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Kotala L., Rozbor faktorů ovlivňujících provoz automobilového jeřábu AD 20 u HZS hl. m. 

Praha. Bakalářská práce.   

Bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů, které mají vliv na provoz a dostupnost 

automobilového jeřábu u HZS hl. m. Prahy. V práci jsou provedené výpočty na základě 

teoretických a praktických měření dojezdových časů na místa určení. Výstupem práce je 

návrh zlepšení dostupnosti jeřábu AD 20 u HZS hl. m. Prahy. 
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Úvod 
Technických zásahů u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy stále 

přibývá. V současnosti tak vedle práce hasičů při likvidování požárů hrají velkou roli zásahy u 

dopravních nehod, zásahy při likvidování následků po živelných pohromách, zásahy při 

odstraňování nejrůznějších překážek, zásahy při vyprošťování osob a při dalších typech 

zásahů. Jednotky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy při technickém zásahu používají 

různé druhy nástrojů a požární techniky.  

Díky otevřenému trhu po roce 1990 začala v České republice osobní automobilová 

doprava prudce stoupat. Právě s přibývajícím automobilovým provozem a stále se zvyšujícím 

výkonem automobilů, vzrostl také počet nehod, ke kterým je přivolána těžká hasičská 

technika.  

Bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů ovlivňující provoz jeřábu AD 20 u HZS 

hl. m. Prahy. Tento typ automobilového jeřábu je používán v širokém odvětví určeném pro 

stavební a montážní práce v těžkém terénu a zároveň je součástí záchranného systému hl. m. 

Prahy. Vybral jsem si ho právě proto, že právě toto zařízení hraje u Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy důležitou roli. Vedle jeho technických vlastností a odolnosti v terénu je za 

velkou výhodu považována také jeho dostupnost a možnost rychlého nasazení v kritických 

situacích. V současné době jsou u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy zařazeny dva 

jeřáby AD 20. 

Cílem této práce je posouzení takticko – technických parametrů automobilového 

jeřábu AD 20 s ohledem na rychlost a bezpečnost nasazení u zásahu a návrh možného 

zlepšení pokrytí a dostupnosti techniky na území hl. m. Prahy. 

Práce je rozdělena do dvou hlavních kapitol, které se dále dělí na několik podkapitol. 

První kapitola jako celek představuje autojeřáb AD 20. První podkapitola potom seznamuje 

s historií výroby jeřábu. Druhá podkapitola vysvětluje důvody, které předcházeli zařazení 

jeřábu k požárním jednotkám. Třetí podkapitola popisuje jeho charakteristiky, funkce, 

vlastnosti a jeho možnosti nasazení. 

Druhá kapitola je věnována rozborům faktorů, které mají vliv na dostupnost a časové 

pokrytí hlavního města Prahy autojeřábem AD 20. V závěru práce se podle zjištěných faktů, 

získaných z teoretických i praktických poznatků, pokusím navrhnout možné zlepšení 

dostupnosti a pokrytí hl. m. Prahy autojeřábem AD 20. 



 

 

9 

 

1. Autojeřáb AD 20 

1.1    Historie a vznik autojeřábu AD 20 

V oblasti zvedacích zařízení zaznamenaly po druhé světové válce velký rozmach 

silniční jeřáby, zahrnující jak kategorii samostatných jeřábů, tak kategorii autojeřábů.  

V Československu byly v malém množství vyráběny autojeřáby již od r. 1945. K rozmachu ve 

výrobě autojeřábů došlo však až počátkem padesátých let, kdy je výroba silničních jeřábů 

převedena do ČKD ve Slaném. Mezi první silniční autojeřáby patřil HOJ 4 se svou 

jednoduchou, avšak pokrokovou nástavbou s hydrostatickým pohonem jeřábových funkcí, 

montovanou na různé autopodvozky. V průběhu roku došlo k zrekonstruování autojeřábu, 

jehož cílem bylo zlepšení celkového vzhledu stroje a zlepšení pracovních podmínek obsluhy. 

Takto upravený typ stroje byl pojmenován HSC-4. S rostoucím zájmem o tento autojeřáb 

rostly úměrně požadavky na vyšší nosnost. Bylo přikročeno k dalším konstrukčním úpravám a 

vznikly tak HSC-5.  

Na nový kopřivnický podvozek Tatra T-138 byla postavena nástavba s nosností 6 tun, 

odvozená z jeřábu HSC-5, a tak vznikl autojeřáb AJ-6 označován také AB 063. V témže  

období byla současně zavedena výroba dvou nových typů autojeřábů, typ AD 050 s nosností 5 

tun, montovaná na podvozku Praga V3-S a autojeřáb s označením AD 100 s maximální 

nosností 10 tun na podvozku Škoda 706 RT. 

V roce 1967 se začalo s přípravou nového autojeřábu na podvozku Tatra T-138, 

nazvaného AD 150 o nosnosti 15 tun, u něhož bylo poprvé použito vícedílného 

teleskopického výložníku. Použitím podvozku Tatra t-148 bylo umožněno zvýšit nosnost na 

16 tun (typ AD 160).  

V období roku 1977 až do 80. let byla v oboru silničních autojeřábů zaznamenána 

mimořádná tvůrčí aktivita. Jsou vyvíjeny a zaváděny do výroby další typy jeřábů a to ve 

velmi krátkých termínech. Mezi velmi úspěšné typy patří v tomto období autojeřáb AD 20 na 

podvozku Tatra T-148. V roce 1980 byl dokončen vývoj dalšího typu autojeřábu o nosnosti 

25 tun. Tato nosnost byla po úspěšných zkouškách zvýšena na 28 tun. Tak vznikl autojeřáb 

AD 28 na podvozku Tatra t-815 P. Tento podvozek má upravenou kabinu řidiče. Je 

předsunuta před přední nápravu. Tato úprava umožnila zajistit pro tento jeřáb celkovou výšku 

3,3 metrů.  V roce 1983 byl vyvinut a vyroben dosud nejtěžší autojeřáb s označením AD 40. 
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 Je namontován na čtyřosém podvozku Tatra 8x8 rovněž s kabinou řidiče před přední 

nápravou. Tento typ byl poprvé vybaven pětidílným teleskopickým výložníkem. Pro pohon 

jeřábových funkcí bylo použito samostatného motoru Zetor, umístěného na otočném svršku. 

Tento prototyp autojeřábu vyhověl při zkouškách a splňoval zadané parametry, nemohl však 

být zaveden do sériové výroby vzhledem k nezajištěnosti podvozků od dodavatele.  

Konstrukční oddělení ale umožňuje realizovat další nové typy autojeřábů, mezi které 

patří i autojeřáb AD 20 T, který vznikl montáží jeřábové nástavby na autopodvozky Tatra 815 

6x6 [1]. 

1.2 Zařazení autojeřábu k výjezdové technice HZS hl. m. Prahy 

Důvodem zařazení autojeřábu k výjezdové technice Hasičského záchranného sboru hl. 

m. Prahy byl fakt, že přibývalo více zásahů technického charakteru, u kterých bylo potřeba 

zajistit manipulace s těžkými břemeny. Prvním předchůdcem autojeřábu u požárních jednotek 

kolem roku 1930 byly požární vozy, které byly vybaveny prostředky pro zvedání poraněných 

nebo mrtvých zvířat. Kolem roku 1950 se u požárních jednotek začaly používat žebříky s plně 

otočnou nástavbou, u kterých se dalo rameno žebříkové sady použít ke zvedání těžších 

břemen. Manipulace a nosnost žebříku však byla dost omezená. V 1980 letech kdy byla ve 

výrobě zaznamenána mimořádná tvůrčí aktivita jeřábu, se toto zařízení postupně zařadilo jako 

výjezdové vozidlo pro technické zásahy hasičů [2].  

Autojeřáb AD 20 u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je možné použít: 

•  při dopravních nehodách,  

•  při likvidování následků po živelných pohromách, 

•  při vytahování břemen z vody,  

•  při odstraňování trosek spadlých domů,  

•  při záchraně zvířat  

1.3 Automobilový jeřáb AD 20 

1.3.1   Základní charakteristika stroje 

 Autojeřáb AD 20 je mobilní jeřábové zařízení s teleskopickým výložníkem, postaveném 

na třínápravovém automobilovém podvozku Tatra 2 P 11 6x6.  V základním provedení se 

AD 20 dodává pod označením AD 20.2 s třídílným výložníkem a příhradovým nástavcem a 

dále pod označením AD 20T se čtyřdílným výložníkem s plnostěnným nástavcem. Patří do 
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mobilních jeřábů výložníkového typu s plně otočným vrškem (360°) a sklopným výložníkem, 

který umožňuje zdvihání a přemisťování břemen na měnitelném vyložení.  

Splňuje požadavky na snadné a citlivé ovládání. Svými technicko-provozními vlastnostmi 

je autojeřáb AD 20 vhodný zejména pro krátkodobá a rychlá pracovní nasazení s častou 

změnou pracovního stanoviště. Výhodou jeřábu je jeho mobilnost, jednoduchá přeprava a 

možnost zahájení práce během krátké doby po najetí na pracovní místo. Konstrukce jeřábu 

umožňuje, aby byl jeřáb rychle uveden do pohotovostního stavu a stejně rychle složen a 

připraven k přepravě. Jeřáb je schopen manipulovat s břemeny do 20 tun. 

Automobilový podvozek je bez rámu, se stálým pohonem obou zadních náprav a 

vypínatelným pohonem přední nápravy s vývodem pomocného pohonu. Hydraulicky 

ovládané opěry rozšiřují použitelnost jeřábu i na terén se sklonem, neboť jeřábovou nástavbu 

lze snadno vyrovnat v širokém rozsahu do vodorovné polohy. Jeřábový rám se čtyřmi 

hydraulickými opěrami je upevněn na příčných nosnících podvozku. Opěry zabezpečují 

stabilitu při jeřábové práci. Uvnitř rámu jsou uloženy hydrogenerátory pro pohon jeřábových 

funkcí. Nad zadní nápravou je na jeřábovém rámu přišroubováno velkorozměrové otočné 

ložisko, na kterém spočívá otočná část jeřábu s výložníkem.  

Teleskopický výložník s možností montáže stavebního nástavce je zvedaný dvěma 

hydromotory. Teleskop se může vysouvat z části i při zatížení. Na rámu otočného vršku je 

dále umístěn náhon otoče s planetovým převodem a jednomístná kabina jeřábníka 

s ovládacími pákami. Za kabinou jeřábníka umístěno pevné protizávaží. 

Pohon všech jeřábových ústrojí je plně hydraulický. Účelně řešená hydraulická dvoukruhová 

soustava zabezpečuje plynulou regulaci rychlostí jeřábových pohybů a jednoduchý přenos 

energie. Sklápění a vysouvání výložníku je poháněno přímočarými hydromotory. Zdvih háku 

a otáčení jeřábového vršku jsou poháněny axiálními pístovými hydromotory. Při jízdě po 

silnici musí být náhon hydrogenerátorů vypnut [3]. 

Autojeřáb má dvě stanoviště obsluhy:  

a) stanoviště řidiče v kabině autopodvozky 

   b) stanoviště jeřábníka na otočném vršku pro řízení jeřábu při práci  

Jeřábové pohyby se ovládají ručními pákami s táhlovým převodem na hydraulické rozvaděče. 

Hydraulické ovládání s plynulou regulací rychlosti umožňuje přesnou a citlivou manipulaci 

s břemenem. 
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1.3.2     Popis vozidla 

Autojeřáb AD 20:         

       a)   jeřáb - nástavba 

1) podvozek s kabinou řidiče 

2) rám s opěrami 

3) náhon hydrogenerátoru 

4) nádrž hydrauliky 

5) otočné ložisko 

6) otočný převaděč 

7) otočný vršek 

8) výložník 

9) kladnice s hákem 

 

10)  zdvihový mechanismus 

11)  otočný mechanismus 

12)  hydromotory sklápění    

      výložníku  

13)  kabina jeřábníka 

14)  ukazatel sklonu výložníku 

15)  přístrojoví deska s indikátorem  

Metra indikátorem IVN 

16)  skříň na nářadí 

17)  náhradní pneumatik 

 

 

Obr. č.  1  Popis jednotlivých částí autojeřábu AD 20 

 zdroj: Automobilový jeřáb AD 20, II. 
 

b) Pomocný naviják ITAG CELLE  WPH 100 – 2 

Typ:    ITAG CELLE  WPH 100 – 2 

Počet vrstev lana: 5 

Průměr lana:  18 mm 

Délka lana:  70m 
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Tažná síla lana:    normální chod -  100 kN 

           rychlí chod  - 16kN 

Rychlost lana:      normální chod  -  10m / min. 

   rychlý chod  -  62m / min. 

Umístění navíjecího bubnu s lanem je na pravé straně za kabinou řidiče, (viz obrázek 

č. 2). Lano je vedeno vnitřní konstrukcí autojeřábu od navíjecího bubnu do zadní části, kde je 

ukotveno na čepu závěsu pro přívěs, (viz obrázek č. 3). 

  

   

   

    Obr. č.  2  Navijákový buben s řadicí pákou 

          zdroj: vlastní 
 

 
 

 

Obr. č.  3  Ukotvení lana na čepu závěsu 

    zdroj: vlastní 
 

Vyprošťování pomocí tažného lana je možné dozadu v podélné ose jeřábu. 

Vyprošťování do stran, nahoru nebo dolu, lze do 30°  od podélné osy autojeřábu, (viz obrázek 

č. 4). 
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     Obr. č.  4  Dosahy vyproštění kolem podélné osy 

   zdroj: vlastní 
 

Pomocí řadicí páky na navijáku volíme rychlost navíjení nebo odvíjení.  Volit rychlost 

navíjení nebo odvíjení je dovoleno pouze je-li buben zastaven [3].   

Řadicí páka má tři polohy:  POLOHA  1 - Normální chod 

     POLOHA  2 - Neutrál 

     POLOHA   3 - Rychlý chod 

K manipulaci s bubnem slouží ruční ovládání (viz obrázek č. 5), které je pomocí 

kabelu připojeno k autojeřábu. Toto ovládání se zapojuje do zbudovaných zástrček u závěsu 

jeřábu na levé i pravé straně. Obsluha má tak zajištěný dostatečný přehled o laně. Ruční 

ovladač má dva tlačítkové ovladače pro navíjení a odvíjení. Délka kabelu je cca 6m. 

V případě nutnosti se pomocí plynového pedálu dosáhne zrychlení odvíjení nebo navíjení 

lana. Pro zajištění pevného tahu a zvýšení účinnosti zakotvení autojeřábu je možné použít 

zakládací klíny za pneumatiky autojeřábu. 

 

Obr. č.  5  Ruční ovládání navijáku 

    zdroj: vlastní 
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Pro zdvojnásobení tažné síly navijáku je ve výbavě vyprošťovací kladnice (viz. 

obrázek č. 6).  Je tedy možné zvýšit tažnou sílu lana až na 200 kN. 

 

Obr. č.  6  Vyprošťovací kladnice, pohled přední a boční 

  zdroj: vlastní 
 

Do výbavy autojeřábu AD 20 patří vázací prostředky (ocelová lana, řetězové a textilní 

úvazky) Vázací prostředky mohou být doplněny o napínáky sloužící k zajištění 

přepravovaného břemene proti posunutí nebo převrácení. 

Textilní vázací prostředky:  

 - výhody:   nízká hmotnost, šetrnost k povrchu břemene 

 - nevýhody:   háklivé na ostré hrany (polyuretanová ochrana)  

Lanové vázací prostředky: 

- výhody:   odolnost vůči hrubému zacházení, široký výběr nosností a typů,  

- nevýhody:  nesmí se používat pro manipulaci přes ostré hrany  

Ocelová vázací lana ve výbavě AD 20.2:  

- lanový ocelový vazák se zalisovanými oky, 

dvojhák (horní závěsné oko, lana ukončeny háky), 

trojhák (horní závěsné oko, lana ukončeny háky), 

čtyřhák (horní závěsné oko, lana ukončeny háky). 

 

Podle průměru a délky jsou lana označena štítkem, který značí rozsah nosnosti lana.  

Pomocný materiál, který se při práci s autojeřábem používá, jsou dřevěné klíny různé 

velikosti. Ty jsou důležité k podložení břemene pro lepší manipulaci s vázacími prostředky. 
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1.3.3 Porovnání autojeřábu AD20.2 s AD20 T  

Porovnání základních technických parametrů obou typů AD 20 je uvedeno  

v tabulce č. 1 [3]. 

                     Tabulka 1  Základní parametry autojeřábů HZS hl. m. Prahy AD 20 

Základní parametry AD 20.2   (HS-2) AD 20T     (HS-5) 

délka (mm) 10530 9400 

šířka (mm) 2500 2500 

výška (mm) 3880 3850 

celková hmotnost (kg) 23900 23600 

nosnost (tun/m) 40257 20/3,2 

délka základního výložníku (m) 8,9 7,8 

délka s druhým výložníkem (m) 14,9 12,3 

délka s 2. a 3. výložníkem (m) 20,9 16,8 

délka s 2. 3. 4. výložníkem (m) --- 21,3 

délka s nástavcem (m) 28,8 27,8 

max. zdvih jeřábového háku 
(m) 

30 29 

lano zdvihu háku Ø 17,160 m Ø 17,160 m 

nádrž paliva (l) 230 230 

výkon motoru (kW) 225 208 

max. dopravní rychlost 
(km/hod.) 

70 70 

tažné zařízení ano - nosnost přívěsu 18 t 

naviják ITAG- CELLE WPH 100-2 

šíře rozložených hydraulických 
vzpěr (m) 

4,23 

      zdroj: Servis jeřábů, a.s. II. Vydání.: Automobilový jeřáb AD 20, Slaný 1999  

                

1.3.4   Rozsahy vyložení ramen AD 20T , AD 20.2 

Nosnost jeřábu je proměnná v závislosti na vyložení břemene, délce a uspořádání 

výložníku a poloze otočného vršku vzhledem k podvozku a je limitována stabilitou jeřábu a 

pevností některých dílu jeřábové konstrukce. Dovolené nosnosti pro jednotlivé pracovní 
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režimy jsou uvedeny v příloze č. I. Uvedené nosnosti jsou maximální zátěží, která může být 

zavěšená na kladnici jeřábu, stojícím na dostatečně pevném terénu, s plošinou podvozku 

vyrovnanou na 0°. Odnímatelné prostředky pro zavěšení a uchopení břemene nebo jakákoliv 

pomocná zařízení (závěsná lana, nosné traverzy, zvedací plošiny, přípravky atd.) musí být 

považovány za součást břemene[3]. 

Časové údaje vyložení výložníku jsou pro ukázku uvedeny v tabulce č. 2 pro typ 

AD 20.2 

     Tabulka 2  Časy potřebné k přípravě autojeřábu pro jeřábové práce 

 
      zdroj: vlastní měření 
 
 V tabulce jsou znázorněny časy, které jsou potřebné k rozložení autojeřábu před 

zahájením práce s jeřábem. Modré časy znázorňují čas prvního možného zahájení práce. 

Červeně znázorněné časy ukazují časy zahájení práce v  případě práce s jeřábem na místě 

vzdáleném od jeřábu na plné vyložení. 

 Ustavení autojeřábu v časovém limitu se liší podle počtu obsluhy. Praktickým 

ověřením jsem získal tyto hodnoty. Ustavuje-li jeřábník autojeřáb na čtyři hydraulické opěry 

sám, bez pomoci vazače, doba trvání ustavení je 1 min. 56 s. Při obsluze autojeřábu 

jeřábníkem a vazače se tato doba zkracuje na 57 s. 

Výložník:  plnostěnný, teleskopický, třídílný o délce 8,9 – 20,9 m, (délka s nástavcem  28,8m) 

vysouvání 2. a 3. dílu probíhá synchronně pomocí hydraulického válce a řetězu, teleskopování 

břemene je možné do nosnosti 5 000kg, otáčení výložníku je 360°, snížená nosnost v oblasti 

kabiny 2x45° nad přední nápravou,  

Čas potřebný od ustavení autojeřábu do zvednutí ramene, kdy je možné uvolnit hák 

z oka, ve kterém je uchycen, činí – 1 min. 44 s.  Pro úplné vyložení 2. a 3. ramene od uvolnění 

háku je potřebný čas 1 min. 46 s.   

 Z výše uvedených časových údajů je zřejmé, že po příjezdu na místo zásahu je možné 
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jeřáb použít k jeřábové práci v rozmezí od 2min. 43 s. do 3min. 47s. v celém okolí dosahu 

výložníku.  

1.3.5     Možnosti nasazení jeřábu AD 20 

Autojeřáb AD 20 u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy je možné použít: 

a) při likvidaci následků dopravních nehod -  za pomoci jeřábu se odstraňují 

vozidla nebo náklad z komunikací, který následkem dopravní nehody 

zablokoval nebo jinak brání v průjezdnosti komunikací, pomáhá při vyproštění 

osob uvízlých pod vozidly, atd. 

b) při likvidaci následků živelných pohrom – odstraňování padlých stromů na 

komunikacích, odstraňování překážek v korytech řek, jištění plavidel při 

velkém proudu řeky, atd. 

c) při vytahování břemen z vody – potopené kontejnery, osobní automobily. U 

zásahů, při kterých se vytahují břemena z vody, ať už se jedná o kontejnery, 

dopravní prostředky nebo jiné předměty, vzniká velké riziko převrácení jeřábu 

z důvodu neznámé hmotnosti vytahovaného břemena. V těchto případech 

spolupracuje jeřábník se školenými potápěči a vazači v jedné osobě.¨ 

d) při záchraně zvířat – vyproštění zapadlých zvířat ve výkopech, nakládání 

uhynulých zvířat, atd. 

e) další specifické činnosti. 
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2. Takticko-technické parametry ovlivňující práci 

s jeřábem AD20 

2.1 Faktory ovlivňující čas dojezdů na místo zásahu s AD 20 

a) Snížené podjezdy pod mosty a trolejemi tramvajové dopravy (Holešovice, 

Strašnice, Liboc, Vysočany aj.) – s ohledem na parametry jeřábu AD 20, kdy 

jeho výška v přepravní poloze dosahuje 3,9m jsou v některých částech Prahy 

omezené průjezdy pod mosty nebo trolejovým vedením (např. ulice U 

plynárny). 

b) Snížená nosnost některých komunikací – celková hmotnost autojeřábu činí 

necelých 24tun. Při jízdě k zásahu je důležité dbát zvýšené opatrnosti při 

přejíždění malých mostů, nezpevněných komunikací nebo při najíždění na 

plochy mimo komunikace. 

c) Prudké stoupání nebo klesání – poměr celkové hmotnosti k výkonu motoru 

jsou pro autojeřáb negativním faktorem při stoupání v terénu nad 8%, jeho 

rychlost rapidně klesá. 

d) Železniční přejezdy se závorami – další faktor, který nezávisle na jeřábu 

ovlivňuje dojezdové časy na místo zásahu, tento faktor lze předvídat. 

e) Nepřesné místo určení – členitost nadjezdů a podjezdů na rychlostních 

komunikacích jsou pro některé řidiče a osoby, které udávají polohu místa na 

operační středisko neurčitelné, dochází tak ke zkresleným informacím o 

uvedení/udání  místa zásahu. 

Oproti výjezdům, které jsou situovány na okrajové části Prahy jsou výjezdy do centra 

Prahy ztíženy o několik dalších faktorů, a sice: 

a) malá šíře komunikace – prakticky celé centrum v historické zástavbě Prahy 

není přizpůsobeno průjezdu autojeřábu, jeho rozměry a poloměr zatáčení 

nedovoluje průjezd ulicemi z důvodu parkovaní osobních aut v ulicích centra 

dále styl a řešení pravoúhlých ulic nedovolují manipulaci s autojeřábem. 

b) dopravní zácpy, hustota provozu – hustota provozu ve velké míře stěžuje 

průjezdnost autojeřábu v době dopravní špičky, i přes výstražné znamení je 

průjezd komplikovaný, 
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c) jednosměrné ulice – přikázané směry jízdy a zákazy vjezdu do některých 

ulic, prodlužují doby dojezdů i o několik minut. 

2.1.1   Provozně technické parametry ovlivňující jízdu s AD 20 

Do provozně technických parametrů vozidla patří: 

a) dynamičnost – schopnost vozidla přepravovat náklad nebo osoby maximální 

možnou průměrnou rychlostí. Závisí na akceleračních a brzdných vlastnostech 

vozidla. Vzhledem k hmotnosti autojeřábu a síle jeho výkonu je dynamičnost spíše 

podprůměrná.  

b) ovladatelnost – schopnost sledovat stopu řídících kol. Na ovladatelnosti vozu 

závisí bezpečnost jízdy automobilu. Tuto vlastnost autojeřáb splňuje.  

c) stabilita – schopnost odporovat smyku a převrhnutí automobilu. Závisí na těžišti 

vozidla, rozchodu a rozvodu kol, boční poddajnosti pneumatik apod. 

d) jízdnost – schopnost pohybu vozidla v těžkých podmínkách, např. močálový 

povrch, ornice, zasněžená vozovka, bez prokluzu hnacích kol. Vzhledem 

k možnosti zapnutí uzávěrek diferenciálu je možné s autojeřábem jezdit po 

nezpevněném terénu.  

e) plavnost – schopnost pohybovat se po nerovné vozovce bez nárazů a otřesů. 

Při posuzování provozně technických vlastností vozidla prostřednictvím parametrů 

odděleně, si musíme uvědomit, že v provozu tyto parametry působí komplexně [7]. 

2.1.2 Zakázané manipulace ovlivňující práci s AD 20 

Při použití jeřábu AD 20 u HZS hl. m. Prahy v situacích, kdy hraje velkou roli čas. 

Např. při zajištění vozidel při dopravní nehodě, při vyproštění velkých zvířat (koně, krávy, 

atd.) z výkopů, se stává, že jsou porušována pravidla bezpečné práce s jeřábem. Porušení 

zakázaných manipulací s jeřábem je možné omluvit pouze pokud nebezpečí z prodlení, 

kterým jsou ohroženy osoby, zvířata, majetek a v neposlední řádě i životní prostředí.   

Zakázané manipulace, které jsou u HZS nejčastěji porušovány:  

a) Překročení max. dovolené rychlosti autojeřábu  -  ( přes 70 km/hod.) 

- v situacích,  kdy  je  jednotka  HZS  Praha  vyslána  k  případu  dopravní  nehody.  Rychlým 

zásahem se  snižuje  riziko  ohrožení  života  postižené  osoby. Mezi tyto typy patří především 

nehody,  kdy  je  osoba  zaklíněná  ve vozidle nebo pod vozidlem. Např. osoba pod kolejovým 

vozidlem (tramvaj, vlak), osoba zavalená stavebním materiálem atd.
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b) Zvedání břemen při šikmém tahu  

- v situacích, při kterých se vyprošťují břemena ze špatně přístupných míst (vozidla mimo 

vozovku, kontejnery pod hladinou vody pod mostem, atd.) V tomto případě se jedná o 

chvilkové zatížení lan než dojde k nadlehčení břemene od pevné podložky.  

 c) zvedání  přimrzlých  břemen nebo břemena neznámé hmotnosti 

- případy přimrzlých břemen je ojedinělý, ve větší míře se hasiči setkávají s břemeny neznámé 

hmotnosti. Jedná se například o uzavřené kontejnery nebo jinak neprodyšně uzavřené obaly. 

  d) vypnutí výstražných nouzových vypínačů 

- v situacích, kdy se rychlým zásahem snižuje riziko ohrožení života postižené osoby. Mezi 

tyto typy patří především nehody, kdy je osoba zaklíněná ve vozidle nebo pod vozidlem. 

Např. osoba pod kolejovým vozidlem (tramvaj, vlak), osoba zavalená stavebním materiálem 

atd. V tomto případě se jedná o chvilkové zatížení, než dojde k rychlému vyproštění postižené 

osoby nebo k jinému rychlému zajištění zvedaného břemene. 

2.1.3  Faktory ovlivňující provoz AD 20 s ohledem na bezpečnost 

 Při práci s jeřábem jsou stanoveny přísné bezpečnostní předpisy, které nám přikazují, 

jak lze použít prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen.  Při provozu jeřábu se 

vyskytují případy nebezpečí, které nelze odvrátit jakýmkoliv bezpečnostním zařízením, ale 

pouze svědomitostí a odpovědností dobře proškoleného jeřábníka. Z tohoto důvodu smí jeřáb 

obsluhovat pouze osoba, která vlastní platný jeřábnický průkaz. Statistiky ukazují, že 

přibližně 80% úrazů je způsobeno jednáním obsluhy a 20 % je způsobeno nedostatky 

technickými nebo provozně organizačními. Pro bezpečnou práci s jeřábem má jeřábník 

pomocné zařízení [3]. Mezi ně patří:  

• vypínač přetěžujících pohybů,  

• přepínač polohy točení,  

• koncový vypínač zdvihu háku, 

• snímač vysunutí výložníku, 

• ukazatel sklonu výložníku, 

• indikátor vysokých napětí. 
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 Ochranná pásma: prostor v bezprostřední blízkosti výrobního zařízení a rozvodného 

zařízení, ve kterém je zakázáno provádět jakékoliv jeřábnické práce. Podle velikosti napětí 

jsou stanoveny vzdálenosti bezpečné manipulace. Tento prostor je sledován indikátorem 

vysokého napětí [5]. 

a) u napětí 1 kV až 35 kV včetně 1) pro vodiče bez izolace   - 7 m 

      2) pro vodiče se základní izolací - 2 m 

      3) pro závěsná kabelová vedení  - 1 m 

b) u napětí 35 kV až 110 kv včetně 1) pro vodiče bez izolace    - 12 m 

      2) pro vodiče se základní izolací   - 5 m 

c) u napětí 110 kV až 220 kV včetně      - 15 m 

d) u napětí 220 kV až 400 kV včetně     - 20 m 

e) u napětí nad 400 kV        - 30 m 

f) u závěsného kabelového vedení 110 kV     - 2 m  

g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence    - 1 m 

 V případě sepnutí některého bezpečnostního zařízení je hlášena výstraha zakázané 

manipulace s jeřábem.  Tato výstraha je akustický a optický signál.  Zdrojem akustického 

signálu je bručák umístěný v kabině jeřábníka.  Optická signalizace je oranžové světlo 

umístěné na kabině jeřábníka, které přerušovaným svitem slouží především pro varování 

vazače [3]. 

2.1.4    Faktory ovlivňující provoz AD 20 spojené s náklady na opravy a revize 

         Pro spolehlivý provoz a funkci jeřábu jsou prováděny každoročně revizní prohlídky. 

V případě poruchy nebo nesplňujících limitů pro spolehlivý a bezpečný provoz autojeřábu se 

tyto závady musí odstranit. V tabulce 3 jsou uvedeny náklady vynaložené za revize, opravy a 

materiál, kterými prošli jeřáby AD 20 u HZS hl. m. Prahy v období 2006-2009.  
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                    Tabulka 3 Náklady vynaložené na opravy a revize autojeřábu AD 20 

 Náklady za léta (v Kč): 

Typ vozidla 2006 2007 2008 2009 
AD 20 (HS-2) 6.426,- 31.417,- 36.338,- 49.296,- 

AD 20 (HS-5) 138.040,- 32.746,- 90.428,- 1.609.162,- 

VYA 30 (HS-7) 27.764,- 114.174,- 26.671,- 7.965,- 

Náklady ročně 172.230,- 178.337,- 153.437,- 1.666.423,- 

Celkové náklady 2.170.427,- Kč 

zdroj: strojní oddělení HZS hl.m. Praha  

 
2.2    Dostupnost a plošné pokrytí hl. m. Prahy jeřábem AD 20 

Typ, početní stav a dislokaci jednotek HZS hl. m. Prahy určuje generální ředitelství na 

základě plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami PO a předurčeností 

jednotky pro speciální činnost. Jednotky HZS hl. m. Prahy jsou umístěny do deseti hasebních 

obvodů (viz obrázek č. 5). Jejich předurčenost v systému záchranných prací a zdolávání 

havárií nebezpečných látek je uveden v tabulce 2. 
2.2.1 Jednotky HZS hl. m. Prahy 

Základní údaje o hl. m. Praze a hasebních obvodech HZS hl. m. Prahy (viz tabulka č. 4) 

a obrázek č. 7 

Tabulka 4  Základní údaje o hl. m. Praze 

Rozloha 496 km2 

Nadmořská výška 177 m. n. m. - 399 m. n. m. 
Počet obyvatel 1.250.000 
Hustota zalidnění 2.518,2 obyv./km2 

Městských obvodů 10 
Městských 
správních obvodů 22 

zdroj: statistický úřad 
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Obr. č.  7  Hasební obvody HZS hl. m. Prahy 

zdroj: portál HZS hl. M. Praha  

2.2.2   Umístění autojeřábu AD 20  

   Pro plošné pokrytí hlavního města Prahy autojeřáby jsou u Hasičského záchranného 

sboru hl. m. Prahy v současné době ve výjezdu dva typy autojeřábu AD 20 (AD 20.2 a 

AD 20T) a jeden vyprošťovací automobil VYA 30.  Typ AD 20.2 plní svou úlohu na stanici 

č. 2 Petřiny pro levý břeh Vltavy a druhý typ AD 20T na stanici č. 5 Strašnice pro pravý břeh 

Vltavy. Záměr byl umístit autojeřáby na strategická místa v Praze tak, aby každý pokrýval 

jeden břeh Vltavy. Později se do výjezdu zařadil i VYA 30. Jeho umístění nebylo provedeno 

z hlediska strategie, ale pouze v možnosti umístění na stanici s dostatečnou kapacitou 

parkování pro vozy PO. Vyprošťovací automobil VYA 30 však končí svou službu u HZS hl. 

m. Prahy na jaře 2010.   

Tabulka 5  Předurčenost stanic HZS hl. m. Prahy v systému záchranných prací a 
zdolávání havárií  nebezpečných látek 

 
    zdroj: Koncepty požární ochrany hl. m. Prahy, Praha 2002  
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A  -  jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody na 

dálnicích, čtyřproudých silnicích pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích 

s mezinárodním značením a silnicích I. třídy. 

B  -  jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody na 

čtyřproudých silnicích pro motorová vozidla, hlavních dálkových silnicích s mezinárodním 

značením. 

C  -  jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody na silnicích 

I. třídy a ostatních silnicích a komunikacích. 

E  -  jednotka požární ochrany kategorie JPO I předurčená pro dopravní nehody vybavená 

automobilovým jeřábem o nosnosti 20 tun a více. 

O  -  vybavená jednotka požární ochrany kategorie JPO I – opěrná pro chemické havárie. 

 Z  -  jednotka požární ochrany kategorie JPO I – základní pro chemické havárie [4]. 

2.2.3    Statistika výjezdů AD 20  

Následující statistické údaje v grafu č 1 a č. 2 znázorňují počet výjezdů autojeřábu AD 

20 na území hl. m. Prahy. Statistika jsou uvedena za období 2006 – 2009.  

Graf č. 1 znázorňuje počty výjezdů autojeřábu AD 20.2, který je zařazen na stanici. HS-2 

Petřiny.  Graf č. 2 potom znázorňuje počty výjezdů AD 20T ze stanice HS-5 Strašnice. 

 

Graf 1 : Statistika výjezdů AD 20.2 

 
zdroj: Statistika výjezdů jeřábu 2006 – 2009, GŘ HZS hl. m. Praha 
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Graf  2 :  Statistika výjezdů AD 20T 

 
zdroj: Statistika výjezdů jeřábu 2006 – 2009, GŘ HZS hl. m. Praha 

Celkové součty výjezdů a ujetých kilometrů obou autojeřábů za uplynulé období   

2006 – 2009 je uvedeno v tabulce 6 a 7. 

    Tabulka 6  Počty výjezdů AD 20.2 a AD 20T za léta 2006 – 2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 Celkem Ø za 
rok 

AD 20.2 50 35 41 44 170 42.5 

AD 20T 84 115 74 64 337 84,25 

    zdroj: Statistika poskytnutá GŘ HZS 2006-2009 

  

    Tabulka 7  Počty ujetých kilometrů AD 20,2 a AD 20 T za léta 2006 - 2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 Celkem Ø za 
rok 

AD 20.2 588 433 384 472 1877 469,25 
AD 20T 826 1253 755 678 3512 878 

    zdroj: Statistika poskytnutá GŘ HZS 2006-2009 

 
Rozdíl počtu zásahů jednotlivých jeřábů, který je patrný z hodnot uvedených v tabulce 7, 

je ovlivněn zařazením vyprošťovacího vozidla VYA 30 na stanici HS-7. Tento typ působí 

společně na levém břehu Vltavy s jeřábem, který je umístěný na stanici HS-2.  Pro porovnání 

uvádím počty zásahů VYA 30 za období 2006 -2009 v tabulce č. 8. 
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       Tabulka 8   Počty výjezdů a ujetých kilometrů VYA 30 za léta 2006 – 2009 

Rok 2006 2007 2008 2009 Celkem Ø za 
rok 

Počet 
zásahů 

34 43 33 34 144 36 

Ujeté km 350 427 531 384 1692 423 

       zdroj: Statistika poskytnutá GŘHZS 2006-2009  

 
Tento typ vozidla bude na jaře 2010 vyřazen mimo z výjezdové techniky HZS hl. m. 

Prahy. V budoucnu se uvažuje o zakoupení nového vozidla. 

2.3 Pozemní síť komunikací v hl. m. Praze 

 Silniční síť v hl. m. Prahy je tvořena silnicemi různé třídy a místními komunikacemi. 

Šířka silnic je v převážné míře dvouproudá (5m). Rychlostní silnice a radiály jsou převážně 

čtyřproudé (10m a více). Na některých z nich jsou zbudovány tramvajové tratě městské 

hromadné dopravy.  

Povrch komunikací tvoří asfaltové směsi nebo kamenná dlažba. Veškeré hlavní 

komunikace jsou propojeny tzv. tangenciálními spojkami silnic nižších tříd. 

 

  

Obr. č.   8  Silniční síť hl. m. Prahy 

zdroj: mapy.cz 
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2.3.1 Významné průjezdní komunikace  

Pražské radiály  

Levý břeh Vltavy (západ): 

- Velvarská radiála: Svatovítská, Jugoslávských partyzánů, Podbabská, Roztocká. 

Svatovítská ulice je tangenciální spojkou mezi ulicemi Milady Horákové a Evropské. 

- Chomutovská radiála: Korunovační, Pod Kaštany, Československé armády, 

Evropská. Evropská ulice je silnice z oblasti Bubenče přes Dejvice, Vokovice, Horní 

Liboc kolem Ruzyně, navazuje na rychlostní silnici R7 

- Karlovarská radiála: Veletržní, Milady Horákové, Patočkova, Bělohorská, 

Karlovarská, která je napojena na rychlostní silnici R6. 

- Plzeňská radiála: Resslova, Jiráskův most, Kartouzská, Plzeňská, Na radosti 

- Radlická Plzeňská radiála: Radlická, Bucharova, Rozvadovská spojka, která 

navazuje na dálnici D5.  Radlická tangenciální spojení k Plzeňské. Tunel Mrázovka –

spojení s městským okruhem. 

- Strakonická radiála: Zborovská, Svornosti, Hořejší nábřeží, Strakonická. 

- Radotínská radiála: Výpadová, Lahovičky – Radotín podél Berounky. 

- Štěchovská radiála: K přehradám, navazuje silnice II/102 po levém břehu Vltavy, 

Pravý břeh Vltavy (jih): 

- Modřanská pravobřežní radiála: Jiráskovo náměstí, Rašínovo nábřeží, Podolské 

nábřeží, Modřanská, Komořanská. 

- Jesenická radiála: (Michelská) Vídeňská, Vyskočilova a Olbrachtova ulice propojují 

se severojižní magistrálou (ul. 5. května). 

- Severojižní magistrála a Chodovská radiála: Wilsonova, Mezibranská, Sokolská, 

Legerova, Nuselský most, 5. května - navazuje na dálnici D1 s názvem Brněnská, 

Východ: 

- Nuselské a vršovické údolí: tangenciálně-radiální západovýchodní směr Výtoň, 

Nuselské údolí, Křesomyslova, Otakarova, Vršovická, V olšinách. 

- Černokostelecká radiála: Resslova, Karlovo náměstí, Vinohradská, Černokostelecká, 

Kutnohorská, Přátelství. 

- Poděbradská radiála: křižovatka u Štefánikova mostu, nábřeží Ludvíka Svobody, 
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Těšnovský tunel, Rohanské nábřeží, Za invalidovnou, Sokolovská, křižovatka 

Balabenka, Českomoravská, Poděbradská. 

Sever: 

- Brandýská radiála: Čakovická, Mladoboleslavská. 

- Letňanská radiála: Prosecká, Tupolevova, Kostelecká, Cukrovarská, Polabská. 

- Ďáblická radiála: Ďáblická, Na hlavní. 

- Prosecká radiála: nábřeží kapitána Jaroše, Bubenské nábřeží / Za viaduktem, 

Argentinská, most Barikádníků, V Holešovičkách, Liberecká, Cínovecká. 

- Chaberská radiála: Zenklova, Nad Šutkou, Kobyliské nám., Horňatecká, Ústecká,  

Rychlostní městský okruhy. 

Rychlostní komunikace Městský okruh sbírat hlavně vnitroměstský provoz a chrání centrum 

města. V roce 2007 byla zahájena stavba tunelového komplexu Malovanka – Prašný most – 

Špejchar – Pelc - Tyrolka a tunel Blanka. Zároveň je ve výstavbě most v Radotíně přes udolí 

Berounky. V tuto chvíli jsou v provozu tunely Mrázovka, Strahovský a Těšnovský. 

S dokončením okruhů se počítá roku 2013-2015 [7]. 

2.4 Určení místa zásahu  

Místa zásahů jsem zvolil na komunikacích se zvýšeným automobilovým provozem, 

kde je dovolena jízda i nákladním vozům. Dovolená maximální rychlost na těchto 

komunikacích je do 80 km/hod. Komunikace jsou převážně víceproudé s odstavnými pruhy. 

Pro zvolení trasy byly brány v úvahu průjezdnosti komunikací, dopravní zácpy a stoupání a 

klesání komunikací.  

Na levém břehu Vltavy byly zvoleny tyto komunikace: 

- LIPSKÁ 

- ROZVADOVSKÁ SPOJKA 

- POD LOCHKOVEM 

Na pravém Břehu Vltavy byly zvoleny tyto komunikace: 

- CÍNOVECKÁ 

-  NÁCHODSKÁ 

-  5. KVĚTNA 
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Obr. č.  9  Určené strategická místa zásahů 

zdroj: mapy.cz 

2.4.1   Komunikace - Lipská - rychlostní silnice R7 

 Ulici Lipská, která je součástí pražského okruhu přecházející v rychlostní silnici R7. 

Tato komunikace je čtyřproudá a je vytížená osobní i kamionovou automobilovou dopravou. 

Napojují se na ni okolní silnice nižších tříd. Trasu ze stanice HS-2 jsem zvolil ulicemi: 

U Hvězdy, Na Vypichu, Ankarská, Bělohorská, Pražský okruh, Lipská.  Celková délka trasy 

od stanice HS-2 na místo zásahu činí 8,4km (obrázek č. 10).  

 

 

Obr. č.  10  Trasa ze stanice HS-2 na komunikaci Lipská 

zdroj: mapy.cz 
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Trasu ze stanice HS-5 jsem zvolil ulicemi: Průběžná, městský okruh – jižní spojka, 

K Barrandovu, Pražský okruh – R1, Lipská. Délka trasy je 30,3 km (obrázek č. 11) 

 

Obr. č.  11  Trasa ze stanice HS-5 na komunikaci Lipská 

            zdroj: mapy.cz 

2.4.2 Komunikace - Rozvadovská spojka  

 Rozvadovská spojka je pokračováním dálnice D5, na okraji Prahy, která je napojena 

na Pražský okruh a provizorně končí ve Stodůlkách napojením na Bucharovu ulici. V 

budoucnu má pokračovat až k napojení na Městský okruh. Trasu ze stanice HS-2 jsem zvolil: 

U Hvězdy, Na Vypichu, Ankarská, Plzeňská, Jeremiášova, Rozvadovská spojka. Délka trasy 

je 8,2 km (obrázek č. 12). 

 

Obr. č.  12  Trasa ze stanice HS-2 na komunikaci Rozvadovská spojka 

zdroj: mapy.cz 
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         Trasa ze stanice HS-5 k místu zásahu jsem zvolil ulicemi: Průběžná, Městský okruh, 

Radlická, V Zářezu, Karlštejnská, Tichnova, Bucharova, Rozvadovská spojka. Délka trasy je 

21,4 km (obrázek č. 13). 

 

 

Obr. č. 13  Trasa ze stanice HS-5 na komunikaci Rozvadovská spojka 

zdroj: mapy.cz 

2.4.3    Komunikace Pod Lochkovem 

 Komunikace Pod Lochkovem jsem zvolil z důvodu blízkého dokončení mostu - úsek 

514 Lahovice -  Slivenec, který vede přes Radotínskou lagunu. Tento most bude součástí 

Pražského okruhu. Trasu z HS-2 jsem zvolil ulicemi: U Hvězdy, Na Vypichu, Ankarská, 

Bělohorská, rychlostní silnice R6, Pražský okruh, Pod Lochkovem. Délka trasy je 17,4 km 

(obrázek č. 14). 

 
Obr. č.  14  Trasa ze stanice 2 na komunikaci Pod Lochkovem  

zdroj: mapy.cz 
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 Trasa ze stanice HS-5 k místu zásahu jsem zvolil ulicemi: Průběžná, Městský okruh, 

Pražský okruh. Délka trasy je 17,9 km (obrázek č. 15). 

 

Obr. č.  15  Trasa ze stanice HS-5 na komunikaci Pod Lochkovem 

zdroj: mapy.cz 

2.4.4 Komunikace Strakonická 

 Komunikace Strakonická plní v současné době hlavní tepnu v jižní části Prahy pro 

vjezd a výjezd automobilové dopravy. Trasu z HS-2 jsem zvolil ulicemi: U Hvězdy, Na 

Vypichu, Ankarská, Bělohorská, Patočkova, Strahovský tunel, Strakonická. Délka trasy je 

19 km (obrázek č. 16). 

 

Obr. č. 16  Trasa ze stanice HS-2 na komunikaci Strakonická 

zdroj: mapy.cz 



 

 

34 

 

 

Obr.  17  Trasa ze stanice HS-5 na komunikaci Strakonická 

 zdroj: mapy.cz 

2.4.5    Komunikace Cínovecká 

Komunikace Cínovecká vyúsťuje v severní části Prahy a pokračuje směr Teplice jako 

rychlostní silnice R8. Komunikace je zároveň sběrná komunikace silnic Kbelská a Liberecká. 

Trasu z HS-2 jsem zvolil ulicemi: Na Petřinách, Milady Horákové, Veletržní, Železničářů, 

Argentínská, Liberecká, Cínovecká. Délka trasy je 15,9 km (obrázek č. 18). 

 

Obr. č. 18  Trasa ze stanice HS-2 na komunikaci Cínovecká  

zdroj: mapy.cz 

Trasa z HS-5 je vedena ulicemi: Průběžná, Na Padesátem, Počernická, Dřevčická, Pod 

Táborem, Českobrodská, Průmyslová, Cínovecká. Délka trasy je 14,1 km (obrázek č. 19). 
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Obr. č. 19  Trasa ze stanice HS-5 na komunikaci Cínovecká 

 zdroj: mapy.cz 

2.4.6 Komunikace Náchodská 

  Ulice Náchodská je pokračování ulice Chlumecká, která je tepnou přes Černý Most, a 

pokračuje ven z Prahy přes Horní Počernice. Trasu z HS-2 jsem zvolil ulicemi: Heyrovského 

nám., Na Petřinách, Patočkova, Milady Horákové, Veletržní, Bubenská, Železničářů, 

V Holešovičkách, Liberecká, Kbelská, Kolbenova, Chlumecká, Náchodská Délka trasy je 24 

km (obrázek č. 20). 

 

Obr. č.  20  Trasa ze stanice HS-2 na komunikaci Náchodská 

 zdroj: mapy.cz 

Trasu ze stanice HS-5 jsem zvolil ulicemi: Průběžná, Městský okruh, V korytech, Jižní 

spojka, Štěrboholská radiála, Pražský okruh, Hartenberská, Náchodská. Délka trasy je 16km 

(obrázek č. 21). 
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Obr.  č. 21  Trasa ze stanice HS-5 na komunikaci Náchodská 

 zdroj: mapy.cz 

2.4.7    Komunikace 5. května 

 Ulice 5. května spojuje Nuselský most s Brněnskou ulicí. Je součástí magistrály 

Praha – Brno a je jednou z nejdůležitějších komunikací v Praze. Trasu z HS-2 jsem zvolil 

ulicemi: Heyrovského nám., U Hvězdy, Na vypichu, Bělohorská, Strahovský tunel, 

Barrandovský most, jižní spojka, 5. května. Délka trasy je 17 km (obrázek č. 22). 

 

 

Obr. č.  22  Trasa z HS-2 na komunikaci 5. května 

 zdroj: mapy.cz 

 
Trasa ze stanice HS-5 byla určena ulicemi: Průběžná, Jižní spojka, Spořilovská, 5. května. 

Délka trasy je 5,8 km (obrázek č. 23). 
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Obr. č.  23  Trasa z HS-5 na komunikaci 5. května 

 zdroj: mapy.cz 

2.5 Teoretické výpočty doby jízdy na místa zásahů 

Průměrné rychlosti, které jsem použil pro výpočet teoretické doby jízdy na místo 

zásahu, jsem zvolil čistě teoretickým odhadem. Přihlédl jsem na plynulost dopravy v Praze, 

povolené maximální rychlosti jízdy ostatních vozidel, které se pohybují v běžném provoze na 

místních a rychlostních komunikacích. Na vlastnosti a stav určených komunikací. Na 

hmotnost a výkon vozidla. Na technické parametry samotného vozidla.  

Ke zpomalení jízdy autojeřábu na místo zásahu dochází při velké hustotě 

automobilového provozu na daných komunikacích, při přejíždění křižovatek se světelnou 

signalizací, při překonávání stoupání, atd. Teoretické rychlosti jízdy jsou stanoveny pro jízdu 

ke zvoleným místům zásahu uvedené v kapitole 2.4  

2.5.1   Hodnoty průměrné rychlosti pro výpočet doby jízdy 

 Průměrné rychlosti jsem rozdělil do čtyř skupin. Pro jízdu na mokré a suché 

komunikaci, pro jízdu ve špičce a mimo dopravní špičku. Pro jízdu na mokré vozovce jsem 

zvolil rychlost o 4 km/hod menší než při jízdě na suché vozovce (viz tabulka č. 9). 
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   Tabulka 9  Hodnoty teoretické rychlosti jízdy 

 
    zdroj: vlastní  

 Zvolené průměrné rychlosti budou použity k výpočtům teoretické doby jízdy 

autojeřábu AD 20 po místních komunikacích hl. m. Prahy na místo zásahu. Charakter 

komunikací je ve větší míře zastoupen rychlostními komunikacemi. Trasy komunikací jsou 

uvedené na obrázkách v kapitole 2.4.1 až 2.4.7 Pro teoretický výpočet doby jízdy použiji 

vzorec (1): [8] 

      [min]     (1) 

 

kde je: 
 l………….délka trasy [km] 

vp………...průměrná rychlost vozidla [km.hod-1]  

Výsledné časy teoretických jízd jdou uvedeny v tabulkách v kapitole 2.5.2 až 2.5.8 

2.5.2   Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci Lipská 

V tabulkách č. 10 a 11 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorce v kapitole 2.5.1 

  Tabulka 10  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci Lipská 

 
  zdroj: vlastní 
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  Tabulka 11  Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci Lipská 

 

   zdroj: vlastní  

 Prioritní časy dojezdu jsou ze stanice HS-2. Komunikace je na levém břehu Vltavy. 

Časy dostupnosti autojeřábu AD 20 na místo zásahu na komunikaci Lipská činí 8 min. 50 s - 

11 min. 12 s.  

2.5.3   Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci Rozvadovská spojka 

V tabulkách č. 12 a 13 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorců v kapitole 2.5.1 

    Tabulka 12  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci Rozvadovská spojka 

 
    zdroj: vlastní  

   Tabulka 13  Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci Rozvadovská spojka 

 
    zdroj: vlastní  
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Prioritní časy dojezdu jsou ze stanice HS-2. Komunikace je na levém břehu Vltavy. Časy 

dostupnosti autojeřábu AD 20 na místo zásahu na komunikaci Rozvadovská spojka činí 8 

min. 37 s.  -10 min. 55 s. 

2.5.4  Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci Pod Lochkovem 

V tabulkách 14 a 15 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorců v kapitole 2.5.1 

   Tabulka 14  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci Pod Lochkovem 

 
    zdroj: vlastní  
 

   Tabulka 15  Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci Pod Lochkovem 

 
   zdroj: vlastní  

Prioritní časy dojezdu jsou ze stanice HS-2. Komunikace je na levém břehu Vltavy. 

Časy dostupnosti autojeřábu AD 20 na místo zásahu na komunikaci Pod Lochkovem činí 18 

min. 18 s. - 23 min. 12 s. Tyto časy dojezdu jsou ze stanice HS-2. 
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2.5.5   Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci Strakonická 

V tabulkách 16 a 17 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorců v kapitole 2.5.1 

   Tabulka 16  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci Strakonická 

 
   zdroj: vlastní  

   Tabulka 17  Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci Strakonická 

 
   zdroj: vlastní  

     Prioritní časy dojezdu ze stanice HS-2 na komunikaci Strakonická činí 18 min. 18 s. – 

23 min. 12 s.. Komunikace je na levém břehu Vltavy. 

2.5.6   Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci  Cínovecká 

V tabulkách č. 18 a 19 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorců v kapitole 2.5.1 

   Tabulka 18  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci Cínovecká 

 
   zdroj: vlastní 
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   Tabulka 19   Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci Cínovecká 

 

zdroj: vlastní  

 Prioritní časy dojezdu jsou ze stanice HS-5. Komunikace je na pravém břehu Vltavy. 

Časy dostupnosti autojeřábu AD 20 na místo zásahu na komunikaci Cínovecká činí 14 min. 

50 s. -18 min. 48 s. 

2.5.7   Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci Náchodská 

V tabulkách č. 20 a 21 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorců v kapitole 2.5.1 

   Tabulka 20  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci Náchodská 

 
    zdroj: vlastní  

Tabulka 21  Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci Náchodská 

 
    zdroj: vlastní  
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Prioritní časy dojezdu jsou ze stanice HS-5. Komunikace je na pravém břehu Vltavy. Časy 

dostupnosti autojeřábu AD 20 na místo zásahu na komunikaci Náchodská činí 16 min. 50 s.  - 

21 min. 20 s.  

2.5.8 Výpočet doby jízdy z HS-2 a HS-5 na komunikaci 5. května 

V tabulkách č. 22 a 23 jsou uvedeny hodnoty vypočítané pomocí vzorců v kapitole 2.5.1 

   Tabulka 22  Doba jízdy AD 20 z HS-2 na komunikaci 5. května 

 
   zdroj: vlastní  

   Tabulka 23  Doba jízdy AD 20 z HS-5 na komunikaci 5. května 

 
   zdroj: vlastní  

 Prioritní časy dojezdu jsou ze stanice HS-5. Komunikace je na pravém břehu Vltavy. 

Časy dostupnosti autojeřábu AD 20 na místo zásahu na komunikaci 5. května činí 6 min. 6 s. 

– 7 min. 42 s.  

2.6 Praktické ověření doby jízdy na místa zásahů 

   Praktické ověření dojezdových časů, bylo provedeno dvojím způsobem. První způsob 

byl výpočet průměrné rychlosti podle dojezdových časů a vzdáleností na místa zásahů 

z vedených statistik výjezdů AD 20 na OPIS HZS hl. m. Prahy, dle vzorce č. (2). Výpočty 

jsou provedeny ze statistik za období  2007-2009. Výjezdy byly opět rozděleny do čtyř skupin 

(jízda za mokra, jízda za sucha, jízda v dopravní špičce, jízda mimo dopravní špičku) Pro 
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jízdu za mokra jsem zvolil ze statistiky výjezdy, které byly v měsících listopad až duben. Pro 

jízdu za sucha jsem zvolil měsíce květen až říjen. Jízda ve špičce byla zvolena pro zásahy 

v čase 7 h -11 h a 14 h – 20 h. Jízda mimo dopravní špičku byla zvolena pro zásahy od 11 h – 

14 h a 20 h -7 h.  

Druhý způsob byl stanoven z časů provedených kondičními jízdami jeřábu mimo dopravní 

špičku. Z hlediska technických možností jsem se věnoval při ověřován časů jízdy na místa 

zásahu pouze levému břehu Vltavy. Byl použit jeřáb AD 20 ze stanice HS-2. Byly změřeny 

trasy z HS-2 na komunikace Lipská, Rozvadovská spojka a Pod Lochkovem.  

2.6.1 Praktické ověření doby jízdy – první způsob 

Pro získání reálných hodnot celkových průměrných rychlostí byl použit vzorec (2). Pro 

výpočet celkové průměrné rychlosti jeřábu AD 20 ze stanice HS-2 a jeřábu ze stanice   HS-5  

jsou použity dojezdové časy a délky tras výjezdů ze statistik roků 2007-2009 pro daný typ 

jeřábu. Ze statistik byly vybrány trasy s výjezdem jeřábu na stejné komunikace nebo 

komunikace v jejich blízkosti. Statistiky jsou vedeny na OPIS HZS hl. m. Prahy.  Rozdělení 

výjezdů do skupin je popsáno v kapitole 2.6  

Vzorec pro výpočet celkové průměrné rychlosti pro jeřáb ze stanice HS-2 a HS-5: [9] 

 

      

 (2) 

 

 

Kde: 

 Si………..celková délka tras    [km] 

ti………...celkový dojezdový čas [km.hod-1] 

 

 Celkové průměrné rychlosti autojeřábů AD20 jsou uvedeny v tabulce 24 a 26. Pro 

výpočet reálných časů dojezdů na místa zásahů byl použit vzorec (2) kapitola 2.6.1, výsledné 

časy jsou uvedeny v tabulce 25 a 27 
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 Tabulka 24  Celkové průměrné rychlosti autojeřábu AD 20 z HS-2 

 
zdroj: statistika OPIS HZS hl. m. Prahy 

 

 Tabulka 25  Hodnoty doby jízdy ze stanice HS-2 

 
  zdroj: vlastní  

 
 

  Tabulka 26  Celkové průměrné rychlosti autojeřábu AD 20 z HS-5 

 
  zdroj: statistika OPIS HZS hl. m. Prahy  
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Tabulka 27  Hodnoty doby jízdy ze stanice HS-5 

 
zdroj: vlastní 

2.6.2 Praktické ověření doby jízdy – druhý způsob 

 Měření dojezdových časů na místa zásahu byly měřeny pomocí stopek od výjezdů ze 

stanice po dosažení stanoveného místa. Jelikož se časy měřily formou kondičních jízd byly 

stopky zastaveny vždy při zastavení na světelných křižovatkách nebo při nuceném zastavení 

vozidla z důvodů kolony vozidel. Stopky se opět spustily při rozjezdu jeřábu. Naměřené časy 

jsou uvedeny společně s výpočtem průměrné rychlosti v tabulce 28. Praktické ověření 

dojezdových časů bylo provedeno na suché komunikaci v době 12h – 14h. Pro výpočet 

průměrné rychlosti [ vp ] ze stanice na místo zásahu jsem použil vzorec (1), který jsem upravil 

pomocí ekvivalentní úpravy na požadovaný vzorec (3):   

 

 

          (3) 

         

kde je: 
 l………..délka trasy  [km] 

τ………...doba jízdy na místo zásahu [min]  
 

  Tabulka 28  Hodnoty doby jízdy a vypočítané průměrné rychlosti 

 
  zdroj: vlastní měření 
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Závěr 
Cílem mé bakalářské práce bylo posouzení technicko- taktických parametrů 

automobilového jeřábu AD 20 u Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy s ohledem na 

rychlost a bezpečnost nasazení u zásahu, návrh možného zlepšení pokrytí a dostupnosti na 

území hl. m. Prahy.  

Bakalářskou práci jsem proto rozdělil na dvě hlavní části. V první z nich představuji 

automobilový jeřáb AD 20, jeho vlastnosti, funkce a možnosti nasazení. Ve druhé kapitole se 

věnuji rozborům faktorů, které mají vliv na provoz a dostupnost autojeřábu AD 20. Provedl 

jsem rozbor dojezdových časů jeřábů z jejich kmenových stanic na rychlostní komunikace. 

Pro výpočty dojezdových časů jsem vybral komunikace, které jsou nejvíce vytíženy 

automobilovou i nákladní dopravou. Nejprve jsem vypočítal dojezdové časy obou jeřábů 

z jejich stanic. Poté provedl praktické ověření podle dat uvedených ve statistikách výjezdů na 

OPIS HZS hl. m. Prahy a kondiční jízdou jeřábů na vybraná místa zásahů.   Podle zjištěných 

faktů, jsou dostupnosti jeřábů u HZS hl. m. Prahy následující.  

Jeřáb ze stanice HS-2 pokrývá sever a střed levé strany Vltavy dojezdovými časy do 

11 minut. Jih levého břehu pokrývá dojezdovými časy do 25 minut. Jeřáb ze stanice HS-5 

pokrývá sever pravé strany Vltavy do 30 minut, střed pravé strany do 15 minut, jih pravé 

strany do 15 minut, východ pravé strany do 17 minut. V případě vyřazení jednoho z jeřábu 

mimo provoz narostou dojezdové časy o desítky minut. V tomto rozmístění autojeřábů AD 20 

vidím nevýhody v nerovnoměrném časovém pokrytí hl. m. Prahy. V úvahu byly brány počty 

výjezdů do jednotlivých pražských obvodů, které jsou uvedeny v grafech č. 1 a 2 v kapitole 

(2.2.3). Dále podle zjištěných dojezdových časů a vytíženosti komunikací v daných obvodech. 

Pro zlepšení dostupnosti a snížení dojezdových časů ve vybraných kritických částech Prahy 

doporučuji přemístit jeřáb ze stanice HS-2 na stanici HS-7. Jeřáb ze stanice HS-5 ponechávám 

bez změny na jeho stanici. Navrhuji však dokoupení třetího jeřábu na stanici HS-10. Tímto 

rozmístěním snížíme dojezdové časy jeřábů a vyrovnáme tak časovou dostupnost jeřábů na 

přibližně stejné dojezdové časy na nejvytíženější komunikace na okrajích Prahy. Pro umístění 

třetího autojeřábu jsem zvolil stanici HS-10 mimo jiné i vzhledem k výškové poloze stanice a 

nízké hustotě automobilového provozu. Pro srovnání a přehled dojezdových časů při 

stávajícím umístění autojeřábů AD 20 na stanici HS-2 a nově navrhované stanici HS-7 

dokládám tabulku 1 (viz příloha č II).  Pro srovnání a přehled dojezdových časů při stávajícím 
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umístění autojeřábů AD 20 na stanici HS-5 a nově navrhované zařazení jeřábu AD 20 na 

stanici HS-10 dokládám tabulku 2 (viz příloha č III). V tabulce uvádím pouze dojezdové časy, 

které odpovídají průměrné rychlosti 45 km/hod  jeřábu v době dopravní špičky. Na obrázku  

(viz. příloha  IV) je znázorněné současné pokrytí automobilovými jeřáby AD 20 zařazených u 

HZS na stanicích HS-2 a HS-5 na území hl. m. Prahy s průměrným dojezdem 15 min. na 

místo zásahu. Na obrázku  (viz. příloha V) je znázorněno nově navržené pokrytí autojeřáby 

AD 20 při zařazení u HZS na stanice HS-7, HS-5 a HS-10 na území hl. m. Prahy 

s průměrným dojezdem do 15 min. na místo zásahu.  
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PŘÍLOHA I 

Diagramy nosnosti výložníku Ad 20T a výložníku AD 20,2 

Zdroj: Servis jeřábů, a.s. II. Vydání.: Automobilový jeřáb AD 20, Slaný 1999 

 

 

Diagram nosností výložníku AD 20T 
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Diagram nosností výložníku AD 20,2 
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PŘÍLOHA II 

 

Porovnání dojezdových časů autojeřábu AD 20 mezi HS-2 a HS-7 

zdroj: vlastní  
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PŘÍLOHA III  

Porovnání dojezdových časů autojeřábu AD 20 mezi HS-5 a HS-10 

zdroj: vlastní  
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PŘÍLOHA IV 

Současným rozmístěním autojeřáby AD 20 s průměrnými dojezdovými časy do 15 min 
na místa zásahu 

zdroj: vlastní  
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PŘÍLOHA  V 

Navrhované rozmístěním autojeřáby AD 20 s průměrnými dojezdovými časy do 15 min 
na místa zásahu 

zdroj: vlastní  

 


