a tím nám vznikne 

odlehčení plynů v případě výbuchu. Velitel zásahu musí nasadit do daného objektu co 

nejmenší možný počet hasičů. Zasahující hasiči musí být vybaveny DT. Zasahující hasiči 

se kryjí před účinky možného výbuchu. Dále zabraňují šíření požáru ve směru uložených 

láhví a bránit tlakové láhve přímému styku s plamenem a sálavým teplem. Hasiči musí 

zjišťovat teplotu povrchu láhví a případně tyto láhve chladit. K ochlazování láhví se 

nejčastěji používá proudnice s velkým dostřikem nebo monitory tak, aby vodní proud 

dopadající na láhve byl roztříštěný. Při nasazení kompaktních proudů je třeba se vyvarovat 

posunutí nebo poražení láhve. Velitel zásahu musí také zvážit možnost evakuace láhví 

ohrožených požárem. Potom se hasiči přiblíží k ležícím láhvím pokud možno kolmo na 

jejich podélnou osu. 

           

Obr. 20. Zasahující hasiči se kryjí při možné explozi 
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Obr. 21. K ochlazení láhví pomocí monitorů 

 

 

Tab. 3. Doporučené bezpečné vzdálenosti 

4.1.1 Evakuace láhví 

Nejdříve se evakuují láhve s vodíkem, acetylénem, kyslíkem, chlorem, fosgenem a ty, 

které jsou nejvíce ohroženy pří eventuálním šířením požáru. Evakuovat lze pouze tlakové 

láhve s teplotou pláště, která je nižší než 65 °C. U zkapalněných plynů nižší než 100 °C. 

Hasiči nesmí za sebou táhnout tlakové láhve, pokud je to nezbytně nutné, je možné láhev 

táhnout na laně z bezpečné vzdálenosti. Láhve se vždy nosí z boku, nikdy ne ventilem 

nebo patou k tělu!! 
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4.1.2 Určení teploty povrchu láhví 

Na první pohled lze odhadnout teplotu láhve tak, že nelze na ní udržet ruku nebo 

z jejichž povrchu se voda rychle odpaří (teplota na povrchu láhve je vyšší než 50 °C). Pro 

přesnější měření se nejčastěji měří pomocí termokamery, bezkontaktní teploměr apod. 

Teplotu láhve je třeba měřit ze všech stran. Při měření teploty povrchu láhve je třeba 

ochlazování přerušit. 

  

Obr. 22. Pohled z termokamery 

 

Vypouštět jedovaté plyny se nedoporučuje, pokud je to nutné, je třeba před 

vypouštěním přijmout opatření s ohledem na možná rizika. Plyn je třeba vypouštět z láhve 

na volném prostranství. Pokud to není možné, lze unikající plyn odvést na volné 

prostranství. Plyny lehčí než vzduch je možno odvést na volné prostranství bez dodržení 

podmínky těsnosti u armatury, např. požárními hadicemi. V případě hořlavého plynu je 

třeba v místě vypouštění láhve vyloučit iniciační zdroje. Vypouštění plynu z láhve může 

v závislosti na jejím obsahu trvat i několik hodin. Prostřelení láhve je krajním řešením v 

případě, že se v prostoru hoření nachází láhev a nelze zabránit jejímu výbuchu. Je nutné 

počítat s tím, že uvolněný hořlavý plyn vzplane a plamen může dosahovat až do 

vzdálenosti desítek metrů. Vlivem tlaku se láhev ze svého místa může pohnout o několik 

metrů. Střelbu může provést pouze specialista Policie České republiky.          [ 2 ] 

 

 

Tab. 4. Bezpečná a nebezpečná povrchová teplota tlakové láhve 
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5 Požadavky na robotické systémy 

V téhle části bakalářské práce budu využívat robot HERCULES, kterého vlastní 

Katedra robotechniky, ale i robot HARDY, kterého vlastní Strojírny Třinec (na tomto 

robotu se podílela i katedra robotechniky). U těchto robotů specifikuji využití u HZS při 

zásazích, které jsem v této práci metodicky popsal. Dále specifikuji technické a věcné 

požadavky, kterými by měli roboti disponovat. 

5.1 Robot HERCULES 

 

                       
Obr. 23. Robot HERCULES s operačním kufrem 

 

Technické parametry robota HERCULES: 

 

Podvozek: 4kolový, nezávislé odpružení všech kol 

Řízení: natáčecí zadní náprava (Ackermann) 

Pohon: hnaná přední náprava s diferenciálem 

Motory: -DC motor pro pojezd 

- servo pro zatáčení 

- 3 Maxon EC motory pro rameno 

- DC motor pro chapadlo 

Senzory: - laserový snímač vzdálenosti na rameni 

- inkrementální snímače polohy v pohonech ramene 

- odporový teploměr měřící teplotu okolí 

- detektor plynů Dräger X-am 5000 
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- stereovizní kamerová hlava na rameni 

- couvací kamera na podvozku 

Řídicí systém: dálkové bezdrátové řízení všech funkcí z počítače 

Přenos signálů: - Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) pro pojezd 

- Wi-Fi (2,4 GHz) pro obraz z kamery (TCP) 

- Wi-Fi (2,4 GHz) pro řízení ramene a signály senzorů (UDP) 

Rozměry: - podvozek: 990 x 710 x 675 mm 

- délky článků ramene: 450 mm, 860 mm (dosah 1390 mm) 

Hmotnost: 165 kg (140 kg podvozek + 25 kg rameno) 

Nosnost: 115 kg podvozek; 1,1 kg rameno 

Jako podvozek tohoto mobilního robotu byl použit elektrický invalidní vozík 

InvaCare, který byl konstrukčně upraven na Katedře robotechniky. Robot dokáže jet velmi 

rychle i pomalu. Především je nutné zmínit nulovou mechanickou vůlí, díky čemuž je 

možno provádět velmi přesné a jemné polohování. Manipulátor má 3 stupně volnosti. Na 

přírubu manipulátoru je možno uchytit libovolný efektor včetně orientačního ústrojí. 

V současné době je robot vybaven pevným dvoučelisťovým chapadlem se softwarově 

volitelnou silou stisku (7 úrovní v každém směru). Robot je vybaven stereovizní 

kamerovou hlavou umístěnou na začátku posledního článku manipulátoru, což umožňuje 

jak neustále sledování objektu manipulace, tak rozhlížení pomocí kamer při jízdě nebo 

průzkumu prostředí. Podvozek robota je dále vybaven třetí kamerou určenou pro navigaci 

při jízdě vzad. Robot je možno řídit bezdrátově z operátorského pracoviště (kufříku) 

vybaveného potřebnou elektronikou, akumulátorem, vysílací a přijímací technikou a 

notebookem s dotekovou obrazovkou. Všechny důležité funkce je možno ovládat pomocí 

jediného bezdrátového ovladače (gamepadu). Operátor má rovněž možnost využít 3D brýle 

pro stereovizi a polohový senzor pro ovládání ramene metodou kopírování pohybu ruky 

v prostoru.     [ 4 ] 

5.1.1 Servisní činnost robota při zásahu 

Robot HERCULES by vykonával práci na NL a RaL, především v nebezpečné zóně. 

Servisní činnost zásahového robota, je nejčastěji využita pro zjištění druhu NL. Zásahový 

robot pracuje s hasičskými přístroji, které má na sobě umístěny. U plynných NL zásahový 

robot zjišťuje, o jaký plyn se jedná a kde se současně pohybuje mez výbušnosti daného 

plynu (nebezpečí výbuchu). Jelikož daný robot má velmi přesné a jemné polohování, může 
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odebírat pevné NL, nebo kontaminovanou půdu. Velikost a množství odebrané půdy, který 

je brán jako vzorek, má být o rozměrech 10x10, 20x20, 30x30 cm a hloubce 5, 10, 20, 50 

cm. Nejčastěji se odebírá vzorek o rozměrech 10x10x10. Ale také může odebírat vzorky 

toxikovaných vod a jiné. U RaL se zásahový robot používá na měření dávkového příkonu, 

vyhledání ionizujícího zářiče a případné uložení do olovněného pouzdra (skříňky). 

Zásahový robot může monitorovat velikost, rozsah a nebezpečí zásahu, který by upozornil 

na možné riziko pro případné nasazené hasiče. 

5.1.2 Technické a věcné vybavení robota pro zásah na NL 

Zásahový robot HERCULES v této technické podobě by nemohl být nasazen na zásah 

s NL. Jelikož se zásahový robot bude setkávat s jedovatými a toxickými látkami, mohlo by 

se stát, že do nekrytého prostoru robota (např. řídicího systému) vnikne NL a tím způsobí 

poškození robota. Při zakrytování robota musíme uvážit, že robot po vykonání zásahu musí 

projet dekontaminací. Tím pádem musí být zakrytování vodotěsné. Manipulátor bych 

opatřil ochranným rukávem. Podobný ochranný rukáv se používá u robotů, kteří pracují 

v lakovně. Při dekontaminaci robota se používá voda s dekontaminačním činidlem. Proto 

musí být robot sestrojen z takového materiálu, aby NL a dekontaminační činidlo 

nerozežíralo robota (Tab. 5. Dekontaminační činidla na NL). Jelikož robot má 4 kolový 

podvozek, který nedokáže překonávat větší překážky např. příkopy u cest, odpadky na 

smetišti (možné zapadnutí), nahradil bych tento podvozek podvozkem pásovým. Co se 

týče rozměru, robot naprosto vyhovuje. Po případné úpravě rozměrů robota, musí být 

zachovaný jediný požadavek, a to takový, že robot musí projet dveřmi (využití nejen na 

venkovní zásahy). Robot musí být sestrojen tak, aby mohl být použit do výbušného 

prostředí. V dnešní době je 3° volnosti manipulátoru nevyhovující. Robot HERCULES 

musí disponovat manipulátorem s 5° volnosti. Zásahový robot by měl být schopen 

manipulovat s více efektory, jež jsou uloženy v automobilu, kterým byl robot přivezen. 

Tyto efektory se jednoduše vymění podle potřeby manipulace robota (např. na odebírání 

pevných vzorků, efektor na uchopení přístrojů apod.)Nosnost ramene u robota 

HERCULES je malá. Nosnost ramene musí být taková, aby robot uzvedl přístroj, kterým 

se daná NL měří, ale aby i uzvedl odebraný vzorek (např. hlína a jiné). Tím vyplívá, že 

nosnost ramene by měla být minimálně 5 kg. Komunikace mezi zásahovým robotem a 

obsluhujícím hasičem umožňuje HZS ČR komunikovat na vlastní zakódované síti a 

frekvenci. Umožňuje přenášení malých, ale i velkých dat. 
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Kontaminant Dekontaminační činidlo (směs) 

Anorganické látky   

Kyseliny 5-10% vodný roztok uhličitanu sodného (soda) nebo uhličitanu draselného 

Zásady 
zředěný vodný roztok kyseliny octové (kuchyňský ocet) - 5% vodný roztok 

kyseliny citronové 

Čpavek zředěný vodný roztok kyseliny octové (kuchyňský ocet) 

Chlór 5-10% vodný roztok uhličitanu sodného (soda) nebo uhličitanu draselného 

Kyanidy 5-10% vodný roztok uhličitanu sodného (soda)  

Organické látky   

Sirouhlík 5% vodný roztok chlornanu vápenatého 

Organofosfáty 
5% vodný roztok chlornanu sodného (SAVO) nebo 5% vodný rozotk 

chlornanu vápenatého 

Aldehydy 5% vodný rozotk chlornanu vápenatého 

Izokyanáty 0,5% kyseliny chlorovodíkové 

Ropné produkty   

Nafta, benzín detergent Linka, nebo jiný saponát 

Asfalt, mazut detergent, otíráním hadrem napuštěným naftou 

Dehet detergent, otíráním hadrem napuštěným naftou 

Bojové otravné látky   

Saryn, Soman 5% chlornan vápenatý-nechat působit 20-30 min. 

Yperity 5% chlornan vápenatý-nechat působit 20-30 min. 

RaL 
0,5%detergent ALFA, voda, kyselina citrónová 3% vodný roztok detergentu 

LINKA 2 nebo jiný saponát 

B-agens a toxiny 0,5% Persteril /36/ 

 

Tab. 5. Dekontaminační činidla 

 

Zásahový Robot HERCULES, který by zasahoval na NL, by disponoval těmito 

hasičskými přístroji: 

 Ramanův spektrometr 

 Drager X-am 5000 

 

1. Ramanův spektrometr 

Rychlá terénní identifikace neznámých látek pevných, kapalných či na bázi gelů, 

jejichž molekuly jsou spojeny kovalentními nebo polárně kovalentními vazbami. Ramanův 



Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru 

 - 29 -  

spektrometr, je přenosný přístroj obsahující vysoce výkonné laserové diody. Je vybaven 

rozsáhlou databází obsahující více jak 3200 organických i anorganických látek, výbušnin, 

drog, plastů, bílých prášků, a to i v jejich směsích. Podmínkou identifikace látek je 

přítomnost Ramanova spektra v knihovně spekter. Databázi přístroje je možné snadno 

doplňovat o další látky, které je potřeba identifikovat. Ramanův spektrometr není schopen 

identifikovat tyto látky: biatomové molekuly s iontovými nebo iontově polárními vazbami 

(chlorid sodný), kovy a většinu nekovových prvků, vodu, bílkoviny, vysoce fluoreskující 

sloučeniny, B-agens, plyny. Hlavní předností Ramanovy spektrometrie je to, že není 

rušena vodou, je možné tedy analyzovat i roztoky nebo vlhké vzorky. Zařízení je schopné 

pracovat ve dvou módech, a to ve volném prostoru nebo pomocí vestavěného držáku 

vialek. Neznámou látku je možné proměřit přímo v podobě práškových materiálů, kapalin, 

suspenzí atd. v řadě případů je možné měření i přes vlastní obal (v původních skleněných 

lahvích, plastech atd.). Doba měření se pak pohybuje v řádu desítek sekund až minut. 

Hmotnost spektrometru je 1,8 kg. [ 5 ] 

 

Obr. 24. Ramanův spektrometr 

 

2. Drager X-am 5000 

Podle potřeby je možné u Drager X-am 

5000 používat různé  druhy senzorů. 

Katalytický Ex senzor detekuje hořlavé plyny a 

výpary v rozmezí spodní hranice výbušnosti a 

v celé škále až do 100 % objemu metanu. 

Maximální citlivost nabízí zdokonalené 

prostředky pro mnohem spolehlivější detekci 

neznámých plynových nebezpečí. Nízká 

hmotnost a kompaktní design přístroje zaručuje    Obr. 25. Drager X-am 5000 
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vysokou úroveň komfortu nošení. Hodnocení přístroje IP67 jej činí ideálním pro práci i 

v těch nejtvrdších podmínkách prostředí (vodotěsný). [ 6 ] 

K Drager X-am 5000 lze připojit externí nasávací pumpu, která může nasávat 

atmosféru hadicovou sondou až 20 metrů. 

5.1.3 Technické a věcné vybavení robota pro zásah na RaL 

Zásahový robot HERCULES by v této technické podobě nemohl být nasazen na zásah 

s RaL. I přesto, že radioaktivní záření nepoškozuje elektroniku. Tím pádem robot nemusí 

být robustně opancéřovaný olovem. Nemusel by být ani složitě zakrytovaný, ale z důvodu 

přírodních vlivů (jako je déšť) bych robota zakrytoval stejně jako robota na NL. 

Radioaktivní záření se neukládá do materiálu, kterým by byl robot sestrojen (záření jim 

pouze projde). Ale přesto při zásahu na RaL může dojít k znehodnocení robota. Jelikož 

nemáme jenom pevné radioaktivní zářiče, ale i kapalné. Znehodnocení robota může nastat 

pouze tehdy, kdyby se na zásahového robota vylila radioaktivní kapalina. Tato radioaktivní 

kapalina by se z robota nesmyla, ani kdyby byl robot několikrát dekontaminován. Proto by 

na robotu byla naměřena neustálá radioaktivita a zásahový robot by byl zabaven. Zásahový 

robot by se mohl znovu používat až po několika letech (podle toho jaká kapalná 

radioaktivní látka přišla do kontaktu s robotem). Z tohoto důvodu bych povrchový materiál 

robota (blatníky, zakrytování, atd.) sestrojil z materiálu, který by se případně jednoduše 

vyměnil a byl levný (vyměnil by se pouze ten díl, který by byl znehodnocen). Co se týče 

podvozku, i v tomto případě bych nahradil 4kolový podvozek podvozkem pásovým 

(snadné překonávání překážek). V dnešní době je 3° volnosti manipulátoru nevyhovující. 

Robot HERCULES musí disponovat manipulátorem s 5° volnosti. Zásahový robot by měl 

být schopen manipulovat s více efektory, jež jsou uloženy v automobilu, kterým byl robot 

přivezen. Tyto efektory se jednoduše vymění podle potřeby manipulace robota (např. na 

uložení zářiče, efektor na uchopení přístrojů apod.) Nosnost ramene u robota HERCULES 

je malá. Nosnost ramene musí být taková, aby robot uzvedl přístroj, kterým se daná RaL 

měří, ale případně i uložení pevného zdroje zářiče do olovněného pouzdra. Tím vyplívá, že 

nosnost ramene by měla být minimálně 5 kg. Co se týče rozměru, robot naprosto vyhovuje. 

Komunikace mezi zásahovým robotem a obsluhujícím hasičem umožňuje HZS ČR 

komunikovat na vlastní zakódované síti a frekvenci. Umožňuje přenášení malých, ale i 

velkých dat. 

Zásahový Robot HERCULES, který by zasahoval na RaL, by disponoval pouze 

jedním hasičským přístrojem, a to DC-3H-08. 
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DC-3H-08 

DC-3H-08 je zásahový radiometr. Přístroj má robustnou konstrukci a je vhodný pro 

měření v terénu. Měří příkon kermy ve vzduchu (Gy/h), příkon prostorového dávkového 

ekvivalentu (Sv/h) a plošnou aktivitu (Bq/cm
2
). Umožňuje provádět radiační průzkum, 

kontaminaci osob a předmětů, zjišťovat dávku a přípustné doby pobytu pro zadané 

hodnoty tolerovatelné dávky. Slouží i jako indikátor pole ionizujícího záření gama. 

Radiometr je složen ze dvou samostatných dílů – detekční a vyhodnocovací jednotky. 

Detekční jednotka má hmotnost 1767 g a rozměry 108 x 210 x 103 mm, vyhodnocovací 

jednotka 650 g a 67 x 235 x 100 mm. Tyto dva díly mohou být jak spojeny v sobě, tak 

odděleně. Zásahový radiometr DC-3H-08 komunikuje přes Bluetooth. [ 3 ] 

 

 

Obr. 26. Zásahový radiometr DC-3H-08 

5.1.4 Návrh pro umístění zásahových přístrojů na robot HERCULES 

Drager X-am 5000 je umístěn vedle polohovacího ústrojí. Na tento přístroj se může nasadit 

nasávací pumpa s hadicí, která by vedla k hlavici efektoru (nasávání NL z větších výšek 

než je umístěn přístroj, nasávání NL ze skulin a děr). Drager X-am 5000 je nacvaknutý do 

držáku. Zásahový radiometr DC-3H-08 a Ramanův spektrometr jsou uloženy v zadní části 

robota. Tyto přístroje jsou vloženy do přepravních boxů na robotu. Operátor pomocí 

stereovizní kamerovou hlavou pohodlně uchopí a poté vysune přístroj z přepravního boxu. 

Po ukončení práce s přístrojem, uloží robot zpět přístroj na své místo. Obsluha před 

nasazení robota do nebezpečné zóny musí uvést všechny přístroje do provozu (zapnutí 

přístrojů). 
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Obr. 27. 3D – model (Pro/Engineer) 

V elektronické podobě jsou vymodelovány zásahové přístroje v programu 

Pro/Engineer. Tyto přístroje jsou vymodelovány ve skutečných rozměrech.   

5.1.5 Využití programu RoboSim 

Virtuální program RoboSim vytvořil Ing. Tomáš Kot Ph.D. jako svou doktorskou 

práci. Tento program je specifickým pro využití virtuální reality při řízení servisních 

robotů pro bezpečnostní inženýrství. Na tomto programu by se budoucí operátoři (hasiči) 

učili manévrovat se zásahovým robotem. V tomto programu by se naprogramovaly některé 

cvičné zásahy na NL, RaL aj., které by operátoři (hasiči) museli zvládnout pomocí 

nasazeného zásahového robota.  
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5.2 Robot HARDY 

 

Obr. 28. Zásahový robot HARDY 

 

Technické parametry robota HARDY: 

 

Podvozek: pásový 

Řízení: diferenční řízení (smykem) 

Pohon: každý pás hnaný prostřednictvím jednoho kola 

Motory: - dieselový motor s hydr. agregátem a el. generátorem 

- 2 rotační hydraulické motory pro pojezd 

- rotační hydraulické motory pro 2 klouby ramene 

- DC motory TGDrives pro 3 klouby ramene 

- 3 Maxon DC motory pro funkce efektoru 

- 3 hydraulické válce pro čelisti chapadla 

- serva pro polohování kamer 

Senzory: - inkrementální snímače polohy v pohonech ramene 

- stereovizní kamerová hlava na rameni 

- 2 přehledové kamery na podvozku 

- couvací kamera na podvozku 

Řídicí systém: dálkové bezdrátové řízení všech funkcí z počítače 

Přenos signálů: - Radiocrafts RC1280HP (868 MHz) pro pojezd 

- Wi-Fi (2,4 GHz) pro obraz z kamer (TCP) 

- Wi-Fi (2,4 GHz) pro řízení všech funkcí a signály senzorů (UDP) 
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Rozměry: - celkové: 3100 x 2060 x 2910 mm 

- délky článků ramene: 1250 mm, 950 mm, 973 mm 

- vodorovný dosah ramene (poloměr): 2200 mm 

Hmotnost: 4500 kg 

Nosnost: 300 kg v chapadle 

Hasící médium: voda, průtok 400 l/min, tlak 0,6 MPa (max. 1,2 MPa) 

Rychlost jízdy: max. 10,6 km/h 

Tento víceúčelový servisní, zásahový a záchranářský robot se skládá ze tří hlavních 

částí: robustného podvozku zajišťujícího dokonalou stabilitu, manipulačního ramene 

s vysokou únosností a víceúčelového efektoru se třemi stavitelnými chapadly a 

integrovanou hasicí proudnicí. Pásový podvozek má původ v mininakladači Bobcat. 

Podvozek byl následně konstrukčně upraven. Převzat byl i původní dieselový motor a 

hydraulický agregát, který byl rozšířen o další hydraulické pohony ramene a efektoru. 

K původnímu spalovacímu motoru byl rovněž připojen elektrický alternátor pro výrobu 

energie pro řídicí elektroniku a pro motory ramene. Manipulační nástavba má 5 stupňů 

volnosti. Chapadlo se třemi prsty je možno automaticky přesouvat do dvou poloh – 3 prsty 

po 120° nebo 2 prsty proti jednomu. Vnitřní dutinou ramene je až do efektoru přivedena 

tlaková voda, která slouží jak k ochlazování vlastního ramene v případě operace robotu ve 

vysokých teplotách, tak k hašení pomocí trysky umístěné ve středu efektoru. Tryska navíc 

umožňuje regulovat šířku kužele proudící vody. Pro ochlazování robota v blízkosti požáru 

je podvozek vybaven tryskami pro vytváření vodní mlhy kolem robota. Operátor má 

k dispozici kufřík s počítačem a operátorskou aplikací, pomocí které řídí bezdrátově 

všechny funkce robota a má vizuální zpětnou vazbu o jeho stavu. Tato zpětná vazba 

zahrnuje jak obraz z kamer, tak data ze senzorů a interaktivní 3D vizualizaci aktuální 

skutečné polohy ramene a efektoru. Řízení pojezdu využívá nezávislý bezdrátový 

komunikační kanál s výrazně vyšším dosahem a prostupností signálu než wi-fi.    [ 4 ] 

5.2.1 Servisní činnost robota při zásahu 

Robot HARDY by vykonával zásah na tlakové láhve. Přenášel a ukládal tlakové láhve 

do bezpečné vzdálenosti či prostoru (vodní nádrž, potok) pomocí třemi stavitelnými 

chapadly. Dále i chladil tlakové láhve pomocí trysky, která je umístěna ve středu efektoru, 

a zároveň kontroloval teplotu tlakových láhví (nebezpečí přehřátí). Zásahový robot může 

monitorovat velikost, rozsah a nebezpečí zásahu, který by upozornil na možné riziko pro 

případné nasazené hasiče. 
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Jelikož robot HARDY disponuje robustností, velkými rozměry a k tomu je vybaven 

hasící tryskou, která nám umožňuje hašení, využil bych tento robot na venkovní požáry. 

Mezi venkovní požáry patří např. požár skládek pneumatik, požár chemického průmyslu, 

požár seníku, požár smetiště apod. Tento robot by vykonával činnost hašení jak vodou, tak 

i pěnou. Protože jsem nezpracoval metodický postup zásahu pro hašení požáru na 

venkovní prostory v této bakalářské práci (z důvodu, že Katedra robotiky nevlastní robota) 

nebudu se zabývat touto problematikou. Ale musel jsem se zmínit, že taková varianta 

činnosti robota HARDY je velmi reálná. 

5.2.2 Technické a věcné vybavení robota pro zásah na tlakové láhve 

Zásahový robot HARDY by v této technické podobě mohl být nasazen na zásah 

s tlakovými láhvemi. Jedinou nevýhodou je nadměrná velikost robota. Přijatelné rozměry 

zásahového robota jsou 2300 x 1500 x 1900 mm. Změna velikosti je z důvodu projetí 

robota halovými dveřmi (otvory). Nosnost robota vyhovuje pro tento druh zásahu. Robot 

by měl na rameni vedle stereovizní kamery také nést termokameru pro zjištění teploty 

tlakových láhví. Zásahový robot HARY musí být vyroben tak, aby mohl provádět 

záchranné práce ve výbušném prostředí (robot musí být v nevýbušném provedením). 

Komunikace mezi zásahovým robotem a obsluhujícím hasičem umožňuje HZS ČR 

komunikovat na vlastní zakódované síti a frekvenci. Umožňuje přenášení malých ale i 

velkých dat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Robotické systémy pro zásahy hasičského záchranného sboru 

 - 36 -  

6 Přepravní box vozidla rychlého zásahu pro robot Hercules 

 

Pro přepravu mobilního zásahového robota HERCULES jsem navrhnul automobil 

rychlého zásahu Mercedes-Benz Sprinter 4x4. Výkonný podvozek se stálým pohonem 

zadní nápravy a zapínatelným pohonem přední nápravy, se automobil dobře uplatní na 

silnicích, polních cestách i v terénu. 

 

 

Obr. 29. RZA Mercedes-Benz Sprinter 4x4 

6.1 Základní technické parametry 

Rozměry: 

Délka: 5905 mm 

Šířka: 1993 mm 

Výška: 2600 mm 

 

Rozměry nástavby: 

Délka: 3265 mm 

Šířka: 1780 mm 

Výška: 1650 mm 
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6.2 Vybavení boxu vozidla rychlého zásahu 

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 je určen pro posádku 1+2. V kabině vozu je zabudována 

vozidlová radiostanice Matra, Motorola a ovládání VRZ. 

 

Konstrukce nástavby a přístup k vybavení 

Díky konstrukce nástavby je tato plocha přístupná jak ze zadní části, tak i z obou stran. 

Po otevření pravých předních dveří (za spolujezdcem) nalezneme židli se stolem. Nad 

stolem jsou umístěny dvě pevná plata. V těchto platech je vybavení pro manipulaci robota 

(operační kufřík, bezdrátový ovladač apod.) 

 

Obr. 30. Pravá strana RZA 

 

Po otevření levých předních dveří (za řidičem) jsou umístěny pevná plata, která nám 

tvoří skříňovitý tvar. V pravém spodním prostoru by byla umístěna elektrocentrála, která 

případně napájí počítač na pravé straně vozidla. V ostatních prostorách je uložena další 

elektrická výbava, stan (pro nutné opuštění vozidla v deštivém počasí), nářadí, kanystry 

s benzínem (pro elektrocentrálu), další vybavení robota apod.  

 

Obr. 31 Levá strana RZA 
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V zadní části vozidla jsou umístěny dvě výsuvná plata a dvě pevná plata. Tyto plata,  

výsuvná i pevná, by sloužily pro výbavu a případnou opravu robota (měřicí přístroje, který 

robot bude používat, více druhů efektorů, jednoduché náhradní díly apod.) V levé spodní 

části je umístěn zásahový robot HERCULES. Zásahový robot se přepravuje ze země do 

RZA pomocí nájezdové rampy. Nájezdová rampa je umístěna pevně na vozidle. Zásahový 

robot HERCULES je zajištěn proti pohybu pomocí bezpečnostních ok, umístěných 

v podlaze vozidla, v kterých je navlečen popruh pro přidržení robota. Tento popruh nám 

zajišťuje stabilitu z bočních stran robota. Proti pohybu robota dopředu a dozadu, je robot 

zajištěn sám, poněvadž po vypnutí se robot nepohybuje. Pro maximální využití místa je 

nad levým blatníkem vytvořen odkládací prostor. A na pravé straně před blatníkem by byly 

umístěny přenosné hasící přístroje. 

 

Obr. 32. Zadní část RZA 

 

 

RZA Mercedes-Benz Sprinter 4x4 je zpracován ve výkresové a elektronické dokumentaci 

Autodesk AutoCAD 2004. 
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6.3 Výpočty k vozidlu rychlého zásahu 

 

 

Zásahový robot HERCULES je schopen vyjet pod úhlem maximálně 19°. Z tohoto 

hlediska robot vyjede po nájezdové rampě. 

6.4 Náklady na výrobu vozidla rychlého zásahu 

V tomhle bodě ekonomicky zhodnotím vlastní náklady na výrobu RZA. Jelikož v 

České republice již existuje několik firem, které se zabývají konstrukcí a výrobou 

hasičských vozidel, jsem v mé bakalářské práci oslovil dvě firmy, které mě ochotně 

nacenili RZA. Oslovil jsem firmu THT Polička s.r.o., která tvoří nejčastěji nástavbu 

z hliníkového plechu. Jako druhou firmu jsem oslovil ZHT Group s.r.o., která tvoří 

nejčastěji nástavbu z plastu. 

6.4.1 Náklady na výrobu RZA od firem 

THT Polička s.r.o. 

Náklady na výrobu RZA od firmy THT Polička s.r.o. 

Komponent Cena bez DPH Cena s DPH 

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 715 500,- 859 800,- 

Nástavba od firmy THT Polička s.r.o. 308 000,- 369 600,- 

Celková cena 1 023 500,- 1 229 400,- 

Tab. 6. 

ZHT Group s.r.o. 

Náklady na výrobu RZA od firmy ZHT Group s.r.o. 

Komponent Cena bez DPH Cena s DPH 

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 715 500,- 859 800,- 

Nástavba od firmy ZHT Group s.r.o. 229 100,- 274 920,- 

Celková cena 944 600,- 1 134 720,- 

Tab. 7. 
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V cenách je mimo jiné zahrnuto: 

-dodání nájezdu pro robota 

-dodání a montáž radiostanice Matra a radiostanice Motorola GM 360 

-překližková podlaha v nákladovém prostoru s podlahovou gumou 

-dodání a montáž výstražných zařízení vč. oranžové sváděcí rampy 

-polepení vozidla bílými pruhy, nápisy atd. 

6.4.2 Vlastní vypočítané náklady na výrobu RZA 

Tab. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastní náklady na výrobu RZA 

  Komponent Cena bez DPH Cena s DPH 

1 Mercedes-Benz Sprinter 715 500,- 859 800,- 

2 Hliníkový plech 5x1500x2000 35 900,- 43 080,- 

3 Hliníkové profily 6 400,- 7 689,- 

4 Nájezdová rampa 33 300,- 39 960,- 

5 Židlička 3 000,- 3 600,- 

6 Plnovýsuvný šuplík 1 28 000,- 33 600,- 

7 Plnovýsuvný šuplík 2 28 000,- 25 200,- 

8 Vysílačka (Matra, Motorola) 25 000,- 30 000,- 

9 VRZ + sváděcí světla 58 000,- 69 600,- 

10 Dobíjení z vnějšího zdroje 4 500,- 5 400,- 

11 Zabezpečující prvky 13 000,- 15 600,- 

12 Polepy, nápisy 10 000,- 12 000,- 

13 Svařovací práce 13 000,- 15 600,- 

14 Cena montáž - - 

Celková cena 975 600,- 1 169 529,- 
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7 Závěr 

Výsledkem této bakalářské práce je využití robotických systémů u Hasičského 

záchranného sboru. V tomto případě byl můj úkol vybrat vhodné zásahy pro mobilní 

zásahové roboty, které vlastní Fakulta strojní – katedra robotechniky. Tyto zásahy jsou 

metodicky zpracovány a popsány  tak, jak postupují hasiči při zásahu.  

Pro zásahové mobilní roboty HERCULES a HARDY jsou specifikovány servisní 

činnosti robota při zásahu, ale i technické a věcné vybavení robota v souladu 

s metodickými postupy. 

Další úkol mé bakalářské práce bylo navržení vozidla rychlého zásahu, který je 

technicky vypracovaný ve výkresové dokumentaci Autodesk AutoCAD 2004.  

Jako profesionální hasič vidím velkou budoucnost využití robotických systémů u 

Hasičského záchranného sboru. Jelikož u Hasičského záchranného sboru se málo, téměř 

vůbec robotické systémy nepoužívají, je načase tyto systémy využít pro záchranu osob, 

zvířat a majetku. 

Doufám, že vypracovaná bakalářská práce pomůže ke případné konstrukci mobilního 

hasičského záchranného robota.    
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