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Anotace 

 

Bc. Pěkný, J.: Praktické využití dálkově ovládaných nakladačů při zásazích. 

Diplomová práce, Ostrava, VŠB-TU, 2011, 49 stran. 

Klíčová slova: nakladač, dálkové ovládání, zásahová činnost. 

 Práce se zabývá nasazením dálkově ovládaných nakladačů při zásazích u 

mimořádných událostí. Vyhodnocuje činnosti složek Integrovaného záchranného systému, při 

kterých je vhodné tyto dálkově ovládané nakladače využít. 

 Teoretická část se skládá z kapitol o nakladačích. Popisuje typy nakladačů, jejich 

příslušenství a charakterizuje pracovní podmínky nakladačů. 

 V rámci praktické části bude uskutečněn test ovladatelnosti a použití daného 

příslušenství. 

 

Annotation 

 

Bc. Pěkný, J.: Practical usage of remote controlled loaders in emergency. 

Thesis, Ostrava, VSB-TU, 2011, 49 pages. 

Key words: loader, remote control, emergency activity. 

 The work deals with the deployment of remote-controlled loader for interventions in 

emergencies. It evaluates the activities of units of Integrated rescue system, where is the usage 

of remote controlled loaders appropriate . 

 The theoretical part consists of chapters about loaders. It describes the types of 

loaders, the attachments and describes the working conditions of loaders. 

 Within the frame of practical part of the work, the test of handling and usage of 

atachments will be realized. 
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1 Úvod 

 Téma mé diplomové práce se týká použití dálkově ovládaných nakladačů při zásazích 

u mimořádných událostí složek Integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). 

Nakladače obecně jsou využívány proto, že usnadňují a urychlují složkám IZS jak záchranné, 

tak likvidační práci při mimořádných událostech. Mnohdy jsou tyto práce závislé pouze na 

použití nakladačů. Vždy se však jedná o nasazení nakladačů, které nejsou dálkově řízené. 

Dálkově řízené nakladače nejsou rozšířené a s jejich využitím se nesetkáme, proto informace 

potřebné pro tuto práci budu čerpat také od subjektů, které mají s podobnou tématikou 

zkušenosti.  

 Složky IZS se potýkají s nejrůznějšími nebezpečnými situacemi, při kterých jsou 

ohroženy životy zasažených osob, ale také v neposlední řadě životy záchranářů. Samozřejmě 

v ohrožení nemusí být pouze lidské životy, ale také zvířata a majetek nebo životní prostředí. 

V případech, kdy je to možné, nasazením dálkově ovládaných nakladačů se může snížit počet 

ohrožených osob, popřípadě zcela vyloučit nasazení osob při provádění záchranných nebo 

likvidačních prací. 

 Cílem práce je tedy vyhodnotit činnosti jednotek IZS, při kterých je vhodné využít 

dálkově ovládané nakladače. To znamená určit činnosti, při kterých nasazením těchto 

nakladačů dojde k minimalizaci rizika ohrožení zasahujících složek. 

 Napříč trhem je mnoho možností výběru typů nakladačů. Typy se liší především svou 

velikostí, tedy hmotností a způsobem pohybu. V této práci se zaměřím na nakladače smykem 

řízené. Je to kvůli schopnosti dobré manipulace na malém prostoru a také jsou velikostně 

vhodné pro převoz a využití u zásahu. Konstrukce těchto nakladačů se u jednotlivých výrobců 

příliš neliší. Stejně tak k těmto nakladačům vyrábějí různí výrobci podobné příslušenství. 

Ovšem dálkové ovládání k tomuto typu nakladačů vyrábí pouze firma BOBCAT. 

 Proto jsem se rozhodl k realizaci této práce využít úzké spolupráce s firmou 

BOBCAT, která tyto nakladače vyvíjí i s jejich příslušenstvím a dálkovým ovládáním. 

Veškeré testy budou provedeny s nakladači právě této firmy. Rovněž v teoretické části se 

budu zabývat produkty této firmy. 

 Ke splnění tohoto cíle je nutné nejdříve charakterizovat jednotlivé typy nakladačů. 

Dále také určit podmínky, ve kterých jsou nakladače schopny pracovat. To znamená 

například, zda jsou nakladače schopny pracovat v místě ohrožení požárem, nebo v místech, 
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kde jsou přítomné nebezpečné látky a podobně. Nasazení těchto nakladačů také vyplývá 

z příslušenství, které je k nim vyvinuto. Proto bude pozornost věnována i tomuto 

příslušenství. 

 Praktická část práce bude zastoupena testem ovladatelnosti nakladačů a vybraného 

příslušenství. V rámci možností bude otestováno i nasazení nakladačů v určitých pracovních 

podmínkách. Tzn. například průchodnost terénem, vzdálenost, na kterou je možno tyto 

nakladače ovládat, apod.  
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2 Metodologie 

 

 Praktická část práce se bude skládat z testu ovladatelnosti jednotlivých typů 

nakladačů. Tzn. na jakou vzdálenost je možno nakladače ovládat, plynulost a přesnost 

ovládání. Dále bude testována ovladatelnost vybraných nástavců pomocí dálkového ovládání.  

U nakladačů musí být stanoveny podmínky, ve kterých mohou pracovat, jedná se například     

o nasazení nakladače v blízkosti požáru nebo v prostředí s výskytem nebezpečných látek, ve 

výbušné atmosféře a dále také průchodnost terénem.  Tyto testy nelze uskutečnit z důvodu 

poškození nakladačů, budu tedy konzultovat tyto záležitosti s výrobcem. 

 Cílem těchto testů je vyhodnotit vlastnosti jednotlivých nakladačů s ohledem na jejich 

využití při mimořádných událostech. Tedy určit činnosti a podmínky nasazení, pro které jsou 

tyto nakladače vhodné. 
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Rešerše 

 Při realizaci této práce jsem prostudoval následující publikace. 

 

BARTLOVÁ IVANA, Nebezpečné látky I. 2. vydání. Edice SPBI Spektrum, 2005. ISBN: 

80-86634-59-3. 

 Tato publikace dává ucelený přehled o zákonných opatřeních, která jsou v souladu 

s požadavky Evropské unie, při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky. Z této publikace jsem čerpal informace o nebezpečných vlastnostech těchto látek. 

BALOG KAROL, KVARČÁK MILOŠ, Dynamika požáru. 1. vydání. Edice SPBI 

Spektrum, 1999. ISBN: 80-86111-44-X. 

 Tato publikace charakterizuje požár a zpřesňuje používanou terminologii. Zabývá se 

jeho vznikem, rozvojem a plným rozvinutím, také přerušením hoření a dalšími jevy, které 

provázejí požáry. Mnou čerpané informace se týkají teplot dosahovaných při požárech. 

 

 Jako další zdroj pro tuto práci jsem využíval konzultace s osobami a subjekty, které 

mají s podobnou problematikou zkušenosti. Osobně jsem navštívil firmy ROBOTSYSTEM 

s.r.o. a SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o., které se podílejí na vzniku robota pro záchranářské účely. 

Zajímal jsem se o možnosti nasazení tohoto robota. Dále jsem konzultoval záležitosti týkající 

se ovládání dálkově řízených strojů s inženýrem Stanislavem Lichorobiecem, který má 

dlouholetou praxi s ovládáním robota pro pyrotechnické účely, a s doktorem Václavem 

Kratochvílem, který se významně podílel na vzniku robota pro Hasičský záchranný sbor 

České republiky. 

  

 

 

 

 



5 

 

3 Charakteristiky nakladačů 

 

 V této kapitole budou popsány jednotlivé typy nakladačů, na které se budu v práci 

zaměřovat. Typy nakladačů, na které je možno připojit dálkové, ovládání jsou tři, a sice 

smykem řízené kolové nakladače, smykem řízené pásové nakladače a kolový nakladač 

s možností volby ovládání. Stručně bude vysvětlen princip řízení nakladačů, u kterých je 

možno připojit dálkového ovládání. 

 

3.1 Smykem řízené kolové nakladače 

 Jedná se o nakladače s pohonem všech čtyř kol prostřednictvím dvou nezávislých 

variabilních převodovek. To umožňuje protiběžné natáčení kol a otočení na místě o 360°. 

 V této kategorii nakladačů nabízí firma BOBCAT dvanáct nakladačů, které je možno 

řídit pomocí dálkového ovládání. Jednotlivé nakladače se od sebe liší především svými 

rozměry, a tedy i hmotností, výkonem a nosností. Protože technické parametry [2]  

jednotlivých typů nakladačů mají vzrůstající tendenci, budou proto uvedeny technické 

specifikace nejmenšího a největšího nakladače z této kategorie.  

 

3.1.1 Nakladač S100 

 

Obrázek č. 1, nakladač S100 [6] 
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 Nakladač S100, viz obrázek č. 1, je nejmenší a nejlehčí z této kategorie. Je vhodný pro 

práci ve stísněných prostorech nebo uvnitř budov. Podrobné rozměry jsou znázorněny na 

obrázku č. 2. Jeho technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 1. 

 

 

Obrázek č. 2, rozměry nakladače S100 [6] 

  

Druh podvozku kolový 

Výkonová třída motoru 25kW (33,5HP) 

Užitečná nosnost 453 kg 

Bod přetížení 907 kg 

Provozní hmotnost 1800 kg 

Výkon hydrauliky 50  l/min 

Palivo\chlazení nafta\kapalina 

Palivová nádrž 45 l 

Pojezdová rychlost 10,4  km/h 

Tabulka č. 1, technické údaje nakladače S100 [2] 
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3.1.2 Nakladač S850 

 

Obrázek č. 3, nakladač S850 [6] 

 

 Model S850, viz obrázek č. 2, je nevětší a nejvýkonnější model této kategorie. 

Podrobné rozměry jsou znázorněny na obrázku č. 4. Technické parametry jsou uvedeny 

v tabulce č. 2. 

 

 

Obrázek č. 4, rozměry nakladače [mm]  S850 [6] 
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Druh podvozku kolový 

Výkonová třída motoru 68,6 kW (92HP) 

Užitečná nosnost 1850 kg 

Bod přetížení 3700 kg 

Provozní hmotnost 4540 kg 

Výkon hydrauliky 87,1 l/min 

Palivo\chlazení nafta\kapalina 

Palivová nádrž 124,2 l 

Pojezdová rychlost 19,8 km/h 

Tabulka č. 2, technické údaje nakladače S850 [2] 

         

3.2 Smykem řízené pásové nakladače 

 Smykem řízené pásové nakladače jsou svou konstrukcí podobné předchozímu typu 

nakladačů. Rozdíl je v použití pásů. Ty umožňují stejné možnosti manipulace jako smykem 

řízené kolové nakladače. Rozdíly v ovládání pásových a kolových nakladačů budou, mimo 

jiné, předmětem pro otestování. Stejně jako u předchozí kategorie mají technické parametry 

jednotlivých modelů vzrůstající tendenci, bude zde tedy podrobněji popsán nejmenší              

a největší nakladač v této kategorii. 

 

3.2.1 Nakladač T110 

 

Obrázek č. 5, nakladač T110 [6] 

 

 Podobu pásového nakladače T110 a jeho rozměry jsou zobrazeny na obrázku č.5 

respektive č.6. Jedná se tedy o nejmenší nakladač této kategorie. Technické parametry jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. 
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Obrázek č. 6, rozměry nakladače T110 [6] 

 

 

  

Druh podvozku pásový 

Výkonová třída motoru 31,2 kW (42HP) 

Užitečná nosnost 505 kg 

Bod přetížení 1443kg 

Provozní hmotnost 2379 kg 

Výkon hydrauliky 47,5  l/min 

Palivo\chlazení nafta\kapalina 

Palivová nádrž 45,2 l 

Pojezdová rychlost 8,4 km/h 

Tabulka č. 3, technické údaje nakladače T110 [2] 
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3.2.2 Nakladač T870 

 

 

Obrázek č. 7, nakladač T870 [6] 

 

 Největší a nejvýkonnější nakladač z pásových nakladačů je model T870, viz obrázek 

č.7. Jeho rozměry jsou zachyceny na obrázku č. 8. Technické parametry jsou uvedeny 

v tabulce č. 4. 

 

 

Obrázek č. 8, rozměry nakladače [mm]   T870 [6] 
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Druh podvozku pásový 

Výkonová třída motoru 74 kW (100HP) 

Užitečná nosnost 1584 kg 

Bod přetížení 4526 kg 

Provozní hmotnost 5751 kg 

Výkon hydrauliky 90,1 l/min 

Palivo\chlazení nafta\kapalina 

Palivová nádrž 134,8 l 

Pojezdová rychlost 18,3 km/h 

Tabulka č. 4, technické údaje nakladače T870 [2] 

 

3.3 Kolový nakladač s možností volby ovládání 

 Tento typ nakladače se odlišuje od kolového nakladače řízeného smykem tím, že má 

možnost volby ovládání. To znamená, že tento typ lze řídit stejným způsobem jako právě 

kolový nakladač řízený smykem nebo použít systém řízení všemi koly. Při tomto způsobu 

řízení nelze tedy dosáhnout otočení stroje o 360
0
 na jednom místě. Tento princip je podobný 

tomu, který využívají osobní automobily, s tím rozdílem, že nezatáčí pouze přední kola, ale 

zároveň i zadní, viz obrázek č. 9. V této kategorii je pouze jeden zástupce, a to model A300. 

 

3.3.1 Nakladač A300 

 

Obrázek č. 9, nakladač A300 [6] 

  

 Model A300 je znázorněn na obrázku č. 9, jeho rozměry pak na obrázku č. 10. 

Technické parametry jsou uvedeny v tabulce č. 5. 
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Obrázek č. 10, rozměry nakladače A300 [6] 

 

Druh podvozku kolový 

Výkonová třída motoru 58 kW (77,8HP) 

Užitečná nosnost 1362 kg 

Bod přetížení 2772 kg 

Provozní hmotnost 3934 kg 

Výkon hydrauliky 78,4 l/min 

Palivo\chlazení nafta\kapalina 

Palivová nádrž 87,1 l 

Pojezdová rychlost 19,1 km/h 

Tabulka č. 5, technické údaje nakladače A300 [2] 

 

3.4 Princip řízení nakladačů 

 V předchozích kapitolách byly popsány tři kategorie nakladačů. Všechny tyto 

kategorie mají princip řízení stejný. Tento princip bude stručně vysvětlen v této kapitole. 

 Ovládání nakladačů se provádí ve dvou verzích. Jedna spočívá v přenosu ovládacího 

signálu z řídících pák do hydraulického rozvaděče pomocí táhel, tedy mechanický způsob 

ovládání. Na tento typ ovládání nelze připojit dálkové ovládání, proto tomuto typu ovládání 

nakladače nebude věnována pozornost.  

 Typ ovládání, na které lze připojit dálkové ovládání se označuje zkratkou SJC z 

anglického Selectable Joystick Control (volitelné ovládání joysticky) viz obrázek č. 11. 
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Obrázek č. 11, SJC ovládání [6] 

 

Volitelný se nazývá proto, že je možnost zvolit typ ovládání ISO nebo H ovládání. Rozdíl 

mezi těmito typy ovládání je v chování nakladače při pohybu joysticky. Rozdíly mezi těmito 

typy znázorňuje obrázek č. 12. 

 

Obrázek č. 12, rozdíl ISO a H ovládání 
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 Tento typ ovládání využívá pro přenos signálů z řídících joysticků elektrických 

impulsů. Schéma SJC ovládání je na obrázku č. 13. 

 Princip SJC ovládání je následující, viz obrázek č. 13. Při pohybu joystickem vznikne 

elektrický signál. Tento signál putuje do controlleru. Pokud se jedná o pohyb ramen nebo 

pracovního příslušenství, pak signál putuje do hydraulického rozvaděče. Pokud jde o signál 

k pohybu celého nakladače, pak signál z controlleru putuje přímo do hydraulického čerpadla.  

 V hydraulickém rozvaděči jsou servomotory, které převedou vstupní elektrický signál 

z joysticků na mechanický přímočarý pohyb, který posune šoupátko v rozvaděči. Tím dojde k 

usměrnění průtoku oleje do požadovaného pracovního válce. Pohyb šoupátka není skokový, 

nýbrž plynulý pohyb, tzn. servomotorem se dá řídit množství průtoku přes šoupátko a tím i 

rychlost vysouvání/zasouvání hydraulického pracovního válce. 

 

 

Obrázek č. 13, schéma SJC ovládání 
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 Hydraulické čerpadlo je vícestupňové. Využívají se zde axiální a zubová čerpadla. 

Z axiálních hydraulických čerpadel proudí olej do pojezdových motorů, které roztáčejí hřídel 

s řetězovým kolem. Na kola je pak pohyb přenášený pomocí řetězů a řetězových převodů, viz 

obrázek č. 14. Dále na tomto obrázku je znázorněn bezpečnostní blokovací systém. Ten 

zabezpečuje nakladač proti pohybu v případě, když není nakladač nastartovaný. Zubová 

čerpadla zajišťují tlak pro pracovní okruh. U pásových nakladačů pojezdové motory roztáčejí 

hnací ozubená kola přímo. Není zde použito řetězů a řetězových převodů. Tento princi je 

znázorněn na obrázku č. 15. 

 

 

Obrázek č. 14, princip pohybu kolového nakladače 

 

 

 

Obrázek č. 15, princip pohybu pásového nakladače 
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4 Příslušenství nakladačů 

 

 V této kapitole budou popsána jednotlivá příslušenství nakladačů. Firma BOBCAT 

nabízí více než sedmdesát druhů příslušenství. Většina z nich je pro práci u mimořádné 

události nevyužitelná. Bude zde tedy popsáno pouze to příslušenství, které by mohlo být 

využitelné i při zásahové činnosti. Zmíněny budou obecné činnosti s tímto příslušenstvím. 

Konkrétní činnosti nakladačů s daným příslušenstvím při mimořádných událostech budou 

vyhodnoceny až v závěru práce s ohledem na všechny aspekty, kterými se tato práce zabývá. 

 Veškerá příslušenství jsou díky jednotnému způsobu připojení k nakladačům 

připojitelná na všechny typy nakladačů. 

 

4.1 Lopaty 

 Lopaty jsou základním příslušenstvím těchto nakladačů. Slouží pro převoz různých 

druhů jak sypkých, tak celistvých materiálů, manipulaci s nimi. Dle druhu materiálu a činnosti 

se používají různé typy lopat. Tyto  typy jsou znázorněny na obrázcích č. 16, 17, 18, 19. Jedná 

se tedy o základní lopatu, kombinovanou lopatu, lopatu na lehké materiály a lopatu s čelistmi. 

Na obrázcích jsou znázorněny konkrétní typy lopat, existují však v různých provedeních. 

 

 

 

Obrázek č. 16, základní lopata [6] 
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Obrázek č. 17, kombinovaná lopata [6] 

 

 

 

Obrázek č. 18, lopata na lehké materiály [6] 

 

  

Obrázek č. 19, lopata s čelistmi [6] 

 

 Základní lopata existuje také v provedení se zuby na hraně lopaty. Při použití 

kombinované lopaty lze uchopit i předměty přesahující šířku lopaty, jako je například kmen 
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stromu apod. Výhoda lopaty pro přepravu lehkých materiálů spočívá v naložení většího 

množství materiálu nežli u předchozích typů lopat. Lopatu s čelistmi lze využít např při 

odklízení sutin. 

 

4.2 Vidle 

 Vidle slouží pro převoz materiálů v integrovaném stavu, jako jsou například balíky 

slámy nebo sena, kmeny stromů, sutiny, materiálů srovnaných na paletách apod. Typy vidlí 

jsou znázorněny na obrázcích č. 20, 21, 22. Jsou to vidle na balíky, vidle s čelistmi a 

paletizační vidle. Stejně jako u lopat existují jednotlivé typy vidlí v různých provedeních. 

 

 

Obrázek č. 20, vidle na balíky [6] 

 

 

 

Obrázek č. 21, vidle s čelistmi [6] 
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Obrázek č. 22, paletizační vidle [6] 

 

4.3 Podkop 

 Podkop slouží pro odtěžení zeminy nebo sutin. Maximální hloubka výkopu při využití 

podkopu je 3,5 m. Šířka lžíce se pohybuje od 23 cm do 1 m. Podkop je zachycen na obrázku 

č. 23. 

 

 

Obrázek č. 23, podkop [6] 

 

4.4 Bourací kladivo 

 Hydraulické bourací kladivo se používá při rozbíjení stavebních konstrukcí, například 

konstrukce betonové, zděné, panelové desky apod. Hydraulické bourací kladivo je znázorněné 

na obrázku č 24. 



20 

 

 

Obrázek č. 24, bourací kladivo [6] 

 

4.5 Dumper 

 Jedná se o příslušenství, pomocí kterého je možné přepravit velké množství materiálu 

najednou. Vyrábí se ve dvou provedeních. Na menší provedení je možno naložit 300 kg 

materiálu a na větší 540 kg. Dumper je zachycen na obrázku č. 25. 

 

 

Obrázek č. 25, dumper [6] 
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4.6 Jiná příslušenství 

  Zde jsou znázorněna některá další příslušenství, která jsou v práci zmíněna. Jedná se o 

míchačku, viz obrázek č.26. Míchačka je prvotně určena pro míchání betonu, který je ven 

vytlačován pomocí mechanického šneku z tohoto zařízení spodní stranou. Lze jej však využít 

také pro plnění pytlů sypkými materiály, jako je například písek. Dále pak zametač se sběrem 

do lopaty , posyp, fréza na zamrzlé plochy, a tzv. forestry cutter, obrázky č. 27 až 31. Ten se 

využívá pro úpravu zalesněných a křovinatých oblastí. 

 

 

Obrázek č. 26, míchačka [6] 

 

 

Obrázek č. 27, zametač se sběrem do lopaty [6] 

 

 

Obrázek č. 28, posyp [6] 

 

 

Obrázek č. 30, forestry cutter [6] 

 

Obrázek č. 29, fréza na zamrzlé plochy [6]  

 

 

Obrázek č. 31, forestry cutter [6] 
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5 Dálkové ovládání 

 

 V této části práci bude pozornost věnována dálkovému ovládání nakladačů. Budou zde 

popsány jednotlivé části tohoto zařízení. Déle také bezpečnostní opatření související s řízením 

nakladačů pomocí dálkového ovládání. Také zde bude popsáno, jakým způsobem probíhá 

samotné ovládání nakladačů. 

 Samotné zařízení se skládá z čtyř částí. Vysílač, přijímač, volič typu ovládání a 

nabíječka baterií do vysílače. Tyto části jsou zobrazené na následujících obrázcích. 

 

 

Obrázek č. 32, vysílač [7] 

 

 

Obrázek č.33, přijímač [7] 

 

 

 

Obrázek č. 34, volič typu ovládání [7] 

 

 

Obrázek č. 35, nabíječka baterie [7]
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5.1 Vysílač 

 Vysílač slouží k samotnému ovládání nakladače a jeho příslušenství. Je opatřen 

popruhy k upevnění na tělo osoby, která zajišťuje ovládání, a také ochrannou kovovou 

konstrukcí, která brání nechtěné manipulaci s ovládacími prvky. Tento vysílač bezdrátově 

vysílá ovládací povely do přijímače. Je tedy nutná přítomnost baterie ve vysílači. Tato baterie 

má výdrž až 15 hodin a po vybití je možno tuto baterii opět nabít pomocí nabíječky, viz 

obrázek č. 35. Jednotlivé ovládací prvky vysílače a jejich funkce jsou zachyceny na obrázku 

č. 36, resp. tabulkou č. 1. 
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Obrázek č.36, ovládací prvky vysílače [7] 

pozice název funkce 

1 levý joystick řízení nakladače 

2 pravý joystick polohování ramena a příslušenství 

3 nouzové zastavení vypne motor 

4 levé pádlo ovládání přídavného příslušenství 

5 pravé pádlo ovládání hydraulického tlaku 

6 indikátor baterie svítí v případě vybité baterie 

7 indikátor antény 
svítí zeleně – připraven vysílat 

bliká zeleně - vysílá 

8 indikátor zastavení svítí červeně - nevysílá 

9 vypínač – levý nosič aktivuje funkce přídavného příslušenství 

10 vypínač – parkovací brzda aktivuje parkovací brzdu nakladače 

11 vypínač – přídavná hydraulika volí mezi standardním/žádným/vysokým průtokem 

12 spouštěcí vypínač aktivuje maximální hydraulický průtok 

13 klíčový vypínač STOP/ZAPNUTO/CHOD 

14 vypínač-rychlostní režim aktivuje rychlostní režim – ON/OFF 

15 řízení rychlosti zvýšení nebo snížení rychlosti nakladače 

16 vypínač – ovládání nakladače aktivuje nebo deaktivuje funkce nakladače 

17 vypínač – pravý nosič aktivuje funkce přídavného příslušenství 

Tabulka č. 6, ovládací prvky vysílače 
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5.2 Přijímač a volič typu ovládání 

 Přijímač, viz obrázek č. 33, se umísťuje na střechu nakladače pomocí magnetu tak, aby 

byl dobře viditelný. Jeho součástí jsou dvě výbojková světla a také zvukový klakson. Zelené 

výbojkové světlo začne signalizovat ve chvíli, kdy je zařízení připraveno k použití. Oranžové 

světlo začne signalizovat ve chvíli, kdy jsou aktivovány funkce zvedání, vyklápění a pojezd 

nakladače. Klakson vydává zvukový signál při startování motoru a to po dobu pěti sekund 

před nastartováním. Je také možně spustit zvukový signál klaksonu pomocí tlačítka, které je 

na levém ovládacím joysticku. 

 Volič typu ovládání, viz obrázek č. 34, se umísťuje na zadní část nakladače. Funkce 

tohoto zařízení spočívá v možnosti přepínání pomocí klíčového vypínače mezi ovládáním 

pomocí dálkového ovládání a ovládáním přímým z kabiny nakladače. Také se zde nachází 

tlačítko nouzového vypnutí nakladače. 

 

5.3 Bezpečnostní opatření 

 Při řízení nakladačů pomocí dálkového ovládání je nutné dodržovat bezpečností 

opatření.  

 Obsluha nakladače (operátor) je vždy zřetelně označena například reflexní vestou. Má 

vždy přehled o osobách, které se nacházejí v prostoru manipulace s nakladačem. Operátor 

musí mít oční kontakt s nakladačem. V případě řízení nakladače pomocí dálkového ovládání 

musí být nakladač označen na vstupních dveřích žlutou cedulkou se symbolem dálkového 

ovládání, viz obrázek č. 37.  

 

Obrázek č. 37, označení dálkového ovládání [7]  

 

Obrázek č. 38, odstraňovač okna [7]

 

 V případě že nakladač má zadní okno, toto okno musí být vyjmuto, popřípadě osazeno 

tzv. odstraňovačem okna, viz obrázek č. 38. A to z důvodu možného přístupu k tlačítku 

nouzového spuštění ramene, v případě kdy dojde k výpadku chodu nakladače s rameny 
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v horní poloze, viz obrázek č. 39. V tomto případě je totiž vstup do kabiny přes vstupní dveře 

nemožný. 

 

Obrázek č. 39, nouzové spuštění ramen [7] 

 

 V případě naklonění vysílače o více než 45
0
 dojde k automatickému vypnutí chodu 

motoru nakladače. Toto opatření zamezí pohyb nakladače v případě, kdy operátor např. 

upadne. 

 

5.4 Omezení vyplývající z použití dálkového ovládání 

 Při použití dálkového ovládání je třeba brát v úvahu, že nelze zaručit jeho 

bezporuchový chod. Při přerušení signálu mezi vysílačem a přijímačem se stává nakladač 

neovladatelný. Proto je nutné vyvarování se situacím, kdy na funkčnosti tohoto zařízení bude 

záviset lidský život. 

 Je zakázané použití dálkově řízených nakladačů v oblastech odpalů naloží, kde by 

mohlo dojít k nechtěnému odpalu nálože vlivem radiového přenosu mezi vysílačem                

a přijímačem. Dále také ve zdravotnických zařízeních, ve kterých je zakázáno použití 

mobilních telefonů a radiově ovládaných zařízeních.  
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6 Pracovní podmínky nakladačů 

  

 Při určování praktického využití dálkově řízených nakladačů je také třeba 

charakterizovat pracovní prostředí, ve kterém tyto nakladače jsou schopny vykonávat 

požadované činnosti. Protože cílem této práce je určit využití těchto nakladačů při zásazích 

složek IZS, je třeba popsat prostředí, které se při těchto zásazích vyskytuje. A dále pak 

stanovit, zda jsou schopny v těchto prostředích danou činnost vykonávat. 

 

6.1 Zásahy složek IZS 

 Složky IZS zasahují u různorodých mimořádných událostí. Při těchto mimořádných 

událostech se vyskytují různá prostředí, ve kterých je nutné vykonávat záchranné a likvidační 

práce. Nebezpečí, které hrozí záchranářům, je dané činností, kterou vykonávají, a také 

charakterem prostředí, ve kterém provádějí záchranné a likvidační práce. Využitím dálkově 

řízených nakladačů lze toto nebezpečí zasahujících složek eliminovat. Nasazení těchto 

nakladačů může také usnadnit nebo umožnit některé činnosti záchranářů v nebezpečném 

prostředí. 

 

6.2 Prostředí při zásazích 

 V této kapitole budou zmíněna a popsána ta prostředí u mimořádných událostí, která 

se v praxi vyskytují a jsou svým charakterem nebezpečná pro přítomné osoby. Neznamená to 

však, že tyto nakladače jsou využitelné pouze v těchto prostředích. Bude zde zmíněno také to, 

zda je možné nakladač v tomto prostředí využívat. 

 

6.2.1 Nasazení při požárech 

 Jednotlivé případy požárů se liší podle druhu hořlavé látky, množství látky, prostředí, 

kde se požár nachází (venkovní nebo vnitřní požár). Obecně platí, že teplota plamenů je vyšší 

než 1000
0
C [1]. Teplo je při požáru přenášeno na okolní předměty více způsoby. Je to teplo 

přenášené sáláním neboli radiací, teplo přenášené prostřednictvím produktů hoření a teplo 

přenášené vedením.  
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 Pro případ přenosu tepla na nakladač hraje roli teplo uvolněné sáláním a teplo 

přenesené prostřednictvím produktů hoření.  

 Přenos tepla sáláním je závislý na teplotě hořících látek, která je při požárech vysoká. 

Pak je i vyzářené teplo velmi významné a dochází k zahřívání okolních látek na vysoké 

teploty. Teploty produktů hoření mohou dosahovat teplot vyšších než 500
0
C [1]. Při styku 

produktů hoření s nakladačem dojde k zahřívání částí nakladače. V tomto případě je však 

určující fakt ten, že výše uvedené nakladače využívají jako pohon spalovací motor. Spalovací 

motory pro svůj chod vyžadují vzduch, který je právě produkty hoření vytlačován. Proto je 

zde určující to, zda jsou produkty hoření odváděny z místa nasazení nakladače. 

 Nasazení výše uvedených nakladačů v bezprostřední blízkosti požáru je dané odolností 

materiálů, ze kterých jsou vyrobeny. Plastové časti v kabině, části chladicího systému, 

palivová nádrž jsou vyrobeny z polyetylenu a jeho modifikací, jehož teplota vzplanutí se 

pohybuje okolo 370
0
C [3]. Izolace vodičových kabelů je odolná teplotám maximálně 125

0
C. 

Toto jsou teploty při požárech velice snadno dosažitelné (viz výše). Z tohoto důvodu nelze 

využívat tyto nakladače v místech ohrožených požárem. 

 Nasazení nakladače v místech, která jsou zakouřena (především uzavřené prostory) 

z důvodu použití spalovacích motorů taktéž není možné.  

 

6.2.2 Nasazení za výskytu nebezpečných chemických látek 

 Mimořádné události s výskytem nebezpečných chemických látek spočívají nejčastěji 

v úniku těchto látek. Nejčastěji se pak jedná o úniky ropných látek. Nebezpečné chemické 

látky jsou dle zdroje [4] takové látky, které za podmínek stanovených zákonem mají jednu 

nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou klasifikovány jako: 

a) výbušné, 

b) oxidující, 

c) extrémně hořlavé, 

d) vysoce hořlavé, 

e) hořlavé, 

f) vysoce toxické, 

g) toxické, 

h) zdraví škodlivé, 

i) žíravé, 

j) dráždivé, 

k) senzibilizující, 

l) karcinogenní, 

m) mutagenní, 

n) toxické pro reprodukci, 

o) nebezpečné pro životní 

prostředí. 
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 Nasazení nakladačů v prostředí, kde se vyskytují látky výbušné, extrémně hořlavé, 

vysoce hořlavé, hořlavé a může dojít ke styku těchto látek s horkými výfukovými plyny nebo 

zahřátými částmi nakladače, není možné. V takových případech může dojít k požáru 

popřípadě k výbuchu těchto látek. 

 V případech nasazení nakladačů při zásazích s výskytem ostatních nebezpečných látek 

(tzn. všech látek kromě výbušný, extrémně hořlavých, vysoce hořlavých a hořlavých) není 

činnost ani funkce nakladačů žádným způsobem omezena. Nasazení nakladače v těchto 

případech je tedy možné. 

 

6.2.3 Nasazení ve výbušném prostředí 

 Využívání dálkově řízených nakladačů v prostorách, kde se vyskytuje výbušná 

atmosféra, není možné. Je to způsobeno přítomností vznětového spalovacího motoru. Tento 

motor při své činnosti uvolňuje teplo, které může iniciovat výbuch. Vznětový motor při 

spalování nafty přisává vzduch z okolního prostředí. Při nasátí vzduchu s obsahem hořlavého 

plynu nebo par hořlavé kapaliny může dojít v motoru k nežádoucí reakci. Nasazení těchto 

nakladačů ve výbušném prostředí je tedy vyloučeno. 

 

6.2.4 Nasazení za přítomnosti radioaktivních látek nebo ionizujícího záření 

 Zásahy s přítomností radioaktivních látek nebo ionizujícího záření patří k nejméně 

častým avšak nejvíce nebezpečným. Také záleží na tom, o jaký druh radioaktivního záření se 

jedná, ale obecně lze říci, že osobám, které přijdou do styku s radioaktivním zářením, hrozí 

nemoc z ozáření. Také se výrazným způsobem zvyšuje riziko výskytu rakoviny v těle. 

Ochrana před radioaktivním zářením spočívá v odstínění dopadajícího záření, tzn. využití 

ochranných prostředků. Dále pak ve vzdálenosti od zdroje záření, a také dobou, po kterou jsou 

osoby záření vystaveny. Tyto zásady bezpečnosti lze dobře uplatňovat právě s využitím 

dálkově řízených nakladačů. V těchto případech lze tyto nakladače využívat. 

 

6.3 Shrnutí 

 Pro přehlednost následuje shrnutí, v jakém prostředí lze a v jakém nelze tyto nakladače 

využívat. Lze je využít při výskytu radioaktivního záření, nebezpečných látek kromě 
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výbušných, extrémně hořlavých, vysoce hořlavých a hořlavých. Nelze je využít 

v bezprostřední blízkosti požáru, v zakouřeném prostředí a také ve výbušném prostředí. Byla 

brána v úvahu pouze ta prostředí, která svým charakterem představují nebezpečí pro 

zasahující osoby. Nasazení nakladačů v běžných prostředích, která nepředstavují nebezpečí, je 

samozřejmé. 
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7 Návrhy úprav nakladačů 

 

 Nakladače firmy BOBCAT jsou určeny pro stavební práce. V některých podmínkách 

mimořádných událostí, které jsou popsány výše, je proto jejich činnost omezena. Aby byly 

schopny vykonávat požadovanou činnost i v pro ně nepříznivých prostředích, je třeba vykonat 

úpravy. V této části tedy navrhuji úpravy tak, aby nakladače mohly pracovat i v podmínkách 

doposud pro ně nepřístupných.  

 Je třeba brát v úvahu, že možnými úpravami dochází ke ztrátě víceúčelového zaměření 

těchto nakladačů. To nemusí být výhodné z ekonomického hlediska. Nakladač může být 

subjektem pořízen nejenom kvůli možnosti využití dálkového ovládání při zásahové činnosti, 

ale také pro své všeobecné možnosti využití například při hospodářských pracích. 

Z ekonomického hlediska je přijatelnější využívat nakladač i pro jiné účely než pouze pro 

zásahovou činnost, která může být velice ojedinělá. 

 Veškeré níže uvedené úpravy pro nasazení nakladačů v určitých podmínkách zásahu 

jsou pouze teoretickými úvahami, které je nejprve třeba v praxi otestovat. 

 

7.1 Úpravy pro nasazení v blízkosti požáru 

 Jak již bylo zdůvodněno výše, nakladače nesmí pracovat v bezprostřední blízkosti 

požáru. Je to z důvodu požití materiálů s malou tepelnou odolností. Tyto materiály se 

vyskytují v kabinové části. Jedná se především o plasty a skleněné výplně. Proto je nutné 

kabinovou část nakladače zcela odejmout. Vzniklý prostor zakrýt kovovým krytem. Podobně 

jako je tomu na obrázku č. 40. Na tomto obrázku je zachycený jiný typ stroje. Zachycuje však 

princip nahrazení kabiny. 

 

Obrázek č. 40, nahrazení kabiny 
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 Další limitující prvek u nakladačů při nasazení v blízkosti požáru jsou kola, popř. 

pásy. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny, je pryž. Ta rovněž nevykazuje vysoké hodnoty 

tepelné odolnosti. Je tedy nutné tento materiál nahradit. V tomto případě je vhodnější využít 

kovových pásů.  

 Při každém požáru vznikají zplodiny hoření. Ty brání správnému chodu spalovacích 

motorů, které tyto nakladače využívají, tak jak bylo popsáno v kapitole 6. Toto lze vyřešit 

konstrukční úpravou spalovacího motoru. Odstraněním kabiny vznikne prostor. Do tohoto 

prostoru lze umístit tlakovou láhev se stlačeným vzduchem, který bude přiváděn                   

do spalovacího motoru místo nasávání vzduchu z okolního prostředí.  

 Také je možné povrch nakladače chladit vodou. Zásobník chladicí vody je možno 

zkonstruovat v místě vzniklém odstraněním kabiny. Zásobník musí být navržen tak, aby 

nedošlo ke zvýšení polohy těžiště, a tak ztrátě stability při pohybu nakladače. Objem vody 

v zásobníku stačí pouze pro chlazení povrchu nakladače, nikoliv pro hašení požáru. Součástí 

chladicího systému je také čerpadlo, které vytlačuje vodu do rozprašovacích trysek 

rozmístěných po povrchu nakladače. Zvýšit tepelnou odolnost u ohrožených prvků lze také 

zdvojením povrchu, který zakrývá tyto prvky.  

 Jednotlivé prvky dálkového ovládání je třeba také chránit před tepelným působením 

požáru. Je nutné konstrukčně upravit ovládání tak, aby bylo zakryté, a tudíž chráněné před 

tepelným působením, a zároveň aby nedošlo ke ztrátě funkce tohoto zařízení. Toto lze 

dosáhnout zabudováním přijímače pod zakryté části nakladače. 

  

7.2 Úpravy pro nasazení v zakouřeném a výbušném prostředí 

 V zakouřeném prostředí není možné nasazení nakladače z důvodu popsaného 

v kapitole 6. V tomto případě je tedy nutné nahradit spalovací motor elektrickým. Elektrický 

motor nevyžaduje pro svůj chod vzduch z okolního prostředí. Na obrázku č. 41 je zachycen 

jiný typ stroje firmy KUBOTA, který využívá k pohonu elektromotor. Takto vybavený stroj je 

schopný práce v zakouřeném prostředí. 



33 

 

 

Obrázek č. 41, elektromotor  

 

 Výměna spalovacího motoru za elektromotor řeší taktéž problém nasazení nakladače 

ve výbušné atmosféře a také v prostředí, kde hrozí styk nebezpečných chemických látek, 

definovaných dle [4] jako výbušné, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé a hořlavé, s horkými 

plochami nakladače a výfukovými plyny. Veškeré elektronické zařízení v takto vybaveném 

nakladači musí však být v nevýbušném provedení. Takto nedojde k iniciaci výbuchu 

popřípadě k požáru. 

 

7.3 Jiné úpravy a příslušenství 

 Při řízení nakladače na větší vzdálenosti je složité nakladač ovládat z důvodu 

chybějícího kamerového systému. Z důvodu absence tohoto systému je rovněž vyloučeno 

ovládání nakladače v případech, kdy operátor ztratí oční kontakt s nakladačem. Tímto           

se snižuje využitelnost takto řízených nakladačů. Proto je vhodné tento systém dovyvinout. 

 Nabízí se možnost vyvinutí nástavce na nakladač, který bude osazen dvěma 

lafetovými proudnicemi. Směr výtlaku vody lze ovládat jak v horizontálním, tak ve 

vertikálním směru pomocí hydraulického zařízení. Na takto osazený nakladač lze přivádět 

vodu pomocí hadicového vedení a čerpadla. Takto vybavený nakladač lze využívat pro hašení 

požárů nebo ochlazování hořících nádrží. 
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8 Poznatky z praxe 

  

 Při tvorbě této práce, jsem se setkal s podobnými projekty. Jedná se však o dálkově 

řízené roboty, nikoliv nakladače, určené pro záchranářské účely.  

 Firmy ROBOTSYSTEM s.r.o. a SLEZSKÝ VÝZKUM s.r.o., se podílely na vzniku 

dálkově řízeného robota, s názvem HARDY, který je postavený právě na podvozku smykem 

řízeného nakladače firmy BOBCAT. Tento robot je zobrazený na obrázku č. 42. Jeho 

možnosti využití jsou provádění průzkumu, vynášení předmětů z míst požáru a hašení požáru. 

K hašení požáru je k dispozici průtok vody 400 l/min. Jedná se o prototyp, který zatím není ve 

fázi schopné nasazení. Následují informace převzaté ze zdroje [5]. 

 

Obrázek č. 42, robot HARDY [5] 

 

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

částí: robustního podvozku, manipulačního ramene s vysokou únosností a víceúčelového 

efektoru se třemi stavitelnými chapadly a integrovanou hasicí proudnicí. 

 Pásový podvozek má původ ve smykem řízeném nakladači firmy BOBCAT, převzat 

byl i původní dieselový motor a hydraulický agregát, který byl rozšířen o další hydraulické 

pohony ramene a efektoru. K původnímu spalovacímu motoru byl rovněž připojen elektrický 
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alternátor pro výrobu energie pro řídicí elektroniku a pro 400voltové stejnosměrné motory 

ramene. Podvozek byl konstrukčně upraven pro uchycení manipulační nadstavby a ostatních 

systémů a byl rozšířen o další krytování, nárazník (nebo radlici) v přední části a prostory pro 

umístění prvků řídicího systému. 

 Manipulační nadstavba má pět stupňů volnosti, první dva klouby mají rotační 

hydraulické pohony a další tři klouby mají stejnosměrné elektromotory TGDrives. Nosnost 

manipulační nadstavby odpovídá hmotnosti největších vyráběných tlakových lahví a činí 300 

kg. Chapadlo se třemi prsty poháněnými hydraulickými válci je možno automaticky 

přestavovat do dvou poloh - tři prsty po 120° nebo dva prsty proti jednomu. Pro účely 

přestavení je efektor vybaven motory Maxon. 

 Vnitřními dutinami ramene je až do efektoru přivedena tlaková voda, která slouží jak k 

ochlazování vlastního ramene v případě operace robotu ve vysokých teplotách, tak k hašení 

pomocí trysky umístěné ve středu efektoru (mezi prsty chapadla). Tryska navíc umožňuje 

regulovat šířku kužele proudící vody - pro tento účel je efektor vybaven dalším motorem 

Maxon. Pro ochlazování robotu v blízkosti požáru je podvozek vybaven tryskami pro 

vytváření vodní mlhy kolem robotu. 

 Řídicí systém se skládá ze systému umístěného přímo na robotu a ze systému 

operátorského stanoviště. Operátor má k dispozici kufřík s počítačem a operátorskou aplikací, 

pomocí které řídí bezdrátově všechny funkce robotu a má vizuální zpětnou vazbu o jeho 

stavu. Tato zpětná vazba zahrnuje jak obrazy z kamer (včetně stereovize s 3D viděním 

pomocí speciálních brýlí), tak data ze senzorů a interaktivní 3D vizualizaci aktuální skutečné 

polohy ramene a efektoru. Aplikace operátorského stanoviště je plně grafická, s důrazem 

kladeným na obraz kamer a pohodlné a přehledné ovládání s využitím bezdrátového 

pákového ovladače a dotykové obrazovky. 

 Řídicí systém robotu obsahuje především odolný průmyslový počítač, na kterém běží 

aplikace provádějící všechny úkony řízení na základě vstupů od operátora (obousměrná 

komunikace s počítačem operátora probíhá pomocí wi-fi). Páteří systému je sběrnice 

SynqNet, na kterou je připojena trojice měničů řídících DC motory ramene a modul Slice I/O 

pro zajištění analogových a digitálních vstupů a výstupů pro řízení všech pomocných funkcí 

robotu, komunikaci se senzory a v neposlední řadě řízení proporcionálních ventilů 

hydraulických motorů ramene a efektoru. Dále systém obsahuje sběrnici CANOpen pro 

připojení řídicích jednotek EPOS stejnosměrných motorů Maxon v efektoru. 
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 Řízení pojezdu využívá nezávislý bezdrátový komunikační kanál s výrazně vyšším 

dosahem a prostupností signálu než wi-fi. Pro pojezd byla vyvinuta speciální elektronika, 

která simuluje pohyby ovládací páky původního podvozku Bobcat a rovněž nahrazuje 

startovací klíček a další tlačítka ovládaná původně z kokpitu Bobcatu. [5] 

 Pro zjištění informací o dálkovém ovládání strojů prostřednictví kamerového systému 

jsem kontaktoval pana Ing. Stanislava Lichorobiece, který má zkušenosti s ovládáním robota 

pro pyrotechnické účely, viz obrázek č. 43. Tohoto robota má ve výbavě Pyrotechnická služba 

Olomouc. Zajímaly mě především informace o kamerovém systému tohoto robota a také, zda 

se v jeho mnohaleté praxi setkal s místy, kde došlo k přerušení spojení mezi operátorem         

a strojem. S takovým místem se pan Ing. Lichorobiec nesetkal.  

 

Obrázek č. 43, robot TEODOR [8] 

 

 Kamerový systém Teodora je složen ze 4 kamer. Operátor má tak přehled o situaci 

před i za robotem. Pro lepší manipulaci s předměty, jsou kamery také uchyceny na 

manipulačním rameni robota. Obraz z těchto kamer je sveden na jeden monitor.  

 Podobný kamerový systém by mohl být využit také u dálkově řízených nakladačů. 

Operátor by tak mohl bez problémů ovládat nakladač i bez očního kontaktu s nakladačem. 

Ovládání strojů přes kamerový systém vyžaduje pravidelná cvičení obsluhy. 
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 Robot, který byl testován pro využití v praxi u Hasičského záchranného sboru 

Hlavního města Prahy, se nazývá FIREBOT. Tento robot je na obrázku č. 44. 

 

Obrázek č.44, robot FIREBOT [9] 

 

 Tento robot je určený pro zásahy v rizikovém prostředí, při požáru, v prostředí             

s nebezpečím výbuchu a při chemickém nebo biologickém ohrožení. Byl otestován v prostředí 

o teplotě 700 
0
C po dobu pěti minut.  V takovémto prostředí může manipulovat s předměty o 

hmotnosti do 150 kg, hasit požáry pomocí integrované proudnice, pomocí čelistí stříhat lana, 

dráty apod. nebo provádět průzkum. Firebot však již není v provozu z důvodu finanční 

náročnosti na údržbu. 
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9 Praktické zkoušky 

 

 Ve výcvikovém středisku firmy BOBCAT v Dobříši proběhly praktické zkoušky 

s dálkově řízenými nakladači. V těchto zkouškách jsem se zaměřoval na plynulost pohybů a 

celkovou ovladatelnost nakladače, na rozdíly mezi pásovými a kolovými nakladači, na 

vzdálenost, na kterou lze nakladač ovládat. Také na možnosti využití příslušenství pomocí 

dálkového ovládání. Testy proběhly s nakladači S100, T110 a S 650. 

 Instalace dálkového ovládání na nakladač trvá přibližně minutu. Uchycení přijímače a 

voliče typu ovládání je řešeno pomocí magnetů. Vysílač se připojí k řídicímu systému 

nakladače pomocí kabelu. Konektor pro připojení se nachází za odklápěcím krytem motoru. 

Nakladače připravené pro dálkové ovládání jsou znázorněny na obrázku č. 45 

 

Obrázek č.45, nakladače osazené dálkovým ovládáním 

 

 Ovladatelnost nakladačů pomocí dálkového ovládání je snadná a velice dobrá. 

Ovládání nakladače a ramena pomocí joysticků je intuitivní. Stejně je tomu při polohování 

příslušenství. Všechny funkce daného příslušenství zůstávají stejné, jako při ovládání 

nakladače přímo z kabiny. Je možné současně vykonávat pohyb nakladače a pracovat 

s ramenem. Jednotlivé pohyby lze provádět plynule. Rychlost provedení pohybu je úměrná 

výchylce joysticku z klidové polohy a nastavení otáček spalovacího motoru v kabině.. Tak je 

tomu i v případě ovládání ramena. Ovládání nakladače pomocí dálkového ovládání lze 

provádět až do vzdálenosti okolo pěti set metrů.  
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 Ovládání nakladačů na velké vzdálenosti je limitováno absencí kamerového systému. 

Proto manipulace s nakladačem musí být prováděna při očním kontaktu operátora. Ovládání 

pohybu nakladače lze provádět i na vzdálenosti přes sto metrů, poté již operátor ztrácí přehled 

o situaci. Činnost s daným příslušenstvím na tyto vzdálenosti je však bez kamerového 

systému problematická. Činnosti, které vyžadují větší přesnost polohování příslušenství nebo 

celého stroje, takto provádět nelze. Jako příklad byla testována manipulace s paletou 

pomocí paletizačních vidlí. Uchopení palety lze provést na vzdálenost maximálně třiceti 

metrů.  

 Testovány byly dva typy podvozku. Pásový nakladač a kolový nakladač. Pohyby 

nakladače s pásovým podvozkem jsou plynulejší. Při prudkém otočení kolového nakladače 

dochází k rozkývání celého stroje. U pásového nakladače tomu tak není. Pásový nakladač má 

díky větší styčné ploše s povrchem lepší rozložení hmotnosti a trakci. Také průchodnost 

terénem je u tohoto typu podstatně lepší. Nehrozí zde defekt pneumatiky, ale při nesprávně 

napnutém pásu hrozí jeho spadnutí. 

 Ovladatelnost jednotlivých příslušenství je bezproblémová. Operátor má možnost 

zapnout funkci daného příslušenství  pomocí vypínače, nebo pomocí pádla, viz kapitola 5.1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

Fotografie z testování 
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10 Závěr 

 

 Cílem této diplomové práce bylo vyhodnotit činnosti složek IZS, při kterých je vhodné 

využít dálkově ovládané nakladače. Pro splnění tohoto cíle bylo třeba zaměřit se na určitý typ 

nakladačů, jelikož existuje velké množství různých druhů nakladačů. Z důvodů popsaných 

v úvodu práce jsem se zaměřil na smykem řízené nakladače a spolupráce byla realizována 

s firmou BOBCAT.  

 Pro splnění cíle této práce bylo nejprve třeba charakterizovat jednotlivé typy smykem 

řízených nakladačů. Spolu s rozměry jednotlivých nakladačů byly popsány nejdůležitější 

technické parametry jednotlivých typů. Využití těchto nakladačů také vyplývá z jejich 

příslušenství. Proto v práci bylo popsáno i základní příslušenství k těmto nakladačům. Dále 

jsem se v práci věnoval samotnému dálkovému ovládání. Charakterizoval jsem podmínky 

nasazení nakladačů. 

 V mé práci jsem také navrhl některé úpravy nakladačů, které by umožnily jejich 

nasazení v prostředích, ve kterých to doposud není možné.  

 Při shromažďování informací pro tuto práci jsem kontaktoval subjekty a osoby, které 

mají s podobnou tématikou zkušenosti, abych zjistil, jaká jsou běžná úskalí při využívání 

dálkově řízených strojů obecně. Také jsem rozeslal emaily hasičským stanicím po Evropě i 

USA. V těchto emailech jsem se dotazoval, zda mají dané stanice zkušenosti s podobnými 

stroji, kterými se tato práce zabývá. Odpovědí se vrátilo pouze několik, a to negativních. To 

vše proto, abych mohl lépe vyhodnotit činnosti, které jsou vhodné s dálkově řízeným 

nakladačem vykonávat.  

 Praktická část práce byla zastoupena testy ovladatelnosti nakladačů pomocí dálkového 

ovládání. Zde jsem se zaměřoval na plynulost a přesnost pohybů nakladače. Dále také jaká je 

vzdálenost, na kterou lze ovládat jednotlivá příslušenství, průchodnost terénem. Také na 

rozdíly, které vyplynuly z použití pásového a kolového nakladače. 
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 Po přihlédnutí ke všem výše uvedeným aspektům navrhuji následující využití dálkově 

řízených nakladačů.  

 Manipulace s nebezpečnými látkami (viz kapitola 6.1.2) pomocí lopaty popř. 

kombinované lopaty, nebo paletizačních vidlí. Je možné také využít nástavce většího 

objemu, jako je lopata na lehké materiály, popř. dumper (viz kapitola 4).  

 

 Manipulace s radioaktivními látkami nebo zářiči ohrožující zasahující osoby. 

Příslušenství, která je možné využít, jsou stejná jako v předchozím případě. Kromě 

manipulace s těmito látkami se také nabízí možnost zasypání zářiče vhodným materiálem 

nebo poskytnutí krytí před radioaktivním zářením pro zasahující osoby. 

 

 Vytváření prostupových míst stavebními konstrukcemi pomocí bouracího kladiva nebo 

podkopu, popřípadě likvidace sutin pomocí lopaty s čelistmi nebo vidlemi s čelistmi 

z míst, kde výskyt osob není bezpečný. 

 

 Doprava potřebného materiálu nebo technických prostředků potřebných pro provádění 

záchranných nebo likvidačních prací zasahujícím jednotkám do nebo z ohrožených míst. 

Takto lze omezit počet ohrožených zasahujících osob.  

 

 Kamerový monitoring nebezpečných prostor. Nakladače nejsou osazeny kamerovým 

systémem, proto se v těchto případech musí nakladač kamerovým systémem vybavit. 

Návrh na dovybavení nakladačů mj. o kamerový systém je zmíněn v kapitole 7. 

 

 Vyklízení skladů různých materiálů v případech možného přenesení požáru na tento 

materiál. Při nasazení dálkově řízených nakladačů dojde k rychlejšímu postupu při 

vyklízení a také ke snížení počtu zasahujících osob, popřípadě k eliminaci nutnosti 

nasazení osob. Použité příslušenství se přizpůsobí způsobu uložení ohroženého materiálu. 

 

 S nasazením dálkově řízených nakladačů se nesetkáme často. Největší předností jejich 

nasazení je zabránění ohrožení zasahujících osob, popřípadě snížení počtu ohrožených 

zasahujících osob. Velikou výhodou těchto nakladačů je jejich univerzálnost. Subjekt, který 

se rozhodne pořídit si tento nakladač pro účely zmíněné výše, může využívat nakladač i 
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jinými způsoby, a nejen prostřednictvím dálkového ovládání. Díky velkému množství 

příslušenství, které je k těmto nakladačům vyvinuto (viz kapitola 4), lze tento nakladač 

využívat také při jiných mimořádných událostech, jako jsou např. čím dál častější povodně. 

Zde je možno využít míchačku pro pomoc při plnění pytlů pískem a následně rozvoz těchto 

pytlů. Dále je možné využití frézy pro frézování zamrzlých ploch, popř. posypu, zametače se 

sběrem do lopaty pro případ odklízení použitého sorbentu z velkých ploch nebo také pro 

hospodářské práce v daném objektu. Pro vytváření průseků v lesních a křovinatých porostech 

při lesních požárech, lze využít tzv. forestry cutter. Výše zmíněná příslušenství jsou zobrazena 

v kapitole č. 4.6. 

 Největší nedostatek u těchto nakladačů je absence kamerového systému, bez kterého 

nelze nakladač ovládat v případech, kdy operátor ztratí oční kontakt s nakladačem. Také 

práce, které vyžadují vyšší přesnost ovládání, není možné provádět na vzdálenosti větší než 

přibližně třicet metrů. 

 V návaznosti na tuto diplomovou práci se lze zabývat problémem konkrétního 

nasazení těchto nakladačů v určitém kraji, popř. celé České republice. V případě potřeby 

tohoto nakladače, kdo poskytne tento nakladač. Jakým způsobem provést převoz nakladače. 

Jak dlouho bude trvat převoz. Kdo bude zajišťovat obsluhu nakladače. To znamená zabývat se 

možností poskytnutí těchto nakladačů pro potřeby hasičských záchranných sborů v daném 

kraji, popř. v České republice. 
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