
Zadání diplomové práce

Student:

Studijní program:

Téma:

Bc. Tomáš Svák

N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Nasazení CAS v městských podmínkách

Cíl práce:
Zhodnocení stávajícího stavu vybavenosti jednotek PO mobilní požární technikou nasazenou u jednotek
HZS ČR a návrh optimálního typu podvozku a konstrukce nástavby pro charakteristické topologie
vybraných městských zástaveb.

Charakteristika práce:
Vyhodnocení statistiky zásahů jednotek PO v městských aglomeracích.
Analýza současného stavu vybavenosti jednotek PO sledovanou mobilní požární technikou.
Charakteristika vybraných topologií městských zástaveb z pohledu dopravní infrastruktury a jejich vliv na
zásahovou činnost hasičů.
Současné požadavky na zásahový požární automobil, právní předpisy, normy, interní pokyny a technické
podmínky GŘ HZS ČR.
Teoretická východiska postupů při multikriteriálním hodnocení mobilní požární techniky.
Zhodnocení výsledků analýzy a návrh optimální mobilní požární techniky pro specifikované typologie
městské zástavby.
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