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Anotace 

Má bakalářská práce je zaměřena na návrh na inovaci dekontaminačního vozidla 

ACHR 90-M. Návrh je zpracován pro společnost VOP CZ, s.p. Práce je rozdělena na 

několik částí. První část je teoretická, kde je obecně popsán význam inovace a inovačních 

procesů. Dále se zaměřuje na charakteristiku společnosti VOP CZ, s.p. Ve třetí části je 

podrobný popis dekontaminačního vozidla ACHR-90M, kde jsou také základní informace 

o samotné dekontaminaci. V konečné části práce se nachází návrhy, doporučení a závěr. 

 

Klíčová slova 

Inovace, dekontaminace, ACHR-90M, společnost, návrh, výrobek 

 

Summary 

My bachelor thesis is focused on the proposal regarding to the innovation of 

decontamination vehicle ACHR-90M. This proposal is processed for VOP CZ, s.p. The 

bachelor thesis is dividend into several parts. The first part is Theoretical, where the 

importhance of innovation and innovation processes is generaly described. The other part 

is focused on the characteristic of VOP CZ, s.p. In the third part is a detailed description of 

the decontamination vechicle ACHR-90M, where are also basic informations about the 

decontamination itself. The final part of the thesis contains proposals, recommendations 

and conclusions.  
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1 ÚVOD 

Návrh na inovaci dekontaminačního vozidla ACHR-90M pro vybranou společnost 

je tématem mé bakalářské práce. Toto téma jsem si vybral, protože mám k vojenským 

vozidlům blízký vztah již od dětství. V České republice je pouze jediný podnik, který je 

zaměřený v tak rozsáhlé míře na vojenskou techniku, strojírenskou výrobu a vývoj. Při 

výběru podniku byla má volba jednoznačná, zvolil jsem podnik VOP CZ, s.p. s 

dlouholetou tradici. 

V současné době se neustále mění potřeby trhu a především zákazníků. Výrobci, 

kteří chtějí udržet svoji pozici, musí ve správný čas reagovat na nové požadavky 

spotřebitele a současně na produkty dodávané konkurencí. Jedna z možností je inovovat 

stávající produkty. 

Ve své práci jsem se zaměřil právě na inovaci daného produktu v podniku a to 

zejména z pohledu praktického využití. 

Cílem mé bakalářské práce je tedy charakterizovat současný stav vozidla ACHR-

90M, navrhnout zlepšení týkající se zvýšené ochrany posádky vozidla a zároveň navrhnout 

nové prvky, které budou praktičtější k využití při misích v nebezpečných zónách. 

Obsahem druhé kapitoly jsou teoretická východiska. První část teoretické části je 

zaměřená na průmyslový podnik. Další část se zaměřuje na inovace a invence. V 

bakalářské práci jsou popsány hlavní typy inovací, charakteristika vlastností inovačních 

řádů, efektivnost inovací, hlediska inovačních řádů a jak inovace vzniká. 

Další část mé bakalářské práce je zaměřena na charakteristiku společnosti. V této 

části se zabývám detailně historii podniku, produkty, hodnotami a vizemi. 

Čtvrtá část se zaměřuje na popis dekontaminačního vozidla ACHR-90M. V této části 

popisuji, jak a v jakých situacích se vozidlo využívá, technické údaje vozidla a jeho 

příslušenství, zkoušky, revize vozidla a druhy dekontaminace.  

 Poslední část mé bakalářské práce je věnována mým návrhům a doporučením. Zde 

překládám své návrhy na inovaci dekontaminačního vozidla. Apeluji především na 

bezpečnost posádky, a proto mým prvním návrhem je výměna obyčejných skel za skla 
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neprůstřelná. Další návrh spočívá ve výměně obyčejných plechů kabiny za pancéřové a 

poslední návrh se týká lepšího osvětlení implementovaného na střechu kabiny. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Tato kapitola se zabývá teoretickými východisky, která se týkají tématu této 

bakalářské práce. 

2.1Průmyslový podnik a jeho výrobek 

 Pojem průmyslový podnik je v obchodním zákoníku definován jako ,,soubor 

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva 

a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo 

vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.“ (§ 5) 

 Podnik je tvořen hmotnými, nehmotnými a osobními složkami. Hmotné neboli 

materiální složky jsou např. automobily, budovy, strojní zařízení, nakoupený materiál, 

zboží atd. Mezi nehmotné složky jsou zařazeny licence, patenty a vědecko-technické 

poznatky. Za osobní složky jsou považovány kvalifikace zaměstnanců, úroveň 

managementu atd. 

 Hlavním předmětem podnikání je uspokojování strategických a dalších podstatných 

zájmů státu v oblasti obrany, bezpečnosti, rozvoje schopností Armády České republiky a 

dalších bezpečnostních sborů. 

 Dalším cílem jsou generální a jiné opravy vojenské techniky, výroby a dodávky 

nové speciální techniky, výzkum, vývoj a modernizace speciální vojenské techniky, 

materiálu výzbroje a jejich zkoušení, montážní, servisní služby a technická pomoc 

vojskům. 

 Mezi realizace hlavního předmětu podnikání patří: vývoj, výroba, opravy, úpravy, 

přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní, 

přeprava, půjčování a uschovávání střeliva. 

2.2 Invence 

Invence jsou součástí inovačního procesu. Invence je pojmenování pro nový nápad 

nebo myšlenku. Invence je myšlenková fáze před samotnou realizací. Realizované invence, 

které dosáhnou komerční využití nazýváme inovace.,,Inovace jsou realizované 

invence“(Dvořák 2006). Pojmu inovace je podrobněji věnována následující kapitola 2.3. 
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2.3Inovace 

Inovace má podobu novinky, resp. změny k něčemu novému. Inovace by neměla 

být samoúčelná, ale měla by v sobě obsahovat rozvojový náboj, měla by vést 

k pokročilejšímu výkonu, výnosu i užitným vlastnostem. Inovace (Ludvík a Petreková, 

2012 a, b) má svou životnost, která přináší své plody a dříve nebo později vyprchá. Jedná 

se o koloběh neustálého inovačního úsilí nových investic, bez nichž může nastat zánik. 

Frolík (2012) za inovaci považuje kvantitativní skokovou pozitivní změnu. Zároveň za 

efektivní považuje takovou inovaci, která vyvolá touhu ji mít a nezařadí se pouze do 

možnosti výběru. 

2.3.1 Vznik inovace 

 Pojem inovace vznikl z latinského slova ,,innovare“ – obnovovat. Inovace vznikají 

realizováním změn. Mezi základní dimenze změn podle Bessanta a Tidda (2009) patří: 

 inovace produktu – je výsledkem změn ve výrobku, nebo službě, které podnik 

nabízí, 

 procesní inovace – změna způsobů poskytování služby, nebo vyrábění výrobků, 

 inovace pozice – změna v přemístění vnímání zavedeného produktu, nebo procesu 

v určité souvislosti uživatele, 

 inovace paradigmatu – změna podnikatelského modelu (např. Henry Ford změnil 

původní podnikatelský plán, který byl orientovaný na zakázkovou výrobu 

automobilů pro omezený počet bonitních zákazníků za vysokou cenu, na 

podnikatelský plán zaměřený na výrobu automobilů pro všechny zákazníky za 

nízkou cenu). 

Z pohledu Košuriaka a Chaľa (2008), lze nahlížet na inovaci z různých pohledů, a to 

z hlediska: 

 funkcí (jaké funkce můžeme zlepšit, doplnit nebo dát nové do výrobku), 

 hodnoty (jak vytvořit novou nebo odlišnou hodnotu), 

 principu (jak splnit funkci jiným principem nebo novým technickým řešením), 

 designu (jak změnit produkt přes design), 

 sortimentu (jak vyvinout nový výrobek, nebo novou generaci existujícího výrobku), 

 evoluce (jaké evoluční trendy je možno očekávat), 
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 uživatelé (jaké funkce jsou nabízeny). 

Schumpeter považoval inovaci za základ hospodářského vývoje dynamické 

ekonomiky. Došel k poznatku, že podnikat znamená inovovat. Velké společnosti mají 

zdroje a kapitál pro investice na výzkum a vývoj a proto je považuje za realizátory inovací. 

Uznává pouze originální inovace, které chápe jako: 

 zavedení výroby nového druhu výrobku nebo existujícího výrobku s novými 

vlastnostmi, 

 zavedení nového výrobního procesu do výrobního procesu do výroby nebo nového 

druhu prodeje či koupě, 

 otevření nového trhu, 

 použití nových zdrojů surovin nebo nových polotovarů, 

 vytvoření nové organizace výroby (nová forma organizace práce) nebo nového 

výrobního či obchodního seskupení. (Schumpeter, 1987) 

2.3.2 Hledisko inovačních řádů 

 Pro Valentu (1969, 2001) jsou inovace tokem jednotlivých vývojových změn, 

zejména ve výrobě, technologii, výrobku atd. Řád inovace je vzdálenost, o kterou se nový 

výrobek nebo jiné faktory výroby nebo jiné činnosti vzdalují od původního stavu před 

inovací. Inovace třídí do devíti inovačních řádů. Nejdůležitější vlastností inovace je změna 

a novost. Opakem inovace je zastarávání a rutina. Pokud je realizována obnova strojů do 

původního stavu (regenerační a obnovovací změny), jedná se o inovaci nultého řádu (řád 

inovace 0). Inovační řády se pak rozdělují do 3 skupin: racionalizace, kvalitativní inovace, 

technologický převrat – viz tabulka 1. 

 V rámci skupiny racionalizačních inovací rozlišuje čtyři řády racionalizačních 

inovací, přičemž základním pravidlem pro rozlišení racionalizačních inovací různého řádu 

je zjištění, co se na dosavadním stavu výrobního procesu zachová a co se inovací mění 

(Valenta, 1969, 2001): 

 Řád inovace 1 – nejjednodušší zásah do výroby dané varianty výrobku, nabývá 

podobu prosté kvantitativní změny. 

 Řád inovace 2 – mění se intenzita v provádění jednotlivých operací při zachování 

organizace výroby. 
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 Řád inovace 3 – dochází k úpravám organizace výroby, k přesunům operací mezi 

pracovišti při zachování jisté konstrukce, použitých materiálů a přípravků. 

 Řád inovace 4 – mění se vzájemná adaptace výrobních faktorů zúčastněných na 

výrobě neměněné varianty. [6] 

Do skupiny kvalitativních inovací jsou zahrnuty 4 řády inovací(Valenta, 1969, 2001): 

 Řád inovace 5 – inovace na úrovni nové varianty představuje výrobu výrobku, 

který se od příbuzných liší změnou jedné nebo několik funkčních vlastností 

výhodnější pro uživatele. Zachová se však původní konstrukční řešení. 

 Řád inovace 6 – inovace na úrovni nové generace představuje zahájení výroby 

nového výrobku, který se od příbuzných jiných výrobků odlišuje zcela novým 

konstrukčním řešením. 

 Řád inovace 7 – inovace na úrovni nového druhu představuje zahájení výroby 

nového výrobku, který řeší pracovní funkce na bázi zcela nové myšlenky při 

zahajování původního technologického principu. 

 Řád inovace 8 – inovace na úrovni nového rodu představuje zahájení výroby 

nového výrobku, kterým se realizuje zcela nový technologický princip na bázi 

jistého druhu technologií. [6] 

 

 

Tabulka 1 Klasifikace inovačních řádů 

Řád inovace Označení Co se zachová Co se mění Příklad 

0 regenerace objekt obnova vlastností údržba, opravy 

RACIONALIZACE 

1 změna kvanta všechny vlastnosti četnost faktorů další pracovní síly 

2 intenzita kvality a propojení rychlost operací zvýšený posun pásu 

3 reorganizace 
kvalitativní 

vlastnosti 
dělba činností přesuny operací 

4 
kvalitativní 

adaptace 
kvalita pro 

uživatele 
vazba na jiné 

faktory 
technologické 

konstrukce 
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Zdroj: [7]+ vlastní zpracování 

2.3.3Hlavní typy inovací 

Podle nové koncepce inovací se rozlišují čtyři hlavní typy inovací: produktové 

inovace, procesní inovace, marketingové inovace a organizační inovace.  

,,Inovace produktů a inovace procesů se úzce vztahují k pojetí technické inovace 

produktu a technické inovace procesu. Marketingové a organizační inovace ve srovnání 

s předchozí definicí rozšiřují řadu inovací pokrytou manuálem.“ [12] 

Inovace produktu 

Inovace produktu představuje uvedení zboží nebo služeb nových nebo podstatně 

vylepšených na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. To zahrnuje významná 

zdokonalení v technických specifikacích, komponentech a materiálech, softwaru nebo 

jiných účelných charakteristikách. 

Inovace produktů mohou využívat nových vědomostí, technologií nebo mohou být 

postaveny na nových užitích a sestavách existujících znalostí či technologií. Termín 

,,produkt“ je používán pro pokrytí jak zboží, tak služeb. [12] 

Inovace produktů zařazují jak zavedení nového zboží a služeb tak i význačná 

zdokonalení ve funkčních či uživatelských charakteristikách dosavadního zboží a služeb. 

Nové výrobky představují zboží a služby, které se od výrobků dříve produkovaných danou 

KVALITATIVNÍ INOVACE 

5 varianta konstrukční řešení dílčí kvalita rychlejší stroj 

6 generace 
konstrukční 

koncepce 
konstrukční 

řešení 
stroj s elektronikou 

7 druh 
princip 

technologie 
konstrukční 

koncepce 
tryskový stav 

8 rod 
příslušnost ke 

kmeni 
princip 

technologie 
netkaná textilie 

TECHNOLOGICKÝ PŘEVRAT – MIKROTECHNOLOGIE                                                                                                             

9 kmen nic přístup k přírodě genová manipulace 
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organizací významně liší svými charakteristikami nebo zamyšleným využitím. Významná 

zdokonalení stávajících produktů se mohou objevit prostřednictvím změn v materiálech, 

komponentech a jiných charakteristikách zdokonalující výkonnost. Inovace produktů ve 

službách mohou zařadit významná zdokonalení v poskytování (např. pokud jde o 

efektivnost nebo rychlost). Přidání nových funkcí nebo charakteristik ke stávajícím 

službám, či inovací zcela nových služeb. 

Procesní inovace 

Procesní inovace představuje zavedení nové nebo významně zlepšené výroby nebo 

dodavatelských metod. To zahrnuje podstatné přechody v technice, vybavení nebo 

softwaru. Do procesních inovací se zařazují nové nebo významně zlepšené postupy pro 

tvorbu nebo poskytování služeb. Mohou obsahovat podstatné změny v zařízení, softwaru 

používaných v podnicích orientovaných na služby nebo procesy či techniky, které jsou 

užívány při dodávání služeb. Procesní inovace také zahrnují nové nebo podstatně zlepšené 

techniky, zařízení a softwary v přidružených podprůměrných činnostech jako je nákup, 

účetnictví, práce na počítači a údržba. [12] 

Marketingová inovace 

Marketingová inovace představuje zavedení nové marketingové metody obsahující 

významné přechody v designu, umístění, podpoře či ocenění produktu. Cílem 

marketingové inovace je lepší zaměření potřeb zákazníka, otevření nových trhů, nebo nové 

umístění podnikového produktu na trhu s cílem zvýšit prodej. 

Rozlišujícím rysem marketingové inovace v porovnání s ostatními změnami 

v marketingových nástrojích podniku je zavedení marketingové metody, která reprezentuje 

význačný odklon od současných marketingových metod podniku. Tato nová marketingová 

metoda může být vyvinuta inovujícím podnikem nebo převzata od jiných podniků nebo 

organizací. Nové marketingové metody mohou být zavedeny jak pro nové tak pro stávající 

produkty. 

Marketingové inovace zahrnují významné změny v designu produktu, které jsou 

prvkem nového marketingového návrhu. Změny v designu produktu se zde vztahují ke 

změnám v podobě a vzhledu produktu, které nemění jeho funkční nebo uživatelské 

charakteristiky. Ukázkou marketingové inovace v designu produktu je zavedení význačné 

změny v designu nábytkové řady, která jí dá nový výraz a zesílí její přitažlivost. Inovace 
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v designu produktu mohou rovněž zahrnovat zavedení významných přechodů v podobě, 

vzhledu či chuti potravin nebo nápojů. Například zavedení nových příchutí potravinového 

produktu, jehož cílem je postihnout nový segment zákazníků. Příkladem marketingové 

inovace v balení je použití podstatně nového obalu pro tělový krém, jehož účelem je dát 

produktu individuální vzhled a zapůsobit tak na nový tržní úsek. [12] 

Nové marketingové metody v podpoře produktu platí při použití nových konceptů 

opory podnikového zboží a služeb. Inovace v oceňování zahrnují nové významné strategie 

prodeje zboží a služeb. Sezónní, monotónní a jiné stereotypní změny v marketingových 

nástrojích se obecně nepovažují za marketingové inovace. Aby takové přechody byly 

marketingovými inovacemi, musí se zařadit marketingové metody, které nebyly dříve 

využívány. 

Organizační inovace 

Organizační inovace představuje zavedení nové strukturní metody v podnikových 

obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo vnějších vztazích. Rozlišující 

vlastnosti organizační inovace v porovnání s jinými organizačními změnami v podniku je 

implementace organizační metody (do podnikových praktik, organizace pracovního místa 

nebo vnějších vztahů), která nebyla v podniku dříve použita a je výsledkem dlouhodobého 

záměru činností k dosažení rozhodnutí přijatého managementem. 

Organizační inovace v obchodní praxi zahrnuje implementaci nových postupů pro 

organizaci standardních metod a zákroků pro provádění práce. To obsahuje například 

zavádění nových metod vedoucích ke zdokonalení učení a sdílení znalostí uvnitř podniku. 

Inovace v instituci pracovního místa zahrnují implementaci nových postupů pro 

rozdělení ručení a příjímání nařízení mezi zaměstnance, dělení práce uvnitř a mezi 

podnikovými činnostmi (a organizačními jednotkami), jakož i nové návrhy pro 

strukturování činností, jako harmonický celek rozmanitých podnikových aktivit. Nové 

organizační postupy v podnikových vnějších vztazích zahrnují zavádění nových způsobů 

organizace vztahů s jinými podniky či veřejnými institucemi, jako je vytvoření nových 

druhů spolupráce s dodavateli a první oddělení obchodních činností v produkci, 

obstarávání, distribuci, náboru a pomocných službách. 

Změny v obchodních praktikách, organizaci pracovního místa nebo vnějších 

vztazích, které jsou založeny na organizačních postupech již v podniku užívaných, nejsou 
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organizačními inovacemi. Inovací není ani vymezení manažerských strategií jako 

takových. Sloučení nebo nabytí jiných podniků není považováno za organizační inovaci, 

ani tehdy když podnik splývá anebo získává jiný podnik poprvé. 

2.3.5 Inovace jako dynamický proces 

Obecný úvod do problému by byl neúplný bez vytknutí dynamické povahy inovací 

v kontextu s řízením inovačních projektů. Jde hlavně o kvalitativně chápaný stav 

rozpracovanosti. Mezi charakteristické rysy patří: 

 nápad (vize, idea), 

 námět – již s někým jednáno, 

 námět podpořený studií (někdy i v několika stupních), 

 náměť podpořený projektem, 

 provádění projektu, 

 zavádění do provozu (do užívání), 

 analýza silných a slabých stránek.(Mlčoch, 2001)[4] 

Inovace v cyklu 

Jestliže existuje v podniku příznivá tvůrčí atmosféra, je dostatek impulsů i motivů pro 

vznik nových nápadů. Těmi obvykle začíná proces vzniku inovace, jak je výše naznačeno. 

Cyklus se může opakovat – od myšlenky k uskutečnění a využívání. Vedle toho však 

pozorujeme v mnoha firmách nepřerušující se příliv drobné aktivity, pro kterou vznikl 

v Japonsku pojem ,,kaizen“ tzn. Drobné inovace typu ,,výrobek-výzkum-vývoj-inovace“. 

Vliv času na aktuální inovace 

Nastupuje éra, ve které se zásadně mění smysl inovací ve vztahu k uživatelům – 

zákazníkům, ačkoliv se význam inovace nemění, základní myšlenka rychle stárne. Svět se 

mění a zlepšení pokračuje. Co bylo včera nové, je dnes běžně dostupné a ceny takového 

zboží klesají. Teprve hlavní novinky přinášejí specifický, vesměs krátkodobý, ale 

výjimečně vysoký zisk 

Vazby mezi inovacemi 

Inovace si nemůžeme představovat jako jednotlivé na sobě nezávislé prvky v jejich 

rejstříku. Naopak, mohou být podmíněny, mohou být jedna na druhé závislé, tj. v časovém 
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průběhu či termínu dokončení. Podle dosavadních zkušeností se ukazuje, že rostoucí 

účinek souborů vzájemně provázaných inovací je vesměs větší než součet souborů 

jednotlivých inovací. V souboru vzniká synergický efekt, plynoucí právě ze spolupráce 

uvnitř systému, který takové inovace vytváří. [4] 

Schumpeterova triáda 

Při dlouhodobém pozorování osudu jednotlivých inovací lze pozorovat úkaz, který se 

označuje jako ,,Schumpeterova triáda“, charakterizována schématem invence – inovace – 

imitace, nápad – novinka – její nápodoba. 

2.3.6 Charakteristické vlastnosti inovací 

Inovace má klíčový význam pro tvorbu ekonomické hodnoty. Základem je najít 

příležitost, jak vytvořit něco nového a z těchto nápadů vznikne hodnota. 

Rozsah inovace je posuzován jako stupeň komplexnosti a důležitosti působení 

inovací v daném podniku. Inovace dílčí se dělí na jednotlivé výrobní faktory nebo činnosti, 

zatímco inovace komplexní se označují postupným rozšířením na více, popř. na všechny 

výrobní činitele i na výsledný výrobek. 

Dosah inovace je charakterizován pronikáním inovace do okolí firmy. Jde o změny u 

dodavatelů, odběratelů, konečných spotřebitelů, veřejnosti, státních institucí atd. Obě 

uvedené vlastnosti jsou spojeny s velikostí inovace, což je rozsah převratnosti dané změny. 

Inovační cyklus je série postupů od vzniku určitého návrhu (invence), přes přípravu 

a uskutečnění inovace až po její ekonomické využití. Na produkci invencí se nepřetržitě 

podílí věda. 

Průběžná délka inovačního cyklu je celková doba od počátku invence až po 

ukončení životnosti inovace. Záleží na mnoha faktorech, zejména na hloubce (řádu) 

inovační změny, na tlaku konkurenčního prostředí, na specifikacích úseků atd. 

S technickým zlepšením se průběžná délka inovačního cyklu zkracuje. 

Frekvence inovací je délka období, za které je určití inovace vyměněna za inovaci 

novou. Inovace nižších řádů mají frekvenci kratší, kdežto inovace nejvyšších řádů 

(principiální převraty) se objevují s frekvencí delší. [4] 
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2.3.7 Efektivnost inovací 

Velké částky, vynakládané na stupni podniků i národního hospodářství na inovační 

procesy, nezbytně vyvolávají otázku účinnosti a hospodárnosti vynakládaní těchto 

prostředků. Na stupni invenční části inovačního procesu jde hlavně o to, zda došlo 

k posunu poznání, zda nově opatřené znalosti umožnily rozpracovat nové technologie, 

tržně prosperující výrobky, či přispějí k omezení výrobních nákladů. U individuálních 

inovací je nutné zkoumat, jaký ekonomický přínos přinesly nové výrobky, popř. jaké 

úspory přinesly uskutečněné procesní inovace a v jakém poměru jsou tyto výhody 

k vynaloženým nákladům. Zjišťování účinnosti inovací má spoustu společného se 

zjišťováním efektivnosti investic. Stejně jako u investic se většinou jedná o vynakládání 

velkých částek, které mohou mít pozitivní efekt až po nějaké době. Současně má 

posuzování efektivnosti inovací celou řadu podrobných prvků. 

 Zásadní z nich je, že inovace mají až do okamžiku zhotovení prvního zkušebního 

výrobku nehmotný charakter a mohou proto být předmětem specifické právní ochrany 

např. ve formě ochranné známky nebo patentu. Přestože jsou investice spojovány s určitým 

rozsahem nejistoty a rizika, tento rozsah je zvláště u inovací vysokých řádů nesrovnatelně 

větší. Především u inovačních projektů, které jsou založeny na výzkumu a vývoji není 

v počátečních fázích jisté jakým směrem se bude další realizace vyvíjet a zda se neobjeví 

okolnosti, které by vedly k zastavení projektu. Takto vysoký stupeň nejistoty také přináší i 

značné riziko, které nespočívá jenom v tom, zda bude projekt ukončen včas, ale především 

v tom, zda vůbec dospěje k uskutečnitelným výsledkům. U investic máme předem zjištěno, 

v jakém přibližném rozmezí a pro jaké trhy budou určeny. Zatímco u inovací je jednou 

z nejsložitějších etap inovačního procesu zajištění realizace inovace na trhu 

 Dalším podstatným rysem inovačních projektů je jejich stupňovitost, počínaje 

shromažďováním návrhů na nové výrobky, jejich výběrem, výzkumem, vývojem a 

následné uvedení na trh. V každém z těchto fází musí být položena otázka, zda má smysl 

pokračovat v následném řešení úkolů. Nejen z technického hlediska, ale taky z úspěchu 

dosáhnutí stanovených parametrů, z marketingového hlediska a zda bude mít inovace šanci 

uplatnit se na trhu. Tato příležitost se může v průběhu řešení inovačního projektu zvyšovat, 

ale může nastat i situace zcela opačná, kdy hrozí nebezpečí, že trh ztratí zájem o 

připravovaný výrobek. 
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 Velice problematická je přiřaditelnost nákladů a efektů k danému inovačnímu 

projektu. Inovační proces probíhá po řadu let v jednotlivých fázích, ale účetní výkazy 

nepočítají s kumulovanými veličinami a účetní období nejsou shodná s fázemi inovačního 

procesu. Některé nemateriální investiční statky, využívané při řešení určité inovace 

nepodléhají odepisování. Předpokladem přiřaditelnosti nákladů a účinků je dále nárok, aby 

inovační projekt byl od začátku jednoznačně věcně a časově definován. Tento požadavek 

ale často nelze splnit v počátečních etapách inovačního procesu, kdy probíhá generování a 

výběr návrhů inovace. Valenta se staví nedůvěřivě k možnosti, jak zjistit efektivnost 

konkrétní inovace. Poukazuje na to, že lepší ekonomické výsledky podniku, obecně tedy 

změna hospodářského chování podniku vůči okolí, je produktem nejen inovačních akcí ve 

výrobě, nýbrž je také produktem inovací nevýrobních, realizovaných v řídicích a 

obslužných činnostech podniku a také je silně ovlivněna okolím, například změnami 

v cenách nakupovaných složek a investičních statků a také tím, zda se podniku podaří 

dosáhnout při prodeji vlastních výrobků náležitých objemů a tržních cen. 

 Pochybnost spojená se zjišťováním účinnosti inovací se ukázala i ve studiích 

organizovaných mezinárodním ústavem aplikované systémové analýzy (IIASA, 1982-

1985) v Lucembursku. Z těchto studií vyplynulo, že frekventované podnikatelsky 

orientované firmy inovační aktivitu nehodnotí izolovaně, nýbrž většinou celkově odhadují, 

jak realizace inovací přispěla k plnění základních cílu podniku, vyjádřených např. růstu 

zisku, hodnoty firmy atd. 

Naskytuje se zde příliš mnoho neznámých a proměnných. V konečné fázi každý musí 

využít intuici, souhrnný přístup, který se získává pouze zkušenostmi. Zkušenosti uvádějí, 

že podniky nejsou schopny dostatečně přesně posoudit ani náklady na vyřešení a realizaci 

inovace, ani výši efektů, které v kontextu s touto inovací vznikají. Důvod tohoto problému 

je ten, že se v momentu spuštění programu nedaří odhadnout všechny východiska aplikací, 

které mohou mnohdy vést ke vzniku synergického efektu. U důsledných inovací se tak 

projevuje jistá časová, nákladová a tržní nepředvídatelnost, v některých situacích mohou 

mít tyto inovace i náhodný charakter, neboť mohou tvořit vedlejší výstup jiného projektu. 

Mohou vznikat i případy, že daný projekt je možné vymezit až v období vývoje, kdy již 

není možné bezpečně zachytit náklady vynaložené do tohoto období. 
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V tomto případě existuje několik prostředků, jak přistupovat k posuzování 

efektivnosti řešení inovačních projektů. První z nich se zakládá na snaze vyjádřit, zda 

existují zábrany inovačního procesu, které by mohly úspěšnost projektů buď výrazně 

snížit, nebo dokonce tyto projekty zcela znemožnit. Naopak projekty bez výrazných zábran 

mají vyhlídky na úspěšnost. 

Tím se ve skutečnosti problém měření účinnosti inovací částečně proměňuje na 

problém zjišťování odhadů, aby inovace byla účinná, popř. na vyloučení, resp. 

minimalizaci faktorů, které snižují nebo dokonce účinnost inovace postupně vyřazují. 

Experiment o systematické utřídění inovačních zábran najdeme u Hauschildta, který 

hovoří o technologických, odbytových, ekonomických a ekologických zábranách. Za 

abnormální významné překážky považuje tento autor bariéru znalostní a bariéru chtění. 

První bariéra přichází v úvahu tehdy, kdy pracovníci ručící za průběh inovačního procesu, 

nejsou schopni rozumově zvládnout požadavky spojené s inovací (např. nedostatečné 

jazykové, systémové a rozhodovací oprávnění). Averze k inovacím může být vyvolána 

např. pocitem ohrožení při uskutečňování inovace nebo pocitem, že jiné akce jsou 

podstatnější. 

Vahs a Burmester rozdělují brzdy inovací na exogenní a endogenní. Do první 

skupiny řadí tržní vlivy, státní řízení, inovační náklonnost u odběratelů, chybějící rizikový 

kapitál a nejasné přednosti ohledně inovací. Mezi endogenními faktory zmiňuje finanční 

omezení, nezpůsobilý management, nesystematické inovační procesy, chybějící inovační 

kulturu, filozofii apod. Následující možné stanovisko ke zjišťování účinnosti spočívá ve 

zjišťování, do jaké míry byly při uskutečnění inovací zastoupeny faktory úspěšnosti. 

Ve studii Henarda a Szymanského, vycházející z 60 výzkumných studií, jsou jako 

nejdůležitější kategorie faktorů úspěšnosti jmenovány vlastnosti výrobků (v jejich sféře je 

převaha nad konkurenčními výrobky, řád inovace, kapacity a zdroje), strategické faktory 

(technologický potenciál a marketingová součinnost), procesní vlastnosti (zaměření na trh 

a na zákazníky) a charakteristiky trhu. Je zcela jasné, že pro úspěšný inovační proces je 

podstatné přijít s technicky vyspělým výrobkem, kterým jsme předstihli konkurenci, pro 

který je k dispozici nebo byl vytvořen trh, na který je tento výrobek na základě 

marketingových přístupů ve vhodný časový okamžik zaveden. 
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Trommsdorf a Steinhoff shrnují výsledky svého pátrání o faktorech efektivnosti 

inovací spolu se znalostmi dalších autorů do zjišťování srovnatelné přínosnosti inovací 

(tzv. CIA analýzy – Competitive Innovation Advantage), která zdůrazňuje, že pro úspěch 

výrobku je důležité nejenom vlastní technické řešení výrobku, ale i přínosnost nového 

výrobku pro uživatele. Spotřebitel není ochoten platit vyšší cenu za nový výrobek jenom 

proto, že má vyšší kritéria oproti svému předchůdci, ale proto, že mu nové parametry 

přinášejí finanční výhodu. Autoři doporučují odhadovat CIA podle následujících kritérií: 

1. výrobek musí mít výraznou převahu v porovnání s konkurencí, 

2. tato převaha musí být z hlediska zákazníka důležitá, 

3. zákazník si jí musí být vědom, 

4. nemůže být jednoduše dosažena konkurencí, 

5. nemůže být zpochybněna vlivy okolí. 

Následující přístupy jsou založeny ve snaze klasifikovat jednotlivé etapy inovačního 

procesu a na základě konstatování, že je v průběhu řešení docíleno určitých. Někteří autoři 

navrhují posuzovat účinnost inovací na základě analogických ukazatelů, jako např. při 

hodnocení efektivnosti investic (čistá současná hodnota, výnosnost, doba návratnosti, podíl 

apod.). Nezávislé zjišťování těchto ukazatelů pochopitelně naráží hlavně na potíže se 

zjišťováním vynaložených nákladů a spolehlivosti odhadu rozsahu uskutečnění. Odvozený 

přístup může sice přinést určité informace využitelné při řešení jiných podobných projektů, 

ale ve vztahu k určitému projektu je využitelný pouze v omezené míře. Při řešení 

inovačních projektů postupně přibývají informace o možnostech tržního uplatnění 

výrobku, o předpokládaných nákladech, výrobních opatřeních a technologiích. Je zřejmé, 

že čím více se budeme na časové ose přibližovat počátečním etapám inovačního procesu, 

bude stoupat počet kritérií spíše technické, resp. nefinanční povahy, které podle míry své 

naplněnosti vypovídá o tom, že inovace má šanci být po svém dokončení výnosná. Naopak 

s narůstající rozsahem přiblížení se okamžiku uskutečnění inovace bude stoupat podíl a 

význam ukazatelů čistě ekonomické povahy. 
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3 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Tato kapitola se zaměřuje na společnost VOP CZ, s.p., její historii, zaměření podniku 

apod. 

 

 

 

 

Obrázek 1 - VOP CZ, s.p. (logo) 

Zdroj: [11] 

 

3.1 Historie 

VOP CZ, s.p., je společnost s dlouholetou tradicí vojenské a strojírenské výroby.  V 

Šenově u Nového Jičína vznikl Vojenský opravárenský závod 025 v roce 1946, který se 

zaměřoval pouze na opravu vojenské techniky. Možnosti podniku se postupem času 

rozšířily i na vojenskou výrobu. V roce 1994 podnik zavedl civilní strojírenskou výrobu. 

V posledním období následovalo rozšiřování výrobních kapacit a technologických 

příležitostí, kdy se podnik sjednotil s VOP-026 Šternberk i s výzkumnými ústavy VTÚPV 

Vyškov, VTÚVM Slavičín a VTÚO Brno. V roce 2012 se název podniku změnil na VOP 

CZ, s.p. [11] 

Díky dlouhodobému rozkvětu této společnosti, lidských zdrojů a výrobních kapacit, je 

VOP CZ, s.p., největším vojenským podnikem v ČR. V okruhu civilní strojírenské výroby 

je uznávaným partnerem v oblasti stavebních strojů a dílů investičních celků apod.   

 1946 – počátek historie Vojenský opravárenský podnik 025 Nový Jičín 

 1951 – počátek historie VOP 026 Šternberk 

 1989 – vznik obou státních podniků 

 1994 – zavedení civilní strojírenské výroby 

 2010 – sloučení VOP 026 Šternberk, s. p. a VOP 025 Nový Jičín, s.p. do jednoho 

podniku s názvem VOP 026 Šternberk, s.p. 
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 2012 – přejmenování podniku na VOP CZ, s.p. 

 2013 – prodej lokality Šternberk, odloučení od Vyškov a VTÚO Brno 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Vojenský opravárenský podnik 025 v roce1946 

Zdroj:[11] 

 

3.2 Předmět podnikání 

VOP CZ, s.p. se řadí mezi státní podnik s dlouholetou tradicí, zaměřený na vojenskou 

techniku, strojírenskou výrobu a vývoj. 

Strojírenská výroba čerpá hlavně z dlouholetých zkušeností a poznatků 

kvalifikovaných techniků, technologů, konstruktéru a dělníků, kterým jsou zajištěny 

pravidelné kvalifikace.  

Výroba 

Strojírenská výroba ve VOP CZ, s.p. se dělí na tři části: 

1. Prvovýroba 

Je zde zahrnut nákup materiálu, příprava povrchu tryskáním, příprava a dělení 

ocelových plechů na CNC strojích, stříhání a ohýbání plechů na CNC strojích. 

2. Výroba 

Do této oblasti spadají veškeré klempířské a zámečnické práce, robotické a ruční 

svářečské práce v ochranné atmosféře metodou TIG-WIG a MIG-MAG. Dále pak práce na 
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horizontálních a vertikálních strojích CNC (frézařské a soustružnické práce). Montáže 

strojních celků, hydrauliky, lakýrnické práce apod. [11] 

3. Výrobky 

 výroba dílů, svařenců silničních strojů, 

 výroba dílů, částí a svařenců malých a středních stavebních strojů, 

 výroba speciálních konstrukcí a svařenců dle přání zákazníka, 

 výroba finálních výrobků, spolu se zkoušením 

3.3Obrana a bezpečnost 

Obrana a bezpečnost je jednou z misí VOP CZ, s.p. (viz Mise VOP CZ, s.p.). 

1. NIMR Automotive 

 VOP CZ, s.p. je dodavatel pro společnost NIMR, vyrábí obrněné kabiny pro 

AJBAN 440A. 

2. Kolová technika 

 Nedílnou součásti výroby kolové obrněné techniky je také zajištění školení 

specialistů, dále servisu a běžných oprav v České republice i zahraničí. 

 Do kolové techniky se řadí lehké terénní automobily, speciální nástavby na 

terénní automobily, přívěsy. 

3. Pasová technika 

 Jsou prováděny kompletní opravy a modernizace systému ve spolupráci 

s firmou se specializací. 

 Do pasové techniky jsou zařazeny tanky, BVP, speciální nástavby na podvozky 

BVP. 

4. Ženijní technika 

 VOP CZ, s.p. nabízí rekonstrukce, opravy a modernizaci ženijní techniky 

včetně náhradních dílů. 

Významnými zakázkami v podniku byla oprava a modernizace 350 kusů BVP-1, pro 

švédskou armádu nebo modernizace tanků T-72 pro Armádu ČR. 

Specializovaný tým pracovníku vyvíjí a modernizuje technologie a specifické prvky 

výroby, jedná se především o vlastní vývoj, do kterého je zahrnuta také výroba civilních 

produktů.[11] 
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S ohlédnutím do minulosti, Vojenský opravárenský závod 025 se začal rozvíjet 

v poválečném období v roce 1946, kdy byl zaměřen pouze na opravu vojenské techniky. 

Postupem času se začala rozvíjet i vojenská výroba. V devadesátých letech byla zavedena 

civilní strojírenská výroba, přičemž následovala expanze technologických možností a 

výrobních kapacit. V roce 2010 bylo VOP 025 sloučeno s VOP 026 Šternberk a začala 

spolupráce s výzkumným ústavem VTÚPV Vyškov, VTÚO Brno a VTÚVM Slavičín. 

Změna názvu podniku proběhla v roce 2012 na VOP CZ, s.p. [11] 

Mise VOP CZ, s.p. tkví v těchto základních bodech: 

 Ve vývoji a výzkumu na české a mezinárodní úrovni a prezentování 

empirických informací do praxe. 

 V zabezpečení obyvatelstva před případným nebezpečím a obranyschopností 

státu, prostřednictvím finálních produktů podniku, kde jsou zahrnuty také 

komplexní služby. 

 V inovativní a spolehlivé spolupráci se všemi partnery. 

 V efektivním využívání technologií v podniku pro civilní i vojenskou výrobu. 

Vize VOP CZ, s.p.: 

 Působnost jakožto společensky odpovědné firmy. 

 Spolehlivý partner pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery. 

 Působnost v oblasti vývoje, servisu a modernizace vojenské techniky jako 

spolehlivý a inovativní partner. 

Hodnoty VOP CZ, s.p.: 

 Odpovědnost 

 Důvěra 

 Partnerství 

 Týmová spolupráce 

 Orientace na zákazníka 

V současnosti mezinárodní podnik zaměstnává přes 800 zaměstnanců, jejich místo 

výkonu se nachází v sídle podniku v Šenově u Nového Jičína, sousedící s okresním 

městem Nový Jičín. Další část odloučeného pracoviště najdeme v Bludovicích. 
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4 INOVACE DANÉHO PRODUKTU 

Mým úkolem je navrhnout inovaci dekontaminačního vozidla ACHR-90M. Toto 

vozidlo je zařazeno do NBC prostředků kolové techniky, používáno jak v České republice, 

tak i v zahraničí. 

4.1 Historie dekontaminačního automobilu ACHR-90M 

Automobil ACHR-90M byl vyvinut po odezvě na zkušenosti s nasazením vozidel 

ARS-12M v operaci Pouštní štít a Pouštní bouře v zóně Perského zálivu (1990 a 1991). 

Návrh vozidla ACHR-90M, byl poprvé představen armádě na začátku roku 1992. Model 

vozidla se do podnikových a kontrolních zkoušek začlenil v dubnu 1993. 

Z automobilu ACHR-90M bylo odvozeno dekontaminační vozidlo APZ-94, 

stanovené pro aplikaci v civilním odvětví při odstranění ekologických havárií. APZ-94P, 

byl jako jeden z prototypů vyroben speciálně pro Hasičský záchrany sbor (Praha). 

Zásadním rozpoznávacím symbolem pro modernizovaný automobil ACHR-90M, je 

využití podvozku z řady T815-2 ARMAX. Ve výbavě AČR, ACHR-90M nahrazuje 

vozidla ARS-12Mod konce 90. let. První automobil byl dodán v roce 1997. Do konce roku 

2008 bylo zavedeno celkem 33 vozidel ACHR-90M. 

Vozidla byla nasazena do operace Enduring Freedom (tzv. „trvalá svoboda“ na 

území Kuvajtu a Iráku, 2002-2003), kde měla plnit dekontaminační mise v případě, že by 

irácká armáda použila zbraně hromadného ničení. Po obsazení Iráku koaličními vojsky, 

sloužila vozidla k zásobování pitné vody irácké populaci ve městě Basra. 

V roce 2004 se příslušníci 31. brigády (radiační, chemické a biologické ochrany) 

účastnili dva měsíce na zajištění XXXVIII. letních olympijských a XII. paralympijských 

her v řeckých Aténách. Do zásahu bylo nasazeno šest dekontaminačních automobilů 

ACHR-90M. V případě ohrožení měli čeští odborníci účinkovat na sportovištích, resp. 

kdekoli v prostoru Atén a podpořit řecké záchranné složky. 

V letech 2007-2009 vozidla ACHR-90M operovaly také ve sféře úkolu ISAF na 

mezinárodním letišti v afghánském Kábulu (pevný počet AČR, polní nemocnice a 

chemické jednotky, pevně stanovené množství AČR ISAF KAIA a chemické jednotky). 

Jednotky (chemického nasazení) plnily úkoly, které se týkaly chemického zabezpečení pro 
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velitelství ISAF v Kábulu. Hodnotili radiační, chemické i biologické situace, rozeznávali 

toxické a radioaktivní látky, odebírali vzorky a prováděli rozbory. V Afghánistánu sloužila 

vozidla ACHR-90M k zásobování užitkové vody pro ubytovací prostory AČR a pracoviště. 

Vozidla byla také používána pro mytí vojenské techniky a vyskytovaly se také na letištních 

dopravních komunikacích. Pro dekontaminaci budov, prostorů a velkorozměrných technik 

se používá manipulační plošina s dosahem do výše 15 m, která může být připojena za 

vozidlo. [11] 

4.2 Technické údaje dekontaminačního automobilu ACHR 90M 

Technické zařízení automobilu ACHR-90M umožňuje praktické použití všech 

základních pravidel dekontaminace - otírání povrchů průtočnými kartáči, nástřik 

dekontaminačních směsí o hustotě 0,2 až 3 dm3/m2, nástřik dekontaminačních směsí ve 

formě pěny, nástřik suspenzí, mytí vysokotlakou vodou nebo směsí o tlaku 9 MPa a 

působení proudy vodní páry. [10] 

Hlavní části příslušenství: 

 podvozek Tatra 815-2 VP33 6x6 

 vodní soustava 

 hydraulická soustava 

 2 vysokotlaké agregáty Sanijet C 921 D 

 2 plovoucí čerpadla Vydra nebo Frogy 
 2 skládací gumové nádrže, každá o objemu 2000 dm3 

 elektrické přenosné čerpadlo Flux 

 vyhřívací soustava [14] 

Vozidlo ACHR-90M má dvě plavoucí čerpadla, která jsou přenosná (VYDRA, 

FROGGY). AHR-90M se skládá ze zařízení SANIJET C 921 D 18/50, dále z čerpadla 

FLUX a ze dvou skládacích gumových nádrží (vaků) na 2000 dm3. 

Z vojenského chemického automobilu ACHR-90M, byl odvozen civilní 

dekontaminační automobil APZ-94A, který se od vojenské verze odlišuje rozšířenou 

protipožární a záchranářskou výbavou. Dva APZ-94A s pravostranným řízením byly 

dodány do Jihoafrické republiky. [14] 
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Před uvedením do provozu, musí vozidlo ACHR-90M projít přísnými funkčními, 

montážními zkouškami, revizemi apod. 

První servisní prohlídka 

Po ujetí 100km až 500km se provede servisní prohlídka. 

Přezkoumání elektrické instalace malého napětí 

Testuje se: 

 označení spínacích prvků 

 provedení rozvodů 

 funkce osvětlení 

Montážní test zdvihacích zařízení 

Montážní test provádí revizní technik. Následně vydává protokol o montážním testu, 

který se přikládá k provozní dokumentaci. 

Funkční testování agregátů a SZSNP ACHR-90M 

 Testuje se funkčnost všech agregátů a SZSNP účelové nástavby.  

Jedná se o tyto testy: 

 test funkcí ovládacích prvků ve skříni čerpadla META, 

 test funkcí ovládacích prvků panelu v kabině řidiče, 

 test funkce výstražných majáků, 

 test funkce a ověření tažné síly navijáku, 

 test osvětlení automobilu, 

 test funkce plovoucího čerpadla FROGGY, 

 test funkce čerpadla FLUX, 

 test přisávání směsi agregátem SANIJET, 

 test funkce automatického zastavení čerpadla META, 

 test odtoku kapaliny, 

 test napojení sprchy, 

 test radiostanic. 
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Funkční test čerpadla META 

 Test se provádí za pomoci výfukové vývěvy, kdy čerpadlo META nasaje vodu 

z hloubky 4,5 m. Optimální výkon pro čerpadlo META je 600 dm3min-1, při délce hadice 

10 m a sací výšce 4,5 m. Čerpadlo META má odvodňovací šroub, který musí být lehce 

přístupný a manipulovatelný. 

Test ohřevu komory 

Testuje se ohřev střední komory, tj. 2 000 dm3 vody při 15℃ na 60 ℃ za 1 hodinu, 

při plné nádrži za pomocí agregátu SANIJET. 

Test těsnosti 

Testuje se těsnost nízkotlaké, vysokotlaké, parní a hydraulické soustavy. Zkouška 

se provádí vizuálně. 

Funkční test chlazení hydraulického oleje 

 Testuje se funkčnost olejo-vzduchového chladiče, při dosažení limitní teploty 

hydraulického oleje. Test se provede simulací na vnitřním panelu v kabině vozidla. 

V hydraulické soustavě nesmí docházet k netěsnostem. Teplota hydraulického oleje nesmí 

přesáhnout 60℃. 

Hydraulický lanový naviják RAMSEY WINCH H – 800 

 Tímto silným hydraulickým lanovým navijákem je vybaven automobil ACHR-

90M. Představuje robustní, silný naviják o maximální síle 9060 kg. Při správném nastavení 

přepouštěcího ventilu může naviják dosáhnout tažné síly až 11 000kg. 

 Existují dvě varianty tohoto navijáku. Prvním z nich je H-800R, tento naviják je 

s pneumatickým ovládáním spojky volnoběhu. Druhý typ H-800 je s ručním ovládáním 

spojky volnoběhu. 

 Tento silný naviják nachází široké uplatnění nejen ve vojenském průmyslu, ale také 

v oblasti zemědělství a autodopravě. [15] 

Chemický automobil je určen k:  

 dekontaminaci bojové, dopravní a pedální techniky, staveb, terénu a osob, 
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 přípravě, přepravě a dočasnému skladování směsí a jejich aplikaci ručními 

procedurami s pěnotvornými a vysokotlakými tryskami, nebo proudnicemi 

s průtočnými kartáči, 

 ohřevu vody a výrobě vodní páry využívané k dekontaminaci silně zamaštěných 

motorových a strojních zařízení, 

 dekontaminaci osob v ochranných oděvech nebo k jejich hygienické očistě 

sprchováním teplou vodou nebo mycí směsí, 

 mytí a dekontaminaci vozovek, letištních ploch nebo zpevněného terénu, 

 čerpání a přepravě agresivních kapalných látek, 

 hašení požárů klasickými proudnicemi nebo vysokotlakým proudem vody o tlaku 

až 9MPa, 

 zásobování vojsk a zásahových jednotek studenou a teplou vodou, směsí, vodní 

parou či elektrickou energií. [14] 

Seznam soupravy příslušenství 

Velká část vozidla ACHR-90M je zaplněna nářadím, součástkami a dalším 

příslušenstvím. Úložný prostor pro toto příslušenství se skládá z 13. skříní. 

SKŘÍŇ č. 1 

 přenosné plovoucí motorové čerpadlo 

 klíč k podzemnímu hydrantu 

 speciální hadice sudového čerpadla 

SKŘÍŇ č. 3 

 lano s karabinou a záchytné lano 

 vazák na hadice 

 objímky na hadice 

 tlakové a sací těsnění 

 požární hadice  

SKŘÍŇ č. 4 

 V této skříni se nachází především spousta klíčů a šroubováků. Najdeme zde 

i vysokotlaký ruční lis. 
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 šroubováky malé i velké 

 klíče otevřené oboustranné i jednostranné 

 imbusy a očkové klíče 

 kombinované kleště 

 kladivo (0,300 kg) 

 ruční vysokotlaký lis 

 pryžová hadice s násuvkou 

 mazací stříkačka 

 ruční čerpadlo paliva 

 propojovací kabel vlečného vozidla 

 výstražný trojúhelník 

 ruční řetězová pila 

SKŘÍŇ č. 5 

 práškový hasicí přístroj 

 ruční plnící čerpadlo (SANIJET) 

 sací koš s plovákem (SANIJET) 

 pozinkované vědro na vodu 

SKŘÍŇ č. 6 

 klíč k nadzemnímu hydrantu a hydrantový nástavec 

 ploché klíče 

 proudnice (i proudnice s uzávěrem) 

 rozdělovač a sběrač 

SKŘÍŇ č. 7 

 plovoucí motorové čerpadlo FROGGY 

 práškový hasicí přístroj 

 kladivo (2kg, 5kg) 

 hydraulický zvedák (12t bez páky) 

 ženijní sekera, krumpáč a lopata 
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SKŘÍŇ č. 8 

 propojka hadic 

 tlakové víčko 

 čep a rukojeť cívky 

SKŘÍŇ č. 11 

 dopravní značky 

 kanystry na pohonné hmoty (20 dm3, 10 dm3) 

 nádoba s 1dm3 motorového a převodového oleje 

 nálevka  

SKŘÍŇ č. 12 

Zde jsou umístěny ovládací panely nástavby. 

SKŘÍŇ č. 13 

 agregát SANIJET 

 kotouč vysokotlaké hadice 

 vysokotlaká hadice na teplou a studenou vodu (15m) 

 proudnice 

CTIS 

Vozidlo ACHR-90M je vybaveno systémem centrálního dofukování (CTIS). Tento 

systém slouží k podhuštění pneumatik do nepříznivého terénu, z důvodu snadnějšího 

průjezdu nebo dokonce při průstřelu pneumatiky ve válečných oblastech.CTIS  dofukuje 

pneumatiku tak, že je vozidlo schopné jízdy. 

Funkce systému je jednoduchá. Vzduch je veden středem hnací hřídele, taky aby 

mohlo být kolo stále připojeno k přívodu vzduchu a přívod se vlivem otáčení nekroutil. Na 

konci je vyveden z projektilu kola a napojen na ventilek pneumatiky. Přívod vzduchu může 

být opatřen krytem proti poškození. 

Celé zařízení je až překvapivě jednoduché. V okruhu lemu pneumatiky, která dosedá 

na ráfek, je zevnitř pryžového tělesa vytvořen dutý kanál, který se táhne po celém obvodu 

lemu. 
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Funguje na principu tzv. peristaltické pumpy. Dutý kanál je vždy uzavřen ve spodní 

části díky deformaci pneumatiky, které napomáhá váha vozidla. Odvalováním se tato 

uzávěra pohybuje kanálem, čímž s každou otáčkou vtlačuje vzduch do pneumatiky. Tok 

vzduchu řídí ventil, kterým je kanál opatřen. 

V případě podhuštěné pneumatiky ventil umožní, aby do dutiny v lemu vstupoval 

vzduch. Vzduch je následně odvalováním vtlačován do pneumatiky. V případě, že je uvnitř 

pneumatiky dosažen optimální tlak, ventil uzavře vnější přístup vzduchu a ten pak do 

pneumatiky neproudí a nedofukuje ji. Probíhá vnitřní cirkulace vzduchu mezi dutinou a 

vnitřkem pneumatiky. 

Jelikož má ventil nastavitelný regulační tlak, je možné bez problémů nastavit i 

optimální tlak v pneumatice. Automobil má klasický mechanický ventil, avšak je možnost 

nahradit jej za ventil elektricky ovládaný. 

Samo dohušťování pneumatik prodlužuje životnost samotné pneumatiky, šetří 

pohonné hmoty a zároveň zvyšuje bezpečnost provozu, jelikož podhuštěná pneumatika 

může snáze prasknout. 

4.3 Dekontaminace 

Hlavním cílem dekontaminace je odstranit z kontaminovaných povrchů nebezpečné 

látky a následně tyto látky zlikvidovat a převést je na neškodné produkty. 

Obecná hlediska dekontaminace: 

1. Hledisko fyzikální a chemické 

 Zde je nutné zvážit, zda se látka brzo sama neodpaří či nerozloží, zda při omývání 

povrchu materiálu vodnými směsi nedojde k prudké reakci nebo rozkladu ještě 

nebezpečnější apod. [16] 

2. Hledisko toxikologické 

 K dekontaminaci přistupujeme zejména u látek: 

 s vysokou inhalační toxicitou, které mohou být na povrchu zdrojem sekundární 

inhalační intoxikace, 

 s vysokou perkutánní toxicitou, které mohou být pro člověka nebezpečné při styku 

s kontaminovanými předměty. [16]    
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3. Hledisko ekologické 

Dekontaminace se provádí u látek, které mohou narušit životní prostředí nebo 

vážným způsobem uškodit. Toto hledisko je nutné zvážit zejména při organizaci 

dekontaminace a zajišťování odtoku kontaminovaných odpadů z dekontaminačního 

prostoru, což je důležité především v případech, kdy nedochází k rozkladu nebezpečných 

látek na netoxické produkty. [16] 

4. Hledisko ekonomické 

U hlediska ekonomického je nezbytné zhodnotit síly a prostředky potřebné 

k provedení dekontaminace a zároveň zhodnotit potencionální dobusamo odmoření a 

reálné nebezpečí intoxikace danou látkou působící z kontaminovaného povrchu popř. 

nebezpečí poškození životního prostředí. [16] 

Metody dekontaminace 

1. Mechanické 

Řadíme zde vyklepávání, kartáčování, mechanické otírání, izolaci celé 

kontaminované vrstvy a překrytí kontaminovaného povrchu izolačním 

materiálem. 

2. Fyzikální 

Za fyzikální dekontaminace považujeme odpařování, smývání vhodnými směsmi, 

vodou či rozpouštědly. 

3. Chemické 

Dochází k chemické reakci kontaminantů s vhodným činidlem, tzn. rozklad látky 

a přeměna na méně toxické látky, jejichž odstraněním z povrchu je snadnější. 

Rozdělení dekontaminace 

1. Podle kontaminovaného objektu 

 dekontaminace osob  

 dekontaminace zvířat 

 dekontaminace oděvů 

 dekontaminace prostředků individuální ochrany 

 dekontaminace techniky 
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 dekontaminace dopravní prostředků 

 dekontaminace budov apod. [16] 

2. Podle prostředků, techniky a personálu 

 individuální 

 hromadná 

3. Podle rozsahu práce 

 částečná 

 úplná 

4. Podle způsobu provedení 

 suchý - vytřepávání, vyklepávání, otírání za sucha, vysávání, odpařování aj. 

 mokrý - postřik, otírání za mokra, chemické čištění, praní, dekontaminace 

vodní parou  

Zařízení pro dekontaminaci: 

Zařízení pro dekontaminaci jsou místa, která slouží k zabezpečení dekontaminace a 

jsou k tomuto účelu uzpůsobena a vybavena technickými prostředky. Nejčastěji se tyto 

zařízení budují v místě havárie, nebo v jiných objektech s využitím technických prostředků 

pro dekontaminaci. [16] 

Základním typem zařízení pro dekontaminaci je místo speciální očisty (MSO), které 

je určeno k zajištění úplné hromadné dekontaminace zasahujících sil a prostředků, 

obyvatelstva, kontaminované techniky a dalších materiálů. Podle druhu očišťovaného 

materiálu může místo speciální očisty zahrnovat následující části: 

 místo hygienické očisty (MHO)  

 místo speciální očisty oděvů (MSOO)  

 místo speciální očisty techniky (MSOT)  

Dalším druhem zařízení pro dekontaminaci je plnící základna, která je určena 

k zabezpečení technických prostředků. Tyto plnící základny jsou pořizovány v podnicích, 

průmyslových závodech nebo skladech, které vyrábějí nebo mají k dispozici jako odpad 

dostatečné množství látek a směsí, které budou mít využití pro dekontaminaci. 

Technicky mohou být zabezpečeny např. vozidly pro přepravu a použití kapalin, 
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kašovitých či pevných látek, čerpadly, pásovými dopravníky, stroji pro míchání nebo 

výrobu směsí apod. Plnící základny jsou odpovědny za kvalitu a složení dekontaminačních 

směsí. [16] 

Technologické postupy dekontaminace: 

Dekontaminace postřikem 

 Patří k nejrozšířenějším metodám mokrým způsobem a jsou dva způsoby 

provedení: 

1. Dvou-etapový postup 

 Tento postup spočívá v nanesení dekontaminační směsi na povrch a po určité době 

následuje opláchnutí vodou. 

2. Troj-etapový postup 

 Používá se zejména u značně znečištěné techniky (např. od vrstvy bláta). Nejprve 

se provede hrubé očištění povrchu tlakem vody, pomocí rozpouštědel apod., poté následuje 

postřik dekontaminační směsí a opláchnutí vodou. Tato metoda je určena pro 

dekontaminaci pevných terénních povrchů. [16] 

Otírání 

Podstatou je omývání povrchu tampóny, hadry nebo kartáči, namočenými ve vhodné 

dekontaminační směsi. Následně se může provést opláchnutí vodou. Otírání je velice 

účinná metoda, avšak značně pracná a časově náročná a proto se uplatňuje zejména při 

dekontaminaci menší předmětů. [16] 

Chemické čištění 

Základem je trojnásobná extrakce kontaminovaného materiálu do organického 

rozpouštědla. Postup se provádí pouze v podmínkách chemických čistíren. Tento postup je 

velice účinný a rychlý, používá se pro dekontaminaci oděvů, prádla a dalších textilií. [16] 

Praní 

Praní je nevýznamnější metoda hromadné dekontaminace oděvů, textilií, prádla a 

prostředků individuální ochrany v komunálních a průmyslových pračkách. Postup je 

založen na praní při 90℃ s využitím pracího prášku. Při dekontaminaci prostředků 
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individuální ochrany se používá soda. Pro prostředky které snášejí vysokou teplotu 

v alkalickém prostředí, se používá dekontaminace varem. [16] 

Dekontaminace tlakovou vodní parou 

Tato metoda je nejúčinnější pro pevné povrchy a materiály. Je jediným účinným 

postupem pro dekontaminaci nasákavých materiálů. Metoda je založena na čištění povrchu 

proudem vodní páry, do které se přidávají odmašťovací prostředky. Vysoká účinnost 

metody je dána kombinací mechanického, fyzikálního a chemického efektu. Výhodou je 

zejména skutečnost, že po očištění parou není nutný oplach vodou. [16] 

Dekontaminace pěnami 

Pěny se používají ve speciálních případech, kdy by použitím jiných postupů (směsí) 

došlo ke znehodnocení či poškození očišťovaného předmětu (elektronika, přístroje, interiér 

apod.). Pěna se aplikuje na povrch a nechá se působit, poté se opláchne vodou nebo 

pneumaticky odsaje. Výhodou tohoto postupu je šetrnost. [16] 

Dekontaminace pomocí sorbentů 

Sorbenty se využívají při havarijních únicích kapalin. Jako sorbenty je možné využít 

běžně dostupné materiály jako např. rašelinu, sníh, písek, zeminu apod., nebo speciální 

sorbenty a to Spilkleen, Escosorb, Absodan, Kurol. [16] 

Neutralizace 

Při úniku kyseliny se provádí neutralizace, zatímco u roztoků hydroxidů je 

postačující přečerpat kapalinu do nádrže a zbytek zředit s vodou. K neutralizaci kyselin se 

používá vápno, uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnato-vápenatý, hydroxid vápenatý, 

alkalické anorganické sorbenty. [16] 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

Na základě parametrů dekontaminačního vozidla ACHR-90M, jsem shledal 

nedostatky a to především v bezpečnosti kabiny pro obsluhu. Kabina není zabezpečena 

pancéřovými plechy, taktéž skla jsou průstřelná. V případě výbuchu či střelby 

v nebezpečných oblastech, mohou tyto nedostatky závažně ohrozit zdraví i životy posádky 

dekontaminačního vozidla ACHR-90M.  

Co se týče osvětlení vozidla, při možném pohotovostním nočním režimu, nejsou zde 

vhodná světelná příslušenství. 

Proto navrhuji tato doporučení: 

1. Výměnu běžných skel za neprůstřelná skla a zavedení ochranných mříží na čelní a 

boční skla kabiny. 

2. Výměnu plechových kabin za pancéřované tzn. QUARDIAN nebo ARMOX. 

3. Pro výraznější svítivost a lepší viditelnosti, při pohotovostním režimu a to 

především v noci zavedení Led rampy 72x3w CREE LED.  

5.1 Návrh na výměnu běžných skel za neprůstřelná skla 

Zdůrazňuji, že se jedná o vojenské vozidlo, které je také určeno do armádních zón, 

tudíž by měla být především chráněna čelní a boční strana kabiny. Je to nejcitlivější část 

vozidla, která by měla být vybavena neprůstřelným sklem, které by bylo vysoce odolné 

vůči nárazům, chránilo by před výbuchy a vzdorovalo střelám. Neprůstřelná skla mají šířku 

více než 2,5 cm a vyrábějí se z vrstveného laminovaného skla nebo z polykarbonátů. Navíc 

by měly být skla doplněna o ochranné mříže, proti ozbrojeným útokům. 

Na základě této změny vzrostou náklady na implementaci neprůstřelných skel a 

ochranných mříží a zároveň se zvýší nepatrně hmotnost vozidla. Na druhé straně vozidlo 

poskytne zvýšenou ochranu obsluze dopravního prostředku (viz příloha č. 6). 

5.2. Návrh na výměnu plechových kabin 

Kabina vozidla ACHR-90M je vyrobena z válcovaného plechu S355J2+N (viz 

příloha č. 1) a S235J2+N (viz příloha č. 2) tvářeného za tepla, dle norem EN 10051(viz 

příloha č. 3) a EN 10025 (viz příloha č. 4). Plech se vyrábí tvářením (válcováním, tažením 
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či kováním za tepla nebo studena) v rozdílných šířkách, tloušťkách, délkách a jakostí. 

Jedná se o běžný plech, který se používá při výrobě různých polotovarů (např. nádrží, 

ramena pro stavební techniku apod.). Tento plech se využívá pro běžnou civilní 

výrobu dané jakosti, tudíž použití tohoto vozidla ve válečných zónách není bezpečné.  

Proto navrhuji nahradit původní plech kabin pancéřovým plechem (např. Armox 500T, 

Armox 440T, Quardian 500, Quardian 400), který má vhodné mechanické a chemické 

vlastnosti (Viz příloha č. 5). 

Jedná se o materiál, který podléhá přísným kontrolám a zkouškám před distribucí. 

Součástí prodeje je materiálový atest, který potvrzuje jakost a kvalitu daného materiálu. 

Dodavatel tohoto materiálu provádí destrukční a balistické zkoušky.  

Základní výhoda tohoto návrhu je především bezpečnost zdraví posádky při útoku ve 

válečných zónách. Pancíř je velice odolný a chrání vozidlo proti případným útokům z 

venčí. 

V případě výbuchu může dojít k poškození plechových kabin (tedy původních) 

například protržení plechu granátovými střepinami, nebo proniknuti projektilů z útočných 

zbraní. Za použití pancéřového materiálu Armoxu, nebo Quardianu se snižuje riziko 

zranění či újmě na životě posádky vozidla. 

Nevýhodu shledávám v zatížení finančního rozpočtu na výrobu kabiny, kde se 

hodnota kabiny výrazně zvýší. 

Cena za1kgpůvodního plechu se pohybuje cca 23 Kč. 

Cena za 1kg pancéřového plechu se pohybuje cca 110 Kč. 

Další nevýhodu shledávám v nárůstu hmotnosti vozidla. Hmotnost kabiny bude mít 

nárůst přibližně o 1/3 z důvodu změny v tloušťce materiálu (P8x1000x1000 = 63kg; 

P12x1000x1000 = 94kg). 
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Graf 1 - Cena materiálu 

             Zdroj: Vlastní zpracování 

 

5.3 Návrh pro osvětlení vozidla 

Vozidlo má standardní osvětlení. Dále střešní osvětlení formou oranžových majáčku. 

Usoudil jsem, že vozidlo postrádá LED rampu pro pohotovostní noční případy (viz příloha 

č. 7). 

Do volného prostoru nacházejícího se mezi modrými a oranžovými majáky na střeše 

kabiny se umístí na každé straně jedna LED rampa. Díky implementaci dvou světelných 

ramp, má posádka možnost vidět jasněji v širším úhlu pohledu a to především v noci. 

Hlavní výhodou je daleký dosvit až 180m. Světlo led rampy je daleko jasnější než 

žárovky zakomponované do světlometů. 

Jedinou nevýhodou této LED rampy je především cena. Investice do těchto dvou 

LED ramp činí 13 150 Kč. 
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout inovace pro dekontaminační vozidlo 

ACHR-90M. Bakalářskou práci jsem rozdělil do dvou částí, jsou to části zaměřené na 

teoretická východiska a na praktickou část. Obě tyto kapitoly jsou rozčleněny do dalších 

částí, které se zabývají konkrétními informacemi. Ke splnění tohoto cíle jsem potřeboval 

zjistit veškeré informace o dekontaminačním vozidle ACHR-90M a rozpoznat jeho 

nedostatky. Na základě získaných informací a poznatků jsem shledal nevyhovující faktory 

zejména z pohledu posádky, která nemá dostatečné bezpečností opatření proti těžkým 

zbraním, jejichž projektily dokáží prorazit plech kabiny. 

V teoretické části se zaměřuji na všeobecné pojmy. Největší část teorie je věnována 

inovacím, jejich rozdělení, vzniku apod. Dalším prvkem teoretické části byla 

charakteristika společnosti VOP CZ, s.p.. V této části byly popsány základní informace, o 

společnosti, její historie, výrobky, mise, vize a hodnoty. 

Praktická část obsahuje důkladný popis dekontaminačního vozidla ACHR-90M, 

historii vozidla, jeho použití a vybavení. Dále jsem se zabýval samotnou dekontaminací. 

Praktická část je věnována návrhu na inovaci vozidla. Při návrhu jsem myslel především na 

bezpečnost posádky, protože se toto dekontaminační vozidlo využívá také ve válečných 

zónách, kde je nebezpečí na každém kroku a kde jsou používány střelné zbraně, jejichž 

projektily mohou prostřelit plech kabiny či boční a čelní sklo.  

Cíl mé bakalářské práce jsem splnil, protože jsem navrhl implementaci 

neprůstřelných skel a zároveň výměnu plechových kabin za kabiny pancířové, které jsou 

schopny zastavit projektily ze střelných zbraní. Nakonec jsem navrhl také zavedení střešní 

LED rampy, která bude sloužit především k pohotovostním nočním pracím.  
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AČR   Armáda České republiky 

CNC   elektrojiskrové řezání 

CTIS   centrální dofukování pneumatik 

MIG-MAG  poloautomatické svařování kovů v ochranné atmosféře 

NATO   Severoatlantická aliance 

s. p.   státní podnik 

SZSNP   Souprava záložních součástek, nářadí a příslušenství 

TIG-WIG  svařování s wolframovou elektrodou 

VOP   Vojenský opravárenský podnik 

VTÚVM  Vojenský technický ústav výzbroje a munice 
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Příloha č. 1: Přehled vlastností oceli S355J2 
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Příloha č.2: Přehled vlastností oceli S235JR 
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Příloha č. 3: ČSN EN 10051 
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Příloha č.4: ČSN EN 10025-3 
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Příloha č. 5: ARMOX 500T 
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Příloha č. 6:  Inovované vozidlo ,,ACHR 90-M“ 
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Příloha č. 7: Led rampa 72x3W CREE LED 

 

 

 


