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Diplomová práce se zabývá porovnáním TTD AZ a AP v podmínkách blízkých 

reálnému zásahu. V úvodní části rekapituluje stručnou historii vývoje a pouţití AZ a AP 

pro potřeby JPO. Navazuje srovnáním TTD obou technických prostředků a poté 

praktickými zkouškami jak s AZ, tak s AP v místě jejich dislokace. V rámci praktických 

zkoušek nejdříve zkoumá průjezdnost a moţnosti ustavení ve vybraných lokalitách, 

následně pak porovnává dosaţené časy při záchraně osob a při zásahu vodou.  
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Persons. Diploma thesis. Ostrava: VŠB – TUO Ostrava, Faculty of safety engineering, 

2014 
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This diploma thesis is about comparing Technological and Technical Data of a car 

ladder and a car platform in conditions close to real intervention. In its beginning part it 

recapitulates a brief history of evolution and use of a car ladder and a car platform for use 

of firefighters. It continues with comparing Technological and Technical Data of both 

technical instruments and then with practical exams with both, a car ladder and a car 

platform in a place of their displacement. In the practical exams it firstly examines 

passability and possibility of stopping in chosen localities and then it compares reached 

times while rescuing people and when using water. 
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Seznam použitých zkratek a odborných pojmů 

 

AP – automobilová plošina (hydraulická plošina) – zvedací plošina, sestávající z pracovní 

plošiny a hydraulické výsuvné konstrukce, namontované na základně, kterou je podvozek 

s vlastním pohonem [5] 

 

AZ – automobilový ţebřík se současnými pohyby – strojní zařízení s výsuvnou ţebříkovou 

sadou namontovanou na podvozku s vlastním pohonem; motor podvozku dodává energii 

poţadovanou pro provoz [4] 

 

Výšková technika – se rozumí poţární automobil s účelovou nástavbou určenou zejména 

pro činnost jednotek PO ve výšce, tvoří ji zejména automobilový ţebřík a automobilová 

plošina [2] 

 

Úhel vztyčení – úhel mezi podélnou osou posledního (nejspodnějšího) ţebříkového dílu a 

vodorovnou osou vyjádřený ve stupních [4]  

 

Záchranná výška – výška ve svislém směru, vyjádřená v m, od vodorovného povrchu 

terénu k podlaze záchranného koše bez zatíţení; u ţebříků bez záchranného koše je to 

výška k nejvyšší příčli ţebříku [4]   

 

Záchranný koš – pevně zabudovaný nebo odnímatelný doplňující prostředek pouţívaný 

zejména při hašení poţáru, záchraně osob a dalších pracovních činnostech [4]  

 

Ţebříková sada – část automobilového ţebříku obsahující několik ţebříkových dílů, které 

jsou spojeny dohromady tak, aby se vysunovaly teleskopicky [4] 
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Úvod 
 

Poţáry, technické zásahy, záchrana osob. Společným jmenovatelem se mimo jiné 

stává potřeba nasazení výškové techniky. Celý proces začíná jiţ při rozhodování o nákupu 

potřebné výškové techniky. Jaká technika bude lepší pro danou lokalitu. Po akvizici 

potřebné techniky pak začíná úloha operačního důstojníka. Jakou techniku z právě 

dostupné na dané místo a k danému případu poslat. Bude potřeba poslat ţebřík či plošinu. 

Pomoc při tomto rozhodování by měla přinést tato práce. 

 

  



3 

 

1. Rešerše 
 

Při rešeršní práci jsem se seznámil s předpisy upravujícími problematiku výškové 

techniky a dále s odbornou literaturou vztahující se k pouţívání této techniky. Při 

zpracování této práce jsem vycházel především z těchto pramenů. 

Archiv HZS hl. m. Prahy – Soubor dokumentace a fotografií 

BRONTO SKYLIFT. F 44 RPX: Bronto Operation Manual CD-ROM [CD-ROM]. 

2002. vyd. Bronto Skylift Oy Ab, c 2002 [cit. 2014-04-12]. ISBN 5995-012. Popis 

technických parametrů a návod k obsluze AP 42 od firmy Bronto. 

Česká republika. Řád strojní sluţby. In: Interních aktů generálního ředitele HZS  

a náměstka ministra vnitra. Praha: Ministerstvo vnitra, 2006, roč. 2006, 9. Upravuje 

organizaci strojní sluţby u jednotek HZS. 

ČSN EN 1777. Hydraulické plošiny pro hasičské a záchranné jednotky - 

Bezpečnostní poţadavky a zkoušení. 2010. vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, 2010. Jedná se o českou verzi evropské normy  

EN 177:2010 

 ČSN EN 14043+A1. Výšková poţární technika - Automobilové ţebříky  

se současnými pohyby - Poţadavky na bezpečnost a provedení a zkušební metody. 2009. 

vyd. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2009. Česká 

verze evropské normy EN 14043:2005+A1:2009. Norma specifikuje poţadavky  

na bezpečnost a provedení a zkušební metody, které se týkají automobilových ţebříků 

určených k hašení poţáru a k záchraně osob. 

IVECO MAGIRUS BRANDSCHUZTECHNIK GMBH. Návod k obsluze a údrţbě: Otočné 

ţebříky DLK 37 Vario CS. 2006. vyd. Německo, 2006. 

KRATOCHVÍL, Michal a Václav KRATOCHVÍL. Technické prostředky požární 

ochrany. 1. vyd. V Ostravě: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2009, 270 s. 

Spektrum (Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství).  

ISBN 978-80-7385-064-7. Kniha o technických prostředcích poţární ochrany, jejich 

členění a pouţití. 

OBROUČKA, Hynek. Vývoj výškové techniky. Praha, 2009. Soukromá prezentace  

o vývoji výškové techniky. 
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2. Vývoj v přístupu hasičů do výšek 

 

Tak jak vznikaly nové vynálezy a probíhal rozvoj techniky, tak jsme svědky jejího 

začleňování a snah o vyuţití i v poţární technice. Nedílnou součástí je pak pouţití výškové 

techniky. 

Zpočátku se jednalo o ţebříky přenosné ať jiţ běţné sadařské, později hákové, 

nastavovací či výsuvné. Nevýhodou těchto ţebříků je omezený dosah a závislost na lidské 

síle (obr. 1). 

Obr. 1 Ruční ţebříky [12] 
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 Jiţ v 17. století vznikají ţebříky pojízdné, taţené koňmi. V roce 1808 je 

zdokumentován první otočný ţebř na podvozku, mající dvoudílný výsuv, naviják s aretací, 

stabilizaci i vztyčení dvěma opěrami. S rozvojem automobilismu pak samozřejmě přichází 

snaha montovat ţebříky na automobilové podvozky. Jedním z prvních je 22 metrový 

ţebřík Magirus, na parním podvozku (obr. 2). Jeho základním materiálem bylo dřevo 

s kovovými prvky. Ţebřík byl čtyřdílný a ovládání jeho pohybů bylo ruční. 

 S rozvojem techniky docházelo k dalšímu vylepšování pouţité poţární techniky. 

V roce 1906 byl postaven první ţebřík na podvozku se spalovacím motorem. Jednalo se  

o automobilový ţebřík firmy Magirus a byl sestrojen pro Kapské Město. V roce 1916 byl 

firmou Magirus, sestrojen ţebřík se všemi třemi pohyby plně hnanými od motoru vozidla. 

Zároveň se začalo pouţívat nového materiálu. Od dřevěných ţebříků se vlivem pokroku 

v oblasti svařovací techniky přechází k pouţití oceli. V roce 1926 dohází k sestrojení 

ţebříku s automatickým blokováním koncových poloh podle podélného a příčného sklonu. 

Roku 1929 je sestrojen firmou Metz, první pětidílný ocelový automobilový ţebřík 

s dosahem 27 metrů. Následuje rozvoj této výškové techniky a realizovaný dosah. 

 

Obr. 2 Ţebřík Magirus na parním podvozku [12] 
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Jako příklad lze uvést tyto údaje. 

- rok 1931 – dosaţený dosah 38 m – Magirus, Moskva 

- rok 1937 – dosaţený dosah 46 m – Metz, Berlin 

- rok 1939 – dosaţený dosah 46 m – Magirus, München  

 

S modernizací vozového parku drţí krok i české země, coţ dokládají fotografie ze 

cvičení Praţského poţárního sboru. Fotografie č. 3 zachycuje zkoušku záchrany osoby 

pomocí 31 m ţebříku typu Metz – Praga v roce 1927.  

  Obr. 3 Ţebřík Praga – Metz 31 m, Praha 1927 [7] 
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Fotografie č. 4 je pak ze cvičení roku 1939, kde je jiţ zmiňovaný 31 m ţebřík Metz 

– Praga a dále 45 m ţebřík stejné značky, který je plně automatický, váţící 14 tun, poháněn 

motorem o výkonu 100 HP a osazen čerpadlem, které je schopno dodávat 3000 litrů vody 

za minutu. 

 Obr. 4 Ţebříky Metz – Praga 45 m a 31 m, Praha 1939 [7] 
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Po druhé světové válce vývoj a rozvoj probíhal dál.Ve stručnosti lze uvést vybraná 

data. 

- 1953 – první ţebřík s hydraulikou ovládanými pohyby ţebříku – Magirus 

- 1965 – první ţebřík s nasazovacím záchranným košem – Magirus 

- 1966 – ţebříkoplošina s automaticky sklopným košem – Magirus 

- 1969 – dostup 60 m, lanový výtah pod sadou – Metz 

- 1986 – první ţebřík řízený počítačem 

- 1994 – zalamovací sada u AZ-30 

- 1998 – rekordní výška 62 m – Poţtechnika na podvozku Tatra 815 (obr.5) 

 

 

  

Obr. 5 Ţebřík Poţtechnika 62 m na podvozku Tatra 815 [12] 
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Při popisu vysokozdviţných plošin pro hasičské účely, lze jejich původ určit 

v montáţních plošinách pro údrţbu osvětlení a zeleně. První poţární plošina je pouţita  

u Hasičského sboru v Chicagu, v roce 1958. V Evropě se vysokozdviţné plošiny začínají 

pouţívat v roce 1966. Jsou to plošiny firmy Simon Snorkel (obr.6) z UK o dosahu 20 m. 

 

 

 

 Dalším výrobcem pak byla firma Nummela (obr.7) z Finska se svojí plošinou  

o dosahu 22 m. Konstrukce je kloubová dvoudílná respektive třídílná. Klec je ve 

vodorovné poloze udrţována paralelogramy. U nás pak první vysokozdviţné plošiny 

začaly vyrábět Slovácké strojírny v roce 1969 (obr.8) pod označením PP - 20. Jednalo se  

o kombinaci systému Nummela a Simon. 

  

Obr. 6 Vysokozdviţná plošina Simon Snorkel [12] 
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Obr. 7 Plošina konstrukce Nummela [12] 

Obr. 8 Plošina PP-20, Slovácké strojírny [12] 
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Další vývoj vysokozdviţných plošin dokumentují další stručné údaje. 

- 1985 – teleskopická plošina Bronto Skylift 

- 1988 – dosah 68 m, Bronto 

- 1994 – dosah 72 m, Bronto 

- 2000 – dosah 88 m, Bronto 

- 2005 – dosah 90 m, Bronto 

- 2007 – dosah 101 m, Bronto 

- 2012 – dosah 112 m, Bronto 

- 2013 – dosah 113 m, Zoomlion 

 

Celý vývoj výškové techniky ať jiţ ţebříků či plošin je provázen snahou o co 

nejvyšší dosaţenou výšku, nosnost a zvýšení bezpečnosti. Toho je dosahováno pouţitím 

nejmodernějších materiálů na konstrukci a k zajištění bezpečnosti. S rozvojem polovodičů, 

zmenšováním součástek pouţívaných v elektrotechnice a s rozvojem počítačové techniky 

došlo k jejímu pouţití i u výškové techniky, kde přebírá kontrolní a řídící funkce a dochází 

k omezení lidského faktoru z rozhodovacího procesu. 

V současné době na území české republiky mají největší zastoupení v oblasti poţární 

výškové techniky firmy Magirus, Camiva, Metz a Bronto. [12] 
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3. Výběr techniky a její TTD 
 

Při výběru techniky pro praktické ověření porovnání TTD, bylo vycházeno ze dvou 

omezujících faktorů. Prvním bylo, o jaké posuzované území se jedná a z toho plynoucím 

pak byl druhý faktor, a to jaká technika je na daném území dislokována. Pro výběr a 

porovnání pak byly vybrány AZ – 37 S1  od firmy Magirus a AP – 42 S1V od firmy 

Bronto. 

3.1. AZ – 37 S1  
 

Jedná se o atomobilový ţebřík se současnými pohyby, od firmy Magirus, umístěný 

na podvozku Mercedes – Benz Econic (obr. 9). Ţebříková sada je pětidílná a na jejím 

konci je umístěn záchranný koš o nosnosti 270 kg. Hlavní ovládací pracoviště je na točně 

ţebříku, další pak v záchranném koši. Pro usnadnění práce strojníka je na displej hlavního 

pracoviště přenášen obraz z integrované kamery, umístěné v koši.  

 
Obr. 9 AZ-37 S1 [12] 
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 Základní technické údaje udává tabulka. (tab. 1) 

 
   Tab. 1 - Technická data AZ-37 S1 

délka vozidla : 10,03 m 

šířka vozidla  : 2,5 m 

výška vozidla  : 3,17 m 

provozní hmotnost  : 15740 kg 

největší povolená hmotnost  : 18000 kg 

maximální záchranná výška   : 37,7 m 

pracovní pásmo ţebříkové sady  : -17° aţ +75° 

pracovní šířka podpěr : od 2,5 m do 5,2 m 

 

Vozidlo je vybaveno plně řiditelnou zadní nápravou. Ta je schopna provozu ve 

čtyřech jízdních reţimech. V prvním reţimu je zaaretovaná a chová se jako klasická pevná 

náprava, ve druhém reţimu je řízena počítačem a v závislosti na rychlosti (čím větší 

rychlost tím menší úhel natočení), sleduje stopu přední nápravy. Při vysokých rychlostech 

se uskutečňuje vystředění zadní nápravy do mechanicky zadané střední polohy. Ve třetím 

reţimu je k dispozici reţim krabí chod, kdy zadní náprava se natáčí souhlasně s přední 

nápravou a ve čtvrtém reţimu je plně řiditelná řidičem nezávisle na přední nápravě. 

Podvozek je umístěn na vzduchových vlnovcích a umoţňuje regulaci světlé výšky 

podvozku.   

Provoz ţebříku je moţný se záchranným košem, nebo pouze s ţebříkovou sadou. 

Ţebříková sada je na svém konci vybavena závěsnými oky umoţňujícími zavěšení 

vázacích prostředků a pouţití k jeřábování. Plocha záchranného koše je 0,9 m
2
, je vybaven 

úchyty pro záchranná nosítka a hasící monitor. Na poslední sadě je umístěn suchovod. 

Ovládání ţebříku je moţné buď z pracoviště strojníka, nebo přímo ze záchranného koše. 

Hodnoty vyloţení jsou uvedeny v tabulce (tab. 2).  
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   Tab. 2 - Hodnoty vyloţení AZ-37 S1 

Druh provozu Maximální zatíţení Maximální vyloţení 

Provoz koše - 3 osoby 270 kg 14,6 m 

Provoz koše - 2 osoby 180 kg 15,8 m 

Provoz koše – 1 osoba 90 kg 17,2 m 

Provoz koše bez osob  18,6 m 

Provoz volného stání  

– 1 osoba 

90 kg 20,1 m 

Provoz můstku  1080 kg 21,5 m 

 

Ţebřík je schopen pracovat v rozmezí teplot  -15°C aţ +35°C. Provoz při rychlosti 

větru do 9 m/s je bez omezení, od 9 do 14 m.s
-1

 pak se záchytnými lany (obr. 10).  

Od 14 m.s
-1

 je nutno ţebřík částečně zasunout. Teoreticky lze se ţebříkem při úplném 

zasunutí pracovat aţ do rychlosti 27 m/s. Hodnoty rychlosti větru snímá anemometr 

umístěný na posledním dílu ţebříkové sady. Podpěry ţebříku jsou typu Vario a plynule 

vysunovatelné v celém svém pracovním rozsahu. [8] 

 

 30°- 40° 

Obr. 10 Příklad pouţití ţebříku se záchytnými lany [8] 
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3.2. AP – 42 S1 
 

Hydraulická plošina výrobce Bronto, namontovaná na podvozku Mercedes – Benz 

Actros (obr. 11). Nástavba je hliníková s odlehčenou konstrukcí. Plošina je vybavena 

dvěma ovládacími pracovišti a ovládána systémem Bronto 3+. Teleskopické rameno  

je otočné o 360° a vybaveno suchovodem pro dodávku vody k hasícímu monitoru v koši. 

Koš je stranově natáčecí, vybaven úchytem pro nosítka, vodním monitorem o průtoku  

aţ 2400 l.min
-1

 a ochrannými tryskami vodní clony. Mezi jeho další výbavu patří hadicový 

naviják, elektronický anemometr a rozvod dýchacího vzduchu. 

 

 

 

Podvozek je třínápravový, zadní náprava částečně řiditelná, (automaticky se natáčí 

do protipohybu přední nápravy) a pomáhá tak průjezdu zatáčkou. Na podvozku jsou 

podpěrné trámy typu H, zajišťující ustavení vozidla. Při ustavení je třeba vozidlo zvednout 

tak, aby se kola nedotýkala země. Světlou výšku vozidla lze regulovat. 

  

Obr. 11 AP-42 S1V [11] 
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Další technické údaje k plošině jsou v tabulce (tab. 3). 

 

   Tab. 3 – Technické údaje AP-42 S1 

délka vozidla   9,91 m 

šířka vozidla   2,55 m 

výška vozidla   3,75 m 

provozní hmotnost   21 700 kg 

největší povolená hmotnost   26 000 kg 

nejvyšší stranové vyloţení   23,5 m od středu 

maximální záchranná výška   42 m 

pracovní šířka podpěr   od 2,8 m do 6,2 m 

 

 

 Pracovní diagram AP- 42 S1V (obr. 12) zobrazuje moţnosti pouţití plošiny 

v závislosti na vyloţení a zatíţení koše. Kaţdé zatíţení je specifikováno jinou volbou 

ohraničení, hodnoty zatíţení jsou v levém horním rohu pod továrním označením plošiny. 

Svislá osa udává maximální moţnou dosaţitelnou výšku (je udávána o 2 m větší neţ 

záchranná výška), vodorovná osa udává maximální moţné vyloţení od středu točnice 

v metrech. Z pracovního diagramu plošiny je patrné, ţe plošina můţe pracovat aţ 5 m pod 

vodorovnou rovinou, na které je ustavena. [1] 
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      Obr. 12 Pracovní diagram AP-42 S1 [1] 
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4. Statistika 
 

Při porovnávání pouţití výškové techniky byly jako prvotní pouţity základní údaje 

uváděné v SSU. V tabulkách jsou zpracovány nejprve podle počtu událostí celkem a z toho 

událostí s pouţitím výškové techniky (tab. 4) a (graf 1) 

 

 
   Tab. 4 – Počet událostí 

rok zásahy celkem 
z toho zásahy s výškovou 

technikou 

2009 8411 1462 

2010 8641 2221 

2011 7305 1491 

2012 7281 1537 

2013 9015 1967 

 

 

 

 

 

 

Propočtem pak dostáváme údaje o procentuálním zastoupení výškové techniky při 

realizovaných výjezdech (graf 2). 

 Graf 1 – Počet událostí 
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Dalším zpracováním dat získáme počet poţárů v jednotlivých letech a z toho poţáry, 

kde byla pouţita výšková technika (tab. 5). 

  

   Tab. 5 – Počet poţárů 

rok požáry celkem požáry s výškovou technikou 

2009 2401 500 

2010 2149 498 

2011 2510 557 

2012 2395 529 

2013 2070 536 

 

 

Údaje z tabulky č. 5 pak jsou zpracovány v grafické podobě v grafu č. 3. 

Procentuální zastoupení výškové techniky při poţárech zobrazuje graf č. 4. 

 

  

Graf 2 - Procentní zastoupení výškové techniky při zásahu 
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Z grafů č. 3 a č. 4 vyplývá zastoupení výškové techniky u zásahu, s tím, ţe u poţárů 

je toto zastoupení vyjádřeno v procentech, vyšší neţ v celkovém součtu. [6] 

Graf 3 – Počet poţárů 

Graf 4 – Procentní zastoupení výškové techniky při poţárech 
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5. Možnosti ustavení vybrané techniky v městské zástavbě 

5.1. Řeznická 
 

V rámci ověření kdy a kde pouţít AZ nebo AP byly provedeny zkoušky ve 

vybraných lokalitách hl. m. Prahy. Jednalo se o lokality ve vnitřní Praze. Místa byla 

vybrána se záměrem, aby svým vzhledem a uspořádáním reprezentovala co největší části 

vnitřní Prahy a zároveň nevykazovala ojedinělé extrémní podmínky pro stavbu výškové 

techniky. Při této zkoušce bylo porovnání prováděno vizuálně. Hodnotilo se, zda lze 

techniku vůbec ustavit, jaké má v dané lokalitě omezení a jaký je její pracovní rozsah. 

Jako první místo byla vybrána ulice Řeznická na Praze 2. Reprezentuje zástavbu 

okolo Václavského náměstí. Na fotografiích je AZ v ulici Řeznická (obr. 13+14). 

  

 

Popisek č. 1 v obr. 13 upozorňuje na podpěry umístěné na chodníku, popisek č. 2 pak 

na kovové zábrany oddělující chodník od vozovky. 

1 

2 

Obr. 13 AZ v ulici Řeznická [autor] 
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Šipka v obrázku č 14 upozorňuje na lano zachycené mezi budovami. Pouţívá se 

k uchycení reklamních poutačů a platí přímá úměra, ţe čím frekventovanější ulice, tím více 

poutačů a překáţek pro výškovou techniku. 

Obr. 14 AZ v ulici Řeznická [autor] 
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Na uvedených fotkách je patrný vzhled ulice. Ulice má celkovou šířku 11 m, z obou 

jejích stran jsou chodníky o šířce 2,5 m oddělené od ulice kovovými zábranami, z jedné 

strany modrá parkovací zóna o šířce 2 m a zbývá průjezdný pruh o šířce 4 m. Podpěry AZ 

jsou na levé straně vysunuty na plnou šířku a částečně zasahují na chodník, na pravé straně 

jsou vysunuty jen částečně z důvodu zaparkovaných automobilů. Při této konfiguraci má 

AZ částečně omezený boční dosah viz. foto řídící obrazovky (obr. 15), ale jelikoţ ulice má 

omezenou šířku pak při zásahu by ho toto neomezovalo. 

 

  

 

Ve fotografii pracovního diagramu na obrázku č. 15 značí zelená oblast ideální 

pracovní oblast. Symbol označený červenou šipkou označuje aktuální pracovní polohu a 

vyloţení ţebříkové sady, přerušovaná čára v zeleném poli pak značí současný moţný 

pracovní rozsah. 

 

Na stejném místě byla ustavena AP a porovnány její moţnosti (obr. 16). 

  

Obr. 15 Řídící obrazovka AZ [autor] 
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Z fotografie je patrné, ţe u AP zde nemohly být z důvodu nedostatečné šíře vozovky 

a neznámé únosnosti chodníku, vysunuty vzpěry na plnou šíři. To se projevilo omezenou 

moţností manipulace a zakázanými pohyby ze strany řídícího počítače (obr. 17), kdy 

nejprve nebylo moţno plošinu vztyčit vůbec a teprve po sloţité manipulaci a několika 

pokusech se povedlo rameno AP vztyčit a pracovat s ním. I v této fázi však počítač 

dovoloval pouze některé manipulace (obr. 18) a lze konstatovat, ţe zásah zde by byl 

nepochybně problematický.  

 

 

  

Obr. 16 AP v ulici Řeznická [autor] 
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Na řídící obrazovce AP je varovný signál (červená šipka) a zobrazeny signály 

nepovolených manipulací. Na obrazovce jsou znázorněny červenými směrovými šipkami 

se ţlutým přeškrtnutím (ţlutá šipka). 

Obr. 17 Řídící obrazovka AP [autor] 

Obr. 18 Řídící obrazovka AP [autor] 
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5.2. Vinohradská 
 

Jako další lokalita byla vybrána ulice Vinohradská. Se svojí délkou skoro 5 km, patří 

mezi nejdelší praţské ulice. Prochází několika obvody a po celé její délce probíhá 

tramvajový provoz vedený středem ulice. Její šířka je 15,4 m, samotná šíře jejích 

jednotlivých jízdních pruhů, zúţená o modré parkovací zóny, je pak 3,3 m. Ustavení 

výškové techniky je zde komplikováno vedením trolejí a zaparkovanými automobily.  

Jako první byl proveden pokus s ustavením automobilové plošiny (obr. 19). 

 

 
Obr. 19 AP na ulici Vinohradská [autor] 
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Kombinace zaparkovaných automobilů, trolejového vedení a potřeby minimálního 

vysunutí opěr vedla k okamţitému zablokování dopravy a znemoţnění průjezdu tramvají 

(obr. 20), coţ by ve všední den vedlo k okamţitému dopravnímu kolapsu, zneprůjezdnění 

příjezdových komunikací a horšímu příjezdu posilových jednotek.   

Obr. 20 AP blokuje dopravu na ulici Vinohradská [autor] 
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Ustavení AZ ve stejném místě probíhalo s menšími obtíţemi. Při vyuţití faktu 

moţnosti postavení opěr s nulovým vysunutím, nedošlo k okamţitému zablokování 

tramvajové dopravy. Toto by nastalo aţ při samotné práci ţebříku a otočení otoče  

do tramvajového pruhu (obr. 21). Výhodou této moţnosti je ustavení ţebříku okamţitě  

po příjezdu na místo zásahu, bez zablokování tramvajového pruhu a tím i celé dopravy  

a moţnost vyčkání na další činnost neţ bude proveden průzkum.   

 

  

 

 

  

Obr. 21 AZ na ulici Vinohradská [autor] 
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5.3. Moravská 
 

Třetím zástupcem byla zvolena ulice Moravská. Jedná se o ulici v klidové části 

zástavby lemovanou stromořadím. Je charakteristická pro oblast Nového města praţského. 

Její šíře je 19 m, šíře chodníků 5m, vozovky 9 m, z obou stran modré parkovací zóny  

o šířce 2 m a zbývá jízdní pruh o šíři 4 m. V této lokalitě bylo ustavení obou technik bez 

větších problémů (obr. 22 a 23), částečně i díky tomu, ţe pokus se konal o víkendu, kdy 

ulice nejsou tolik zaplněny. V některých místech by mohly problém představovat vzrostlé 

stromy, ale toto by bylo moţno při ohroţení ţivota řešit pokácením předmětného stromu. 

Zároveň však absence trolejového vedení, či lan reklamy usnadňuje ustavení výškové 

techniky.  

  

 

U AZ je zde vidět moţnost rozdílného vysunutí kaţdé podpěry (obr. 22) a zároveň je 

u pravé zadní podpěry vidět moţnost (díky jejímu nízkému profilu), tuto částečně zasunout 

pod stojící automobil a tím zlepšit dostupnost AZ. 

  

Obr. 22 AZ v ulici Moravská [autor] 
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Na obrázku č. 23 ţlutočervená šipka upozorňuje na to, jak AP v ulici Moravská 

vyuţívá volné modré zóny k vysunutí podpěr na maximální moţnou šířku. Při zaplněné 

modré zóně zaparkovanými vozidly, by nebylo moţné AP takto ustavit a její pouţití by 

bylo problematické. 

  

Obr. 23 AP v ulici Moravská [autor] 
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Všechny tři zkoušky, byly prováděny ve dnech pracovního klidu z důvodu menšího 

ovlivnění jiţ tak hektického provozu v hl. m. Praze. V době zkoušky panovalo bezvětří, 

teplota 8°C, sucho.  

Z provedených zkoušek vyplynulo poznání o lepší manévrovatelnosti a moţnostech 

zkoušeného AZ oproti AP ať jiţ co do jízdních a průjezdních vlastností, tak poté při 

vlastním ustavení a práci s technikou. Samotnou kapitolou by však byly jiné lokality, kdy 

v důsledku zřízení modrých parkovacích zón a nedodrţení předpisů by nebylo moţné 

projet se ţádnou zásahovou technikou. Příkladem toho je ulice ,,Na Smetance“ kde šíře 

průjezdného pruhu činí 2 m (obr. 24). 

 

 

  

 

 

  

Obr. 24 ulice ,,Na Smetance“ [autor] 
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6. Záchrana osob přes překážku 
 

 

V roce 2013 v důsledku nepříznivého vývoje počasí a přidruţených se lidských 

pochybení, vyvstala aktuální potřeba záchrany osob přes překáţku a to konkrétně přes 

rozvodněný tok. Bylo tedy logické porovnat pro tuto situaci moţnosti obou technik. 

Vlastní zkoušce předcházelo seznámení se s tokem, okolní zástavbou, terénem a moţností 

pouţití techniky (obr. 25 a 26).   

 

  

 

Na obrázku č. 25 je zachycena AP při zkoušce moţnosti nasazení. Plošina je z 

důvodu prudce klesající navigace vodního toku a tím nemoţnosti vysunout dostatečně 

podpěry, ustavena zadní částí na samý kraj navigace a tím je zvýšen její dosah. Protější 

břeh je situován zhruba o metr níţe a v případě rozlití vodního toku by v místě ustavení 

plošiny ještě nebyla voda. 

  

Obr. 25 AP v ulici ,,Nad Vinným Potokem“ [autor] 
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Na obrázku č. 26 je zachycen AZ při zkušebním ustavení na komunikaci kopírující 

břeh vodního toku. AZ je ustaven bokem k vodnímu toku a je simulováno zaplnění 

parkovacích míst na komunikaci.  

Po provedené rekognoskaci terénu, bylo rozhodnuto provést vlastní ostrou zkoušku 

v ulici ,,U Michelského mlýna“. Jedním z rozhodujících faktorů pro toto místo bylo to,  

ţe zde v roce 2013 při rozvodnění Botiče, bylo nutno provést záchranu osob z domova 

seniorů.  

Zkouška byla provedena za jasného počasí, při teplotě 8°C a rychlosti větru 2 m.s
-1

. 

Zkouška spočívala v záchraně tří osob ze střechy simulovaného zatopeného objektu. První 

pokus spočíval v záchraně pomocí koše AZ (obr. 27). Z důvodu mezní vzdálenosti bylo 

nutno osoby převáţet po jedné. Měřen byl čas od zapnutí čerpadla do zapatkování, začátku 

zdvihání ţebříkové sady, čas ustavení přes překáţku, začátek záchrany po naloţení osob do 

koše a čas, kdy se lidé dostali do bezpečí (tab. 6).  

Druhý pokus pak spočíval ve vyuţití ţebříkových sad jako mostu a v přechodu  

po těchto sadách (obr. 28) a (tab. 6). 

Obr. 26 AZ v ulici ,,U Michelského mlýna“ [autor] 



34 

 

  

 

 

  

 

Obr. 27 Záchrana pomocí koše AZ [9] 

Obr. 28 AZ ve funkci mostu [autor] 
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   Tab. 6 – záchrana pomocí koše AZ 

čas od zapnutí čerpadla do 

AZ zapatkování 
začátek 
zdvihání 

na druhé straně 
začátek 

záchrany osob 
osoby na zemi 

v koši 0´50" 60´ 2´22" 2´30" 3´59" 

   
5´12" 5´27" 6´25" 

   
7´34" 7´45" 8´44" 

      po sadách 0´48" 0´57" 1´20" 1´25" 2´33" 
  

Z uvedených dat je patrná větší rychlost při záchraně osob po ţebříkových sadách 

vyuţitých jako most. Údaj, který v tomto případě nemáme k dispozici, je kolik procent 

z netrénované populace je schopno chůze po ţebříkové sadě ve funkci mostu.  

Třetí pokus byl realizován za pomoci AP. Zde z důvodu moţnosti většího vyloţení  

a nosnosti koše bylo moţné zachraňované osoby naloţit najednou (obr. 28) a (tab. 7). 

 

   Tab. 7 – záchrana pomocí AP 

čas od zapnutí čerpadla do 

AP zapatkování 
začátek 
zdvihání 

na druhé straně 
začátek 

záchrany osob 
osoby na 

zemi 

 
1´52" 2´30" 6´40" 7´00" 18´14" 

  

Z uvedených dat vyplývá pomalejší práce z AP, navíc v závěru počítač vyhodnotil 

jemu přicházející signály jako nestandartní a osoby se podařilo dostat na pevnou zem  

aţ v čase osmnácti minut od zahájení záchrany. V tabulce č. 8 a grafu č. 5 pak je porovnání 

časů jednotlivých úkonů u AP a AZ.  

  

čas zapatkování začátek zdvihání 
cesta pro 

zachraňované 

cesta se 
zachráněnými 

osobami 

AZ 50 10 82 97 

   
73 73 

   
69 70 

průměr 
  

75 80 

     AP 112 38 250 694 

Tab. 8 časy jednotlivých úkonů ve vteřinách 
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Graf 5 - porovnání časů 

Obr. 29 Záchrana osob pomocí AP [autor] 
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7.  Záchrana osob z výšky 
 

Jako z jednou moţných variant záchrany osob z výšky, se v praxi poţárních jednotek 

počítá se záchranou pomocí výškové techniky. Předpokládá se, ţe tato záchrana bude 

z důvodů budování chráněných únikových cest typu B a C jako zásahových, probíhat ve 

výškách převáţně menších neţ 22,5 m. Z tohoto důvodu byly k dalším dvěma zkouškám 

vybrány dvě rozdílné budovy o poţární výšce menší neţ 22,5 m. 

 

7.1. Nácvik 
 

Před započetím samotných praktických zkoušek záchrany osob bylo přistoupeno  

ke zkoušení bez figurantů pouze za účasti osádek AZ a AP. Podniknuty byly tři pokusy při 

kaţdé zkoušce a to do dvou rozdílných výšek ustavení, vţdy s jinou obsluhou řídícího 

stanoviště. 

hodnoty 1: - výška ustavení 12 m, vyloţení 6,5 m (tab. 9 a 10) 

hodnoty 2:  - výška ustavení 27 m, vyloţení 10 m (tab. 11 a 12) 

 

   Tab. 9 – hodnoty 1 - AZ 

 čas od zapnutí čerpadla do 

AZ - 1 strojník zapatkování začátek zdvihání ustavení 

 
1 31" 47" 2´02" 

 
2 47" 53" 1´42" 

 
3 44" 52" 1´47" 

průměr 
 

41" 51" 1´50" 

 

 

   Tab. 10 – hodnoty 1 - AP 

 čas od zapnutí čerpadla do 

AP strojník zapatkování začátek zdvihání ustavení 

 
1 1´04" 1´18" 3´45" 

 
2 1´22" 1´46" 3´33" 

 
3 1´08" 1´20" 3´28" 

průměr 
 

1´11" 1´28" 3´35" 
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   Tab. 11 – hodnoty 2 - AZ 

 čas od zapnutí čerpadla do 

AZ - 2 strojník zapatkování začátek zdvihání ustavení 

 
1 33" 48" 1´13" 

 
2 39" 53" 1´40" 

 
3 42" 54" 1´26" 

průměr 
 

38" 52" 1´26" 

 

 

   Tab. 12 – hodnoty 2 - AP 

 čas od zapnutí čerpadla do 

AP - 2 strojník  zapatkování začátek zdvihání ustavení 

 
1 1´08" 1´18" 3´47" 

 
2 1´17" 1´30" 3´56" 

 
3 1´12" 1´24" 3´49" 

průměr 
 

1´12" 1´24" 3´51" 

 

Porovnání jednotlivých měření je v grafech č. 6 a 7. 

 

 

  

Graf 6 – porovnání časů, hodnoty 1 
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Z porovnání časů v grafu č. 6 a č. 7, je zřejmá pomalejší činnost u AP. Ve všech 

sledovaných parametrech vykazuje vyšší hodnoty. Nejmarkantněji se to projevuje u času 

zapatkování, u obou zkoušek. 

Po provedení cvičných zkoušek, bylo přistoupeno k části praktických zkoušek 

s figuranty. K praktickým zkouškám byly vybrány dva výškově rozdílné objekty. 

  

Graf 7 – porovnání časů hodnoty 2 
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7.2. Cvičná věž 
 

Jako první objekt byla vybrána cvičná věţ na stanici č. 5. Její poţární výška je 11 m. 

Vybrána byla z důvodu vnější podobnosti s panelovým domem. Byla simulována záchrana 

osob při nemoţnosti opustit bytovou jednotku standartní cestou a to záchrana z balkonu. 

Při pokusu bylo zataţeno, 3°C, vítr do 2 m.s
-1

.  

 Zachraňovány byly vţdy tři osoby při třech způsobech záchrany.  

1, sestup po ţebříkových sadách, kdy kaţdého sestupujícího jistí hasič (obr. 30). 

2, záchrana pomocí koše AZ (obr. 31). 

3, záchrana pomocí koše AP (obr. 32). 

 

U všech tří variant byly měřeny časy od zapnutí hydraulického čerpadla  

do zapatkování vozidla, začátku zdvihání ramene nebo sady, ustavení do poţadované 

polohy pro záchranu osob, čas začátku záchrany a čas, kdy jsou osoby na zemi (tab. 13). 

Z důvodu omezené nosnosti koše AZ, bylo nutno zachraňované osoby rozdělit na dvě 

skupiny. Pro rozlišení figurantů, tito mají na sobě oblečeny reflexní vesty. Z důvodu 

bezpečnosti a právních předpisů byli jako figuranti pouţiti příslušníci HZS.  

 

 

 

 

Obr. 30 Sestup po ţebříkových sadách AZ z cvičné věţe [9] 
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Na obraze č. 31, nastupování zachraňovaných osob do koše AZ. Jedná se z důvodu 

moţného pádu osob o nejkritičtější fázi záchrany. 

 

 

 

Na obraze č. 32 zachraňované osoby v koši AP. Vzhledem k větší nosnosti koše, 

bylo moţno vzít všechny tři zachraňované osoby najednou. 

Obr. 31 Záchrana osob z cvičné věţe v koši AZ [9] 

Obr. 32 Záchrana osob z cvičné věţe pomocí AP [9] 
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   Tab. 13 – časy při záchraně z cvičné věţe 

čas od zapnutí čerpadla do 

AZ zapatkování 
začátek 
zdvihání 

ustavení 
začátek 

záchrany 
osoby na zemi 

po sadách 0´37" 1´01" 3´14" 3´38" 7´06" 

      
v koši 0´34" 0´53" 1´32" 1´43" 2´54" 

   
3´42" 3´50" 4´47" 

      
AP 1´26" 1´43" 5´30" 5´35" 7´35" 

 

 Po přepočtení časů celkových, na časy jednotlivých úkonů, jejich zprůměrování  

a porovnání jednotlivých dat, byl vytvořen grafický výstup (graf č. 8). 

 

 

 

V grafickém porovnání přibliţně stejných hodnot dosahuje záchrana s AZ. Rozdíl 

v čase, u poloţky ,,cesta pro zachraňované“ u AZ, je dán nutností, při záchraně po sadách, 

srovnat příčle ţebříku.   

  

Graf 8 – porovnání časů jednotlivých úkonů 
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7.3. Policejní akademie 
 

Jako druhý objekt pro praktickou zkoušku byla zvolena budova v areálu policejní 

akademie v Praze. Její poţární výška je 21,6 m. Simulována byla nemoţnost opuštění 

budovy a záchrana osob z niţší střechy uvedeného objektu, to je z výšky 25,5 m. V době 

pokusu bylo jasno, bezvětří, teplota 10°C. Zachraňovány byly tři osoby a byly zkoušeny tři 

varianty záchrany. Jako figuranti se zúčastnili příslušníci HZS a pro odlišení od zachránců, 

měli oblečeny reflexní vesty. 

1. varianta – záchrana osob po ţebříkových sadách (obr. 33) 

 

 

  

Obrázek č. 33 zachycuje záchranu osob po ţebříkových sadách. Obě dvě osoby jsou 

čelem k ţebříkovým sadám, zachránce jde jako první a jistí zespoda zachraňovaného. 

Z důvodu bezpečnosti byla na ţebříkové sady pouštěna vţdy pouze jedna dvojice a teprve 

po jejich opuštění se na cestu vydával další pár (obr. 34). 

  

Obr. 33 Záchrana osob po ţebříkových sadách [autor] 
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  Obr. 34 Policejní akademie, záchrana osob po ţebříkových sadách [autor] 
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2. varianta – záchrana osob pomocí koše AZ (obr. 35) 

 

 

 

Při záchraně pomocí koše AZ, bylo potřeba z důvodu nosnosti koše rozdělit skupinu 

zachraňovaných na dvě skupiny. Zatímco první skupina opouštěla budovu, s druhou 

skupinou zůstal jako dozor příslušník HZS, jistil ji, uklidňoval a opustil budovu společně  

s druhou skupinou.  

 

3. varianta – záchrana pomocí koše AP (obr. 36) 

Jako poslední (3) varianta záchrany, byla pouţita záchrana v koši pomocí AP. Byla vyuţita 

větší nosnost koše AP a zachraňovaní naloţeni do koše AP najednou. Naměřené časy  

ze všech třech variant záchrany jsou v tabulce č. 14. Měřil se čas od zapnutí hydraulického 

čerpadla do zapatkování, začátku zdvihání ramene AP či ţebříkové sady AZ, ustavení, 

začátku záchrany a dopravení zachraňovaných na zem. 

  

Obr. 35 Neukázněný zachraňovaný opouští koš AZ ještě před otevřením dvířek [autor] 
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   Tab. 14 – časy při záchraně osob na policejní akademii 

čas od zapnutí čerpadla do 

AZ zapatkování 
začátek 
zdvihání 

ustavení 
začátek 

záchrany 
osoby na zemi 

po sadách 39" 1´21" 3´40" 4´08" 14´21" 

      
v koši 32´ 57´ 2´36" 2´51" 4´08" 

  
4´17" 5´17" 5´23" 6´22" 

      
AP 1´26" 1´48" 6´23" 7´06" 11´49" 

 

 

Z uvedených dat je zřejmé, ţe nejdéle trvala záchrana osob po sadách. Naopak 

nejrychlejší byla při záchraně košem AZ. Časy z tabulky č. 14, přepočtené na čas 

jednotlivých úkonů jsou graficky porovnány v grafu č. 9. 

  

Obr. 36 AP se  přibliţuje k zachraňovaným osobám na policejní akademii [9] 
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Při porovnání času cesty pro zachraňované osoby je nejdelším časem čas pro plošinu. 

Delší čas u AZ v reţimu po sadách oproti reţimu v koši, je způsoben nutností vyrovnání 

příčlí  

a současného ustavení do vhodné pozice pro nástup na ţebříkové sady. U úkonu cesta  

se zachraňovanými osobami, je jednoznačně nejdelší vyuţití ţebříkových sad. Tato 

skutečnost je způsobena vyšší výškou záchrany a tím přirozenou větší opatrností, potaţmo 

pomalejším pohybem zachraňovaných i zachránců.  

 

8. Nasazení při hašení 
 

V rámci srovnání bylo potřeba porovnat i jednotlivé časy při zkoušce ustavení pro 

hasební zásah. Zkouška byla prováděna při volném stání s těmito hodnotami vyloţení. 

Výška koše nad zemí 12 m a stranové vyloţení 6,5 m. Při této výšce bylo vyuţito 

moţnosti, která se pouţívá v praxi a voda po AZ byla vedena vysokotlakým proudem.  

U AP byl pouţit monitor. Zkouška byla jak z AP tak z AZ provedena třikrát, pokaţdé 

s jinou obsluhou výškové techniky. Jednotlivé časy, měřené od zapnutí čerpadla, jsou 

uvedeny v sekundách v tabulce č. 15 a č. 16. 

 

Graf 9 – porovnání časů jednotlivých úkonů, policejní akademie  
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   Tab. 15 – naměřené časy u AP při zkoušce ustavení pro hašení 

 čas od zapnutí čerpadla do 

AP strojník zapatkování začátku zdvihání začátku hašení 

 
1 85 104 206 

 
2 88 110 218 

 
3 74 91 198 

 

 

   Tab. 16 - naměřené časy u AZ při zkoušce ustavení pro hašení 

 časy od zapnutí čerpadla do 

AZ strojník zapatkování začátku zdvihání začátku hašení 

 
1 34 101 186 

 
2 37 74 169 

 
3 33 76 138 

 

 

V grafu č. 10, je porovnání zprůměrovaných časů z tabulek č. 15 a č. 16. 

 

 

  

Graf 10 – porovnání  časů při hašení 
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Z dat v grafu č. 10 lze vyčíst pomalejší ustavení plošiny, na čase začátku zdvihání  

je patrný vliv rychlejší obsluhy a snadnějšího nastupování do koše u AP, výsledný čas 

počátku hašení opět vyznívá méně příznivě pro AP. 

 

9. Možnost automatického opakování 
 

V rámci probíhajícího ověřování a porovnávání moţností AZ a AP byly provedeny 

zkoušky s moţností automatického opakování pohybů. Touto funkcí je vybaven pouze AZ, 

u AP byla deaktivována. Funkce spočívá v tom, ţe lze nahrát do paměti libovolný pohyb, 

či trasu pohybu koše nebo ţebříkové sady AZ. V praxi pouţíváme tak, ţe při potřebě vrátit 

se na místo kde jiţ s košem nebo ţebříkovou sadou AZ jsme (typicky se jedná o záchranu 

většího počtu osob), pak při opouštění místa nakládky zachraňovaných osob zapneme 

nahrávání pohybu. Při příjezdu na místo kde osoby vykládáme, nahrávání ukončíme  

a dáme uloţit. Poté jiţ jenom dáváme povel ,,zpět“ a AZ se vrátí na místo nakládky. Po 

dalším zadání povelu ,,zpět“ se vrátí automaticky na místo vykládky. Při pouţití povelu 

,,zpět“, tak bude AZ pracovat v reţimu nekonečné smyčky, dokud uloţená data 

nevymaţeme. Při pokusu byla data nahrána při jízdě dolů a porovnávána doba jízdy při 

nahrání dat a poté doba jízdy při povelu ,,zpět“ (tab. 17) a graf č. 11. 

 

   Tab. 17 – časy při automatickém opakování 

pokus čas nahrání doba jízdy nahoru doba jízdy dolů 

1 76 68 58 

2 125 83 81 
 

 

Při pokusu č. 2 byla rychlost jízdy při nahrávání dat úmyslně zpomalena a tím 

prodlouţen čas nahrávání. O to markantnější je rozdíl v čase při zadání povelu ,,zpět“. 

Bylo nutno konstatovat, ţe AZ povel ,,zpět“ vykonává nejenom precizně, ale také značně 

rychleji neţ ho obsluha nahrála. Dle provozní dokumentace by ho měl vykonávat 

maximální moţnou rychlostí, v oblasti zvoleného (AZ je vybaven dvěma reţimy rychlosti) 

rychlostního reţimu. 
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10. Shrnutí 
 

Při zkoušce moţností techniky v městské zástavbě, se s ohledem na moţnosti 

průjezdu a ustavení techniky jeví jako lepší AZ 

U zkoušky ,,záchrana osob přes překáţku“ dosáhl lepších časů AZ, jako nejlepší  

a nejrychlejší se v tomto případě jevilo pouţití ţebříkových sad jako mostu. Skutečností  

je, ţe AZ zde byl na samé hranici svého dosahu, v tomto měla výhodu AP, která měla ještě 

rezervu. 

Při záchraně osob z cvičné věţe, dosáhl ve všech sledovaných parametrech lepších 

výsledků AZ. Nejrychlejší způsob záchrany osob zde byla záchrana v koši AZ. 

 U záchrany osob z policejní akademie byla nejrychlejší záchrana v koši AZ, naopak 

nejdéle trvala záchrana po sadách AZ. 

Při zkoušce ustavení pro hasební zásah byl opět rychlejší AZ. Zásah by zde byl 

proveden dříve.  

 

Graf 11 – časy při povelu opakuj 
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11. Závěr 
  

Po srovnání naměřených dat lze konstatovat, ţe AZ vykazuje ve většině 

srovnatelných parametrů lepší výsledky neţ AP. Při všech provedených zkouškách byly 

časy ustavení u AZ kratší a i další manipulace s AZ byla rychlejší a uţivatelsky příjemnější 

neţ s AP. Systém ,,Vario“ pouţitý u stabilizačních podpěr AZ je lépe pouţitelný na 

komunikacích lemovaných zaparkovanými automobily a jeho plně řiditelná zadní náprava 

je jedinečným pomocníkem při průjezdu křiţovatek na úzkých komunikacích městské 

zástavby. Nespornou výhodou je moţnost pouţití ţebříkových sad k jeřábování, kdy 

v závislosti na úhlu vztyčení ţebříkové sady je moţné zvedat břemena aţ o hmotnosti 4000 

kg. Práci strojníka usnadňuje integrovaná kamera v koši, přenášející obraz na hlavní 

displej. Jediným nedostatkem pouţitého AZ, se jeví absence sklápěcího posledního dílu 

sady s košem. 

 Výhodou AP je její větší nosnost koše, větší dosah, osazení skládacím ramenem 

s košem a rozvod dýchacího vzduchu v koši. Jako problematické se jeví nepřeberné 

mnoţství elektroniky hlídající kaţdý pohyb a tím pravděpodobnější moţnost závady. 

Ovládání plošiny klade větší nároky na obsluhu a funkce moţnosti nastavení několika 

uţivatelů a pro ně nastavení různých omezení a rychlostí ovládání by u záchranné techniky 

neměla být. Stačí pak méně pozorná obsluha a bude překvapena, proč plošina nefunguje 

nebo se chová nestandardně. Výsledná kombinace aţ moc chytrého počítače, 

sofistikovaného ovládání, elektronického čidla, na kterém se zrovna usadilo o zrnko prachu 

víc neţ má a problematického biofaktoru můţe vést ke smrtelné kombinaci. 
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