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Anotace 

JELÍNEK, Petr. Využití Mobilní čerpací stanice : bakalářská práce. Ostrava : 
 VŠB-TU Ostrava, 2011, 43 s.  

 Bakalářska práce se zaměřuje na popis agregátu a příslušenství potřebného k nasazení 

čerpací stanice MČS 20 / 1500 K. V další kapitole jsou popsány jednotlivé typy taktického 

nasazení MČS. V práci jsou uvedeny příklady nasazení povodňového odřadu HZS Ústeckého 

kraje s MČS v Polsku. V závěru práce je hodnocení použití MČS při povodních v Polsku 

2010 a návrh na vylepšení některých konstrukčních prvků agregátu a doplnění příslušenství 

k MČS 20 / 1500 K. Součástí práce je vytvoření školícího materiálu.  
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Anotation 

JELINEK, Petr. Utilization of mobile pumping stations: Bachelor's thesis. Ostrava : 

VŠB-TU Ostrava, 2011, 43 p. 

This thesis focuses on the description of unit and equipment needed to deploy the 

station MCS 20/1500 K. The next chapter describes the various types of tactical deployment 

of MCS. The paper presents examples of the deployment of flood FRS Detachment Ústí 

Region with MCS in Poland. The conclusion is to evaluate the use of MCS in the floods in 

Poland in 2010 and a proposal to improve some components of the aggregation and addition 

of an accessory to the MCS 20 / 1500 K. Part of the work is the creation of training material. 
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1. Úvod 
Během posledních dvou desetiletí bylo území České republiky několikrát postiženo 

ničivými povodněmi, které měly za následek zaplavení rozlehlého území naší vlasti. První 

taková povodeň nastala v červenci roku 1997 a měla za následek zaplavení jedné třetiny 

celého našeho území a ztráty na životech několik desítek lidí. Na likvidačních pracích byly 

nasazeny síly a prostředky především jednotek požární ochrany z celé ČR, ať profesionálních 

tak dobrovolných. Při odčerpávacích pracích bylo používáno obrovské množství dostupných 

požárních stříkaček a čerpadel různých druhů a výkonů. Velkokapacitní čerpadla nebyla v té 

době k dispozici.   

Na základě této mimořádné události byly přijaty závěry k nutnosti vytvoření jednotek 

speciálně vybavených čerpacími stanicemi a vyškolených tzv. předurčených pro řešení 

následků mimořádných událostí, jako jsou povodně. Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru České Republiky vydalo zadávací podmínky na mobilní 

čerpací stanice. Úkolem byla pověřená Sigma Lutín jakožto největší a nejzkušenější výrobce 

velkokapacitních čerpadel u nás. Výsledkem byla mobilní čerpací stanice MČS – 400K o 

jmenovitém výkonu 2000 m3. h-1. Tyto mobilní čerpací stanice byly zakoupeny v počtu pěti 

kusů Správou státních hmotných rezerv. Na základě smlouvy o ochraňování zásob státních 

hmotných rezerv byly mobilní čerpací stanice předány k používání vybraným jednotkám HZS 

ČR v povodích řek Moravy, Vltavy a Labe.  

V srpnu roku 2002 postihla Českou Republiku povodeň, která byla svým rozsahem 

větší než povodeň roku 1997 a byla označena jako tisíciletá. Při likvidaci následků této 

mimořádné události byly již nasazeny mobilní čerpací stanice MČS – 400 K a potvrdila se 

nutnost předurčených jednotek. Mobilní čerpací stanice se při povodních velmi dobře 

osvědčily a staly se nepostradatelným prvkem při řešení následků takové mimořádné události, 

jako jsou povodně takového rozsahu. Velmi cenné zkušenosti získala i obsluha těchto MČS, 

jelikož se jednalo o jedno z prvních dlouhodobých nasazení těchto velkokapacitních čerpadel 

v různých podmínkách. 

V prosinci roku 2003 byla ničivými povodněmi postižena jihovýchodní Francie v 

oblasti řeky Rhony u města Arles. 4. prosince 2003 požádala francouzská vláda 

prostřednictvím Evropské komise o pomoc ve formě jednotek s čerpací technikou. Na tuto 

výzvu okamžitě reagovala Česká republika a vyslala do Francie povodňový odřad MV- GŘ 

HZS ČR. Patnáctičlenný odřad byl tvořen příslušníky HZS hlavního města Prahy a 
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příslušníky HZS Královéhradeckého kraje a dvěma mobilními čerpacími stanicemi MČS 400 

K. Po dobu nasazení od 8. – 24. prosince pracovaly agregáty bezporuchově a potvrdily tak 

dobré jméno svého výrobce [2].  

Jako nastupující generaci mobilní čerpací stanice MČS 400 K vytvořil Výzkumný a 

vývojový ústav, s.r.o. Sigma Lutín čerpací stanici s typovým označením MČS 20 / 1500 K, 

která svými výkonovými parametry nemá v ČR konkurenci. Od roku 2005 do konce roku 

2010 bylo vyrobeno 9 ks těchto MČS. Z tohoto celkového počtu zakoupilo pět kusů 

Ministerstvo vnitra a civilní ochrany Francie v roce 2005. Podle mého názoru měly značný 

vliv na nákup MČS ze strany Francie právě velmi dobré zkušenosti s čerpacími agregáty 

nasazenými při povodni ve Francii v roce 2003. V roce 2007 zakoupila Správa státních 

hmotných rezerv ČR tři kusy, které jsou rozmístěny u předurčených jednotek PO. Ke konci 

roku 2010 se jedná o HZS Ústeckého kraje – Územní odbor Litoměřice, HZS Olomouckého 

kraje a Záchranný útvar HZS ČR Hlučín. Ke konci roku 2010 byl zakoupen jeden kus 

Ministerstvem mimořádných událostí Běloruska [6]. Ve Francii byly Ministerstvem vnitra a 

civilní ochrany Francie úspěšně nasazeny např. při dochlazování jaderné elektrárny v Chinonu 

(Francie). Při zajištění dodávky pitné vody pro město (120 tis. obyvatel) Cayene v Guyane 

(Jižní Amerika), kdy po dobu 3 měsíců byla 2 x denně plněna z řeky laguna 10 000 m3 vody. 

Dále byly stanice úspěšně nasazeny při záplavách na jihu Francie na jaře 2010 - následné 

záplavy po vichřici Xyntie. Při povodních v Polsku roku 2010 byly nasazeny MČS 20 / 1500 

K Správy státních hmotných rezerv ČR [7]. 
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2. Rešerše 
 

Při shromažďování podkladů pro zpracování bakalářské práce jsem čerpal 

z písemných materiálů a z internetových stránek. Z písemných podkladů se jednalo především 

o příručky a návody k obsluze MČS 20 / 1500 K dodávaných výrobcem. Dalšími písemnými 

podklady byly souhrnné zprávy získané z GŘ HZS ČR. Informace získané z internetu se mi 

podařilo získat zejména ze stránek Výzkumného a vývojového ústavu s.r.o. a po zkontaktování 

se s panem ing. Tunkou, vedoucím Technického oddělení VVÚ s.r.o.  SIGMA Lutín. 
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3. Charakteristika MČS 20 / 1500 K 
 

Mobilní čerpací stanice MČS Sigma 20 / 1500 K je zařízení, které je určeno 

k velkokapacitnímu odčerpávání vody ze zatopených rozsáhlých územních celků. Označení 

v názvu udává dopravní výšku (m) / optimální průtok (l / s). Svými výkonovými parametry se 

tedy zařadila mezi unikátní čerpací agregáty. Tomu odpovídá přepravní hmotnost a množství 

potřebného příslušenství a jejich robustnost. Zařízení je uspořádáno do kontejnerového 

systému v počtu tří kusů. Jednotlivé kontejnery jsou označeny K 1, K 2/1 a K 2/2. Kontejner 

s pořadovým číslem jedna obsahuje čerpací agregát, který je s příslušenstvím pevně 

zabudován ke konstrukci vodotěsného kontejneru. V kontejneru K 2/1 je uloženo 

příslušenství, které je potřebné k samotnému nasazení MČS, jako jsou sací koše, sací kolena, 

sací hadice, výtlačné hadice umístěné na bubnových navijácích, spojovací a kotvící materiál a 

další.  Kontejner s označením K 2/2 je vybaven ocelovými plováky a nezbytným 

příslušenstvím pro vytvoření plovoucí verze čerpací stanice. 

Čerpací kontejner K1 (obrázek č. 1.) je jakési srdce celé soustavy, neboť je tvořen 

nejdůležitějšími prvky. Základ tvoří ocelový samonosný kontejner, který je svou tuhostí 

schopen manipulace jak nosičem kontejnerů, tak jeřábem pomocí kotevních míst umístěných 

v horních rozích konstrukce. Kontejner je zkonstruován ve vodotěsném provedení pro 

možnost plovoucí verze MČS. Uvnitř kontejneru je nainstalován dieselový motor, který 

pomocí převodové skříně přenáší krouticí moment na velkokapacitní čerpadlo. Čerpadlo je 

pomocí vstupního sběrače a pryžových kompenzátorů spojeno s čelem kontejneru a umožňuje 

vytvoření dvou větví sacího řádu DN 400. Ve vstupním sběrači jsou šoupátkové uzávěry 

umožňující uzavření jednotlivé sekce sacího řádu. Na výstupní části čerpadla je umístěna 

rozdělovací hlava se zpětnou klapkou. Rozdělovací hlava je opatřena čtyřmi výstupy na 

napojení výtlačného řádu DN 350. Pro jmenovitý čerpací výkon postačuje napojení pouze 

dvou větví výtlačného řádu. Napojení musí být provedeno jednostranně od podélné osy 

čerpacího agregátu, nebo oboustranně v diagonálním směru výtlačných hrdel rozdělovací 

hlavy. Ostatní dva výstupy jsou opatřeny uzávěry přírubového typu. Dalším důležitým 

prvkem  MČS je agregát vývěvy poháněný pomocným dieselovým motorem. Hlavním 

úkolem agregátu je zavodnění sacího řádu a čerpadla, může však být využit i k plnění 

nadlehčovacích vaků sacího vedení a jejich následného vyprazdňování. Pro ulehčení 

manipulace při připojování sacího řádu (sací kolena, sací hadice) je kontejner opatřen 

elektrohydraulickou rukou Fassi Micro.  
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Základní technické parametry kontejnerů MČS 20 / 1500 [4] 

 K 1 K 2/1 K 2/2 

délka (mm) 5815 6400 6400 

šířka (mm) 2500 2438 2438 

výška (mm) 2200 2200 2200 

hmotnost (kg) 11740 5900 5600 

 

 

Obrázek č. 1. Kontejner K 1 s čerpací jednotkou 

 

3.1. Popis čerpadla  
 

Mobilní čerpací stanice MČS 20 / 1500 K je vybavena čerpadlem A - 700 KIDM - 800  

- 150. Jedná se o odstředivé, pravotočivé, jednostupňové výkonné čerpadlo v horizontálním 

provedení. Čerpadlo je pevně uchyceno ke konstrukci kontejneru. Čerpadlo se skládá 

z hydraulické a mechanické části. Hydraulická část se skládá z rotoru a statoru. Rotor je 

tvořen oběžným kolem, unášecí hřídelí a pouzdrem ucpávky. Stator tvoří spirálová skříň 

(pozice 1, Obr. č. 2.) a mezistěna, která spojuje části hydraulickou a mechanickou. 

Mechanickou část tvoří tzv. kozlík, ve kterém je uložen hřídel na ložiscích. Těsnění čerpadla 

je řešeno zahlcovacím kroužkem a ucpávkou tvořenou pěti kusy měkké ucpávkové šňůry. 

Ucpávka je uložena v komoře tvořené mezistěnou a je přimazávána čerpanou vodou. Výrobce 

nedoporučuje chod čerpadla bez předchozího zavodnění. Při chodu čerpadla musí z komory 



 

6 
 

ucpávky odkapávat voda, seřizování těsnosti ucpávky se provádí přítlačným talířem na čele 

ucpávkové komory (pozice 1, Obr. č. 3) a to výhradně za chodu čerpadla. Pro odvodnění 

čerpadla je na spodní straně spirálové skříně umístěn kulový kohout s ručním ovládáním. 

Údržba čerpadla se provádí dle pokynů výrobce, které jsou součástí návodu k obsluze MČS. 

Graf v pracovní oblasti agregátu je uveden v příloze 1. 

 

Základní technické parametry čerpadla A - 700 KIDM - 800   

• optimální průtok    1500 l / s 

• maximální průtok    2000 l / s 

• nominální geodetická sací výška  3,5 m 

• maximální geodetická sací výška  5,5 m 

• dopravní výška    25 m 

• maximální výtlačná výška   50 m 

Obrázek č. 2. Čerpadlo A 700 – KIDM - 800 – 1 

   

Obrázek č. 3. Pohled na uložení ucpávky  

 

3.2. Popis motoru 
 

Hnacím agregátem čerpadla MČS je motor DEUTZ BF8M 1015. Jedná se o kapalinou 

chlazený, čtyřdobý, osmiválcový přeplňovaný dieselový motor s přímým vstřikem paliva. 

Motor je pevně připojen ke konstrukci kontejneru K 1. Elektroinstalace je v 24 V provedení. 

Motor je vybaven výkonným alternátorem, který dostatečně zajišťuje dobíjení 4 ks 

1 
1 
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akumulátorů. Ovládání motoru je umístěno do obslužného panelu, na kterém je obsluha 

schopna kontrolovat provozní hodnoty motoru.  

Základní technické parametry motoru DEUTZ BF8M 1015 [4] 

• maximální otáčky    n = 2100 ot. / min. 

• maximální výkon     P = 440 kW 

• max. spotřeba paliva     90 l / h 

• elektrický rozvod     24 V 

• obsah palivové nádrže   600 l 

 

 

3.3. Převodová skříň 
 

Krouticí moment motoru je transformován k čerpadlu pomocí převodové skříně 

značky FLENDER (pozice 1, Obr. č. 4). Konstrukčně je převod řešen stálým převodem 2,66. 

Vývody převodové skříně jsou opatřeny unášecími přírubami se spojkou FLENDER Elpex – 

S (pozice 3, Obr. č. 4) mezi motorem a převodovou skříní, a spojkou RATHI RB 360 (pozice 

2, Obr. č. 4) na straně převodová skříň – čerpadlo. Z důvodu odvodu tepla vzniklého při 

dlouhodobém provozu je převodová skříň chlazena. Chlazení je řešeno pomocí výměníku 

uvnitř převodové skříně a chladícím mediem je čerpaná voda, která je dodávána potrubím 

(pozice 4, Obr. č. 4) z výstupní části čerpadla  A - 700 KIDM - 800  - 150.   Návod na údržbu 

je součástí Návodu k obsluze a údržbě MČS SIGMA 20 / 1500. 
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Obrázek č. 4. Převodová skříň zn. FLENDER 

 

3.4. Agregát vývěvy 
 

Nedílnou součástí celého čerpacího agregátu je agregát vývěvy, který je tvořen 

pomocnou motorovou jednotkou YANMAR (pozice 1, Obr. č. 5) a agregátem lamelové 

vývěvy YUROP PN 33 D (pozice 2, Obr. č. 5). Hlavním úkolem vývěvy je zavodnění sacího 

řádu a čerpadla A - 700 KIDM - 800  - 150. Další možností využití tohoto agregátu je plnění 

nadlehčovacích vaků sacích hadic. Pracuje tedy v režimu sacím, nebo tlakovém. Režim chodu 

se ovládá mechanicky přestavením ovládací páky na vrchní části agregátu. Vývěva je 

napojena přes oddělovací větrník (pozice 3, Obr. č. 5) potrubím na čerpadlo.  

Pracovní chod vývěvy: 

• tlakový - maximální přetlak 50 kPa 

• sací - maximální vakuum 90% [3] 

Využití vývěvy při jednotlivých pracovních režimech: 

• tlakový režim - plnění nadlehčovacích vaků sacích hadic vzduchem 

• sací režim - zavodnění sacího traktu MČS 

                 - vyprazdňování nadlehčovacích vaků sacích hadic 

1 

2 3 

4 
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Obrázek č. 5. Sestava agregátu vývěvy 

 

 

3.5. Ovládací panel 
 

K ovládání a provádění základních obslužných činností je MČS 20 / 1500 vybavena 

dvojicí obslužných panelů, které jsou situovány v levé horní části čerpacího kontejneru K 1 

nad agregátem vývěvy. V levém ovládacím panelu jsou umístěny spínače jednotlivých 

agregátů a kontrolní ukazatele provozních hodnot motoru DEUTZ. Spínač hlavního motoru 

(pozice 7, Obr. č. 6) je závislý na signálu zavodnění čerpadla A - 700 KIDM - 800  - 150. 

Tímto systém zabezpečuje ochranu poškození čerpadla chodem bez vody. V pravém 

ovládacím panelu jsou umístěny displeje a poruchové kontrolky. Displeje informují obsluhu o 

aktuálních pracovních hodnotách čerpadla. Elektroinstalace je provedena ve 24 V napětí 

v ochraně IP 50. 

 

1 

2 

3 
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Obrázek č. 6.  Obslužný panel 

1 – otáčkoměr hlavního motoru DEUTZ, 2 – počítadlo motohodin, 3 – ukazatel teploty 

chladicí kapaliny motoru, 4 – ukazatel teploty motorového oleje, 5 – palivoměr, 6 – ukazatel 

dobíjení, 7 – spínací skříňka hlavního motoru DEUTZ, 8 – spínací skříňka agregátu vývěvy 

YANMAR, 9 – spínací skříňka uvolňovače pomocných strojů /hydraulická ruka FASSI, 

elektrický naviják/, 10 – spínač servisního protočení motoru DEUTZ bez zavodnění čerpadla, 

11 – ukazatel tlaku v sání čerpadla (m. v. sl.), 12 – ukazatel tlaku ve výtlačné části čerpadla 

(m. v. sl.), 13 – ukazatel aktuálního průtoku (l / s), 14 – informační panel poruchové 

signalizace. 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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4. Popis příslušenství potřebného k nasazení MČS SIGMA 20 / 1500 
 

4.1. Sací příslušenství 
 

• Sací hadice:  

  - gumotextilní s drátěnou kostrou  

  - opatřeny hákovými rychlospojkami umožňující osový odklon do 15° 

počet     8 ks  

průměr    DN 400 mm 

délka 1 ks     3000 mm 

hmotnost 1 ks    140 kg 

celková délka 1 sací větve  12 000 mm 

počet sacích větví   2 

 

• Sací koš: 

 - opatřen zpětnou klapkou 

 - umožňuje průchod nečistotám o velikosti 100 mm 

 

počet     2 ks 

průměr    DN 400 mm 

hmotnost 1 ks    170 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Obrázek č. 7. Sací koš 
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• Sací zvon:  

  - náhrada za sací koš 

  - bez zpětné klapky 

  - použití při zvýšené sací výšce 

 

počet    2 ks 

průměr    DN 400 mm 

hmotnost 1 ks   60 kg 

 

 

  

Obrázek č. 8. Sací zvon 

 [ing. Tunka VVÚ SIGMA Lutín] 

              

 

 

• Sací koleno 90°: 

  - použití při plovoucí verzi MČS 

počet     2 ks 

průměr     DN 400 mm 

hmotnost 1 ks    90 kg 

 

4.2. Výtlačné příslušenství 
 

• Výtlačné hadice: 

  - materiál polyuretan, kord - syntetická tkanina 

  - navinuty na přepravních cívkách 

  - opatřeny kovovými nátrubky pro spojky 
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počet     10 ks  

průměr     DN 350 mm 

délka 1 ks    40 m 

hmotnost 1 ks                                   250 kg 

celková délka 1 výtlačné větve 200 m 

počet výtlačných větví  2 

 

 

 

 

Obrázek č. 9. Výtlačná hadice  
  

• Objímkové spojky výtlačných hadic 

    - upevňování pomocí šroubových spojů 

počet     20 ks 

 

 

• Výtlačné koleno 45°:  

     - usměrňuje výtlačné vedení do požadovaného směru pokládání výtlačného vedení 

     - montáž na výtlačné hrdlo rozdělovací hlavy čerpadla  

 

 

Obrázek č. 10. Výtlačné koleno instalované na MČS 

 

• Kotvící rošt výtlačného vedení: 

      - brání  nekontrolovatelnému pohybu výtlačných hadic v místě výtoku 

      - ukotvuje se pevně do podloží 
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Obrázek č. 11.  Kotvící rošt  
 

 

Obrázek č. 12.  Upevnění hadice v roštu 

[HZS Olomouckého kraje] 

 

                                                                               

• Upevňovací kolíky: 

      - slouží k ukotvení výtlačného vedení 

 

• Motorový naviják: 

počet      1 ks 

hmotnost (naviják + hadice s cívkou) 460 kg 

 

      - určen na navíjení výtlačných hadic na přepravní cívky  

      - skládá se z motorové jednotky a převodky se zubovou spojkou 

      - umístěn na rámu s kolečky 

 

          

                     Obrázek č. 13. Hadicový naviják s výtlačnou hadicí 
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4.3. Ocelové plováky 
 

• využití při plovoucí verzi MČS 

počet     5 ks 

hmotnost sady plováků  1790 kg 

 

Obrázek č. 14. Instalace plováku na MČS  [HZS Středočeského kraje] 

 

4.4. Pomocné elektrické příslušenství 
• Elektrické ponorné čerpadlo 24 V  

  - používá se k odčerpávání vody vniklé do čerpacího kontejneru K 1 

 

• Čerpadlo PHM 24 V 

  - slouží k doplňování pohonných hmot do nádrže umístěné v horní části čerpacího 

kontejneru 

 

• Stacionární osvětlení 24 V 

  - používá se k osvětlení okolního prostoru čerpací stanice a prostoru čerpání 
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5. Charakteristika taktického nasazení MČS SIGMA 20 / 1500 
 

Konstrukce této mobilní čerpací stanice dává možnost taktického nasazení podle 

potřeby: 

• instalace MČS pevnině 

• instalace MČS na hladině – plovoucí varianta 

Vzhledem k tomu, že použití MČS je převážně na odstraňování následku mimořádné události 

jako jsou povodně, je dostatek času na zvolení místa a druhu použití MČS. Toto má za úkol 

dokonalý průzkum místa zásahu. Cílem průzkumu by mělo být vytipování nejlepší lokality 

pro umístění MČS z hlediska: 

• efektivní doby nasazení 

• prostoru pro manipulaci techniky s kontejnery 

• dostatečně pevného podloží 

• možnosti rozvinutí sacího řádu 

• možnosti rozvinutí výtlačného řádu 

 

 

5.1. Instalace MČS 20 / 1500 na pevnině 
 

Tento způsob použití umožňuje nasazení agregátu na volném terénu v přírodě, nebo 

v zastavěném městském prostředí. Při této variantě je čerpací kontejner umístěn v blízkosti 

odčerpávání na dostatečně pevném podloží. Sací řad je v tomto případě tvořen sacími 

hadicemi a sacím košem, který může být podle situace nahrazen sacím zvonem. Tato varianta 

použití je nejčastější a není tolik náročná na podmínky terénu a použité technické prostředky 

jako u plovoucí verze. 
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Obrázek č. 15. Umístění MČS na pevnině  [por. Pavel Legner] 

 

5.2. Instalace MČS 20 / 1500 na vodní hladině 
  

Konstrukčně je tento agregát přizpůsoben k nasazení na volné hladině pomocí 

stabilizačních plováků. Instalace plováků se provádí na břehu pomocí autojeřábů, nebo 

pomocí hydraulických rukou umístěných na nosičích kontejnerů. Na místo sacích hadic se 

v tomto případě instalují sací kolena 90°. Výtlačné vedení se rozvinuje až po instalaci MČS 

na vodní hladinu a po jejím důkladném zajištění proti odplutí. Pro rozvinutí výtlačného řádu 

je potřeba použití malého plavidla.  

K umístění MČS na hladinu je možno využít dvou způsobů: 

a) pomocí nosiče kontejneru – celá sestava kontejneru K 1 se stabilizačními plováky se 

spouští po šikmém břehu do vody (obr. č. 16). 

b) pomocí autojeřábu - celá sestava kontejneru K 1 se stabilizačními plováky se zvedne 

pomocí jeřábu za kotvící prvky rámu a umístí na vodní hladinu (obr. č. 17). 
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Obrázek č. 16.  Instalace MČS na vodní hladinu [HZS Středočeského kraje]  

 

 

 

 

Obrázek č. 17. Instalace MČS pomocí autojeřábu [HZS Olomouckého kraje] 
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5.3. Technika potřebná k nasazení MČS 20 / 1500 K 
 

• Velitelský automobil + přívěs s člunem                                                                    

• Nosič kontejneru MERCEDES ACTROS + kontejnerový přívěs    

• Nosič kontejneru s minimální natahovací nosností 14 tun, oba nosiče vybaveny 

hydraulickým nakládacím jeřábem s minimálním vyložením ramene 7 metrů 

• Automobilový jeřáb s minimální nosností 28 tun  

• Kontejner týlového zabezpečení + nosič kontejneru 

• Dopravní automobil 
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6. Příklady taktického nasazení při povodních v Polsku 2010 
 

Na základě žádosti řešení likvidace následků velmi rozsáhlých povodní v jižní části 

Polska požádalo Ministerstvo vnitra Polské republiky Českou republiku o pomoc. Žádosti 

bylo vyhověno v souladu se Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou o 

spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných 

událostech smlouvy [8]. Do Polska byly vyslány povodňové odřady GŘ HZS České 

republiky. Mezi těmito odřady byl i povodňový odřad HZS Ústeckého kraje, územního 

odboru Litoměřice. Tato stanice je v rámci předurčenosti pro velkoobjemové čerpání vody 

vybavena MČS 20 / 1500 K.  

 

Povodňový odřad HZS Ústeckého kraje, byl nasazen v Polsku v období od 18. 5. 2010 

do 21. 6. 2010 ve třech sledech. Jednotka byla vyslána v počtu 1 + 7 [9]. 

technika: 

• Nosič kontejneru SCANIA (MČS 20 / 1500 K 1) 

• Nosič kontejneru Mercedes ACTROS + kontejnerový přívěs SCHARZMÜLLER 

(MČS 20 / 1500 K 2/1 a K 2/2) 

• Velitelský automobil Mitsubishi L 200 

 

 

1. odřad: 18. 5. 2010 – 31. 5. 2010 [9] 

Velitel odřadu: por. Josef Hejna 

Místa nasazení: Zabrze, Bieruň,  

 

2. odřad: 31. 5. 2010 – 14. 6. 2010 [9] 

Velitel odřadu: por. Pavel Legner 

Místa nasazení: Novy Bieruň, Padow Narodowa, Sandomierz, Zaduszniky 
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3. odřad: 14. 6. 2010 – 21. 6. 2010 [9] 

Velitel odřadu: por. Jaroslav Flesar 

Místo nasazení: Sandomierz 

 

6.1. Nasazení v městě Zabrze 
 

počátek čerpání  20. 5. 2010 v 01:00 h 

konec čerpání   25. 5. 2010 v 16:00 h 

sací vedení    6 kusů sacích hadic, dva sací řády 

výtlačné vedení  200 m, dvě výtlačná vedení 

převýšení   15 m 

 

 

Obrázek č. 18. Oblast nasazení v okolí Katowic 
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Obrázek č. 19. Nasazení MČS v městě Zabrze  [por. Josef Hejna] 

 

 

6.2. Nasazení v městě Bieruň 
 

počátek čerpání  26. 5. 2010 v 22:00 h 

konec čerpání   30. 5. 2010 v 17:00 h 

sací vedení     4 kusy sacích hadic, použito jedno sací vedení  

výtlačné vedení  200 m, použito jedno výtlačné vedení 

převýšení   8 m 

 

6.3. Nasazení v městě Sandomierz 
 

počátek čerpání  6. 6. 2010 v 22:00 h 
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konec čerpání   20. 6. 2010 v 17:00 h 

sací vedení     4 kusy sacích hadic, jeden sací řád 

výtlačné vedení  360 m, 1 výtlačné vedení 

převýšení   3 m 

 

 

Obrázek č. 20. Nasazení MČS v městě Sandomierz    [por. Legner] 

 

 

Za celou dobu působení MČS v Polsku bylo použito tzv. břežní varianty nasazení 

agregátu. Způsob nasazení se lišil pouze v použití jedné, nebo obou větví sacího řádu 

v závislosti na potřebné délce výtlačného vedení a potřebného odčerpávaného množství vody. 
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7. Zhodnocení nasazení MČS 20 / 1500 při povodních v Polsku 2010 
 

Za dobu nasazení odřadu odpracovala MČS 20 / 1500 K téměř 520 motohodin. Za 

tento celkový čas provozu nedošlo k závažnějším poruchám, kvůli kterým by musel být 

agregát odstaven z provozu na dobu delší než 3 hodin. Častý důvod přerušení provozu byl 

z důvodu zanešení ucpávky čerpadla. Dalším důvodem odstavení čerpadla bylo ve třech 

případech uklepání chladícího potrubí převodové skříně vlivem vibrací agregátu. Kratší 

časové intervaly přerušení čerpání představovaly denní údržby a kontroly provozních náplní 

dle pokynů výrobců jednotlivých agregátů. 

Při svém působení v Polsku členové povodňového odřadu získali neocenitelné 

zkušenosti s nasazením a obsluhou čerpací stanice. Jednalo se o první dlouhodobé nasazení 

tohoto agregátu. Dosavadní zkušenosti byly získané pouze z výcviku. Z příkladů nasazení při 

uvedených v předchozí kapitole vyplývá, že nejvhodnější variantou použití MČS při 

povodních je její instalace na pevnině, tzv. břežní varianta. Důvodem je menší požadavek 

techniky na manipulaci s agregátem. Je také pravděpodobné, že by při použití plovoucí verze 

došlo k uvíznutí MČS v blátivém podloží odčerpané laguny. Nastal by tak velký problém 

s vyproštěním agregátu a zaměstnal by tak zbytečně síly a prostředky potřebné k řešení 

důležitějších úkolů. 

Největší poznatek, který vzešel z nasazení MČS v Polsku je však ve zlepšení 

organizace a vybavení jednotlivých odřadů. Absence potřebné techniky, týlového zabezpečení 

či věcných prostředků vede k jakési improvizaci na místě zásahu a z pohledu nezávislých 

pozorovatelů pak může působit neprofesionálně. Odřad, ať jakýkoliv by měl být zorganizován 

tak, aby byl po určitou dobu samostatný, nezávislý. Toto bylo v případě organizace odřadu 

HZS Ústeckého kraje podceněno. Týlové zabezpečení pro obsluhu agregátu bylo náhradně 

řešeno v prázdném oplachtovaném kontejneru pro příslušenství, nebo byla obsluha schována 

v kabinách techniky. Ubytování ostatních členů bylo řešeno u místních požárních jednotek, 

nebo byly obcí nasmlouvány ubytovny, kde byl odřad i stravován. 

Nedostatečně dořešené zabezpečení odřadů může mít vliv na špatnou psychickou 

náladu příslušníků, potýkajících se už tak s negativními podmínkami, jako jsou práce 

ve ztížených podmínkách, únava, nevyspalost apod.   
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 Dalším poznatkem získaným při nasazení MČS 20 / 1500 K je, že počet příslušníků 

(družstvo 1 + 7) je postačující k sestavení MČS a vyhovuje též k vytvoření dvoučlenných 

skupin na střídání obsluhy agregátu. 

  

Celkově lze hodnotit nasazení MČS  20 / 1500 K na povodních pozitivně. Agregát 

tohoto typu se svým výkonem a spolehlivostí projevil jako naprosto vyhovující pro řešení 

následků mimořádných událostí, jako jsou povodně takovéhoto rozsahu. Členové odřadu se 

vždy dočkali poděkování za velmi účinnou pomoc. Poznatky získané z nasazení všech 

povodňových odřadů GŘ HZS ČR je možno brát jako podklady pro vylepšení organizace a 

zajištění jednotek v rámci odřadů. 
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8. Návrhy na vylepšení konstrukčních prvků a příslušenství 
 

Podle získaných zkušeností obsluhy a zasahujících členů povodňového odřadu HZS 

Ústeckého kraje, územního odboru Litoměřice. 

8.1. Návrhy na vylepšení konstrukčních prvků 
 

• instalace pružných dílů kompenzující vibrace motoru: 

           - na chladící potrubí spojující čerpadlo a převodovou skříň 

- na potrubí spojující čerpadlo a tělo oddělovacího větrníku vývěvy  

• výměna pojezdových koleček na navijáku výtlačných hadic – při pohybu v horším 

terénu nevyhovující 

• výměna snímače hladiny zavodnění čerpadla za jiný, funkčně spolehlivější – bez 

informace z tohoto čidla nelze nastartovat motor DEUTZ 

• omezení pohybu pomocné hydraulické ruky – vlivem nepozornosti může dojít ke 

kolizi s nosným rámem MČS 

8. 2. Návrhy na doplnění příslušenství 
 

• sada ucpávkových šňůr čerpadla A - 700 KIDM - 800  - 150 

• nářadí potřebné k základní údržbě agregátů 

• náhradní díly k servisu motoru DEUTZ (olejový filtr, palivové filtry, palivové 

hadičky) 

• základní ženijní nářadí 

• upevňovací kolíky výtlačného vedení, doplnit alespoň o 20 ks 

• náhradní těsnění sacího a výtlačného vedení 

• náhradní spony výtlačného vedení 

• vázací prostředky (lana, kurty, spony) 
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9. Vytvoření školícího materiálu formou konspektu 
 

Školící materiál slouží k seznámení jednotek PO s velkoobjemovou čerpací stanicí 

MČS 20 / 1500 K. Je vytvořen k podání základních informací o tomto agregátu. Podrobné 

informace jsou vypracovány v [4]. Z mého pohledu nemá smysl příslušníky dopodrobna 

zatěžovat nadbytečnými informacemi, pokud nejsou tímto agregátem vybaveny. Školící 

materiál je zpracován v příloze číslo 4. 

Při vytváření školícího materiálu jsem čerpal z literatury [3, 4], dodávané výrobcem 

MČS 20 / 1500 K SIGMA Lutín. 
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10. Závěr 
 

Cílem mé bakalářské práce byl popis a zhodnocení nasazení mobilní čerpací stanice 

SIGMA 20 / 1500 K. Důvodem proč jsem si toto téma vybral je, že naše požární stanice 

Litoměřice je vybavena v rámci předurčenosti na velkoobjemové čerpání a dálkovou dopravu 

vody agregáty MČS 20 / 1500 K a HFS Somati. Působím na funkci směnového technika 

strojní služby a jsem určen na obsluhu těchto agregátů. Znalost technicko – taktických dat a 

parametrů pro nasazení jsou základní podmínkou pro správné a efektivní využití MČS. 

Pro zhodnocení nasazení MČS 20 / 1500 K jsem v bakalářské práci uvedl příklady 

nasazení při povodních v Polsku 2010. Z jiných podnětů jsem nemohl čerpat, protože se 

jednalo o první použití agregátu u zásahu. Předchozí zkušenosti s obsluhou byly získány 

pouze při výcviku v rámci ročního školení jednotek PO.   

V závěru práce jsem vytvořil jednoduchý školící konspekt. Tento konspekt by mohl 

posloužit při školení jednotek PO. 
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      Obrázek č. 1. Pracovní oblast MČS 20 / 1500 – rozvinutí na břehu [6]
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Obrázek č. 1. Rozměrový výkres MČS 20 / 1500 [3]



JELÍNEK Petr. Využití mobilní čerpací stanice SIGMA 20 / 1500 
 

1 
 

      Příloha 3 

 

Obrázek č. 1. Rozměrový výkres MČS 20 / 1500 – instalace na hladině [3]
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Úvod 
 

Tento školící materiál je určen pro základní seznámení jednotek PO s mobilní čerpací 

stanicí MČS SIGMA 20 / 1500 K. Tímto čerpacím agregátem jsou vybaveny některé jednotky 

HZS České republiky v rámci předurčenosti na velkoobjemové čerpání. 

 

1. Popis  
 

Mobilní čerpací stanice SIGMA 20 / 1500 K je vysokovýkonný agregát, který je pro 

svou unikátní konstrukci a výkonové parametry určen především na čerpací práce při řešení 

odstraňování následků mimořádných událostí způsobených povodněmi. Tímto agregátem jsou 

vybaveny některé jednotky PO v rámci předurčenosti na velkoobjemové čerpání. 

 Zařízení je uspořádáno do kontejnerového systému v počtu tří kusů. Jednotlivé 

kontejnery jsou označeny K 1, K 2/1 a K 2/2. V kontejneru K 1 je umístěn samotný čerpací 

agregát. Kontejner K 2/1 je vybaven příslušenstvím potřebným k samotnému nasazení MČS. 

Ocelové plováky s příslušenstvím určené k nasazení čerpacího agregátu na vodní hladině jsou 

uloženy v kontejneru K 2/2. 

 

1.1. Obsluha 
K sestavení a obsluze  MČS 20 / 1500 K je určeno družstvo v počtu 1 + 7. Tento počet 

členů je dostatečný jak z hlediska samostatného zprovoznění agregátu, tak i k vytvoření 

střídajících se skupin obsluhy v případě povodňového odřadu. 

Požadavky na obsluhu MČS 20 / 1500 K: 

• jeřábnický průkaz 

• vazačský průkaz 

• průkaz vůdce malého plavidla  
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1.2. Základní technicko - taktická data MČS 20 / 1500 K 
 

 1.2.1. Čerpadlo 
Typ A - 700 KIDM - 800  - 150 

• optimální průtok    1500 l / s 

• maximální průtok    2000 l / s 

• nominální geodetická sací výška  3,5 m 

• maximální geodetická sací výška  5,5 m 

• dopravní výška    25 m 

• maximální výtlačná výška   50 m 

1.2.2. Motor 
 

Typ DEUTZ BF8M 1015   

• maximální otáčky    n = 2100 ot. / min. 

• maximální výkon     P = 440 kW 

• max. spotřeba paliva     90 l / h 

• elektrický rozvod     24 V 

• obsah palivové nádrže   600 l 

 

1.2.3. Sací hadice 
 

 počet     8 ks  

průměr    DN 400 mm 

délka 1 ks     3000 mm 

hmotnost 1 ks    140 kg 

celková délka 1 sací větve  12 000 mm 

počet sacích větví   2 
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1.2.4. Výtlačné hadice 
počet     10 ks  

průměr     DN 350 mm 

délka 1 ks    40 m 

hmotnost 1 ks                                   250 kg 

celková délka 1 výtlačné větve 200 m 

počet výtlačných větví  2 

 

                              

 

 

1.3. Základní technické parametry kontejnerů MČS 20 / 1500 K 
 

 K 1 K 2/1 K 2/2 

délka (mm) 5815 6400 6400 

šířka (mm) 2500 2438 2438 

výška (mm) 2200 2200 2200 

hmotnost (kg) 11740 5900 5600 

 

 

 

 

           Obrázek č. 1. Kontejner K 1 s čerpací jednotkou 
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2. Způsoby nasazení 
 

Konstrukce této mobilní čerpací stanice dává možnost taktického nasazení podle 

potřeby: 

• instalace MČS pevnině 

• instalace MČS na hladině – plovoucí varianta 

Důležitou podmínkou pro nasazení MČS 20 / 1500 K je dokonalá znalost technických 

parametrů tohoto agregátu. Vzhledem k tomu, že použití MČS je převážně na odstraňování 

následku mimořádné události jako jsou povodně, je dostatek času na zvolení místa a druhu 

použití MČS. Toto má za úkol dokonalý průzkum místa zásahu. Cílem průzkumu by mělo být 

vytipování nejlepší lokality pro umístění MČS z hlediska: 

• efektivní doby nasazení 

• prostoru pro manipulaci techniky s kontejnery 

• dostatečně pevného podloží 

• možnosti rozvinutí sacího řádu 

• možnosti rozvinutí výtlačného řádu 

 

2.1. Instalace MČS 20 / 1500 na pevnině 
 

Tento způsob použití umožňuje nasazení agregátu na volném terénu v přírodě, nebo 

v zastavěném městském prostředí. Při této variantě je čerpací kontejner umístěn v blízkosti 

odčerpávání na dostatečně pevném podloží. Sací řad je v tomto případě tvořen sacími 

hadicemi a sacím košem, který může být podle situace nahrazen sacím zvonem. 
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Obrázek č. 2. Nasazení MČS 20 / 1500 na pevnině 

 

2.2. Instalace MČS 20 / 1500 na vodní hladině 
 

Konstrukčně je tento agregát přizpůsoben k nasazení na volné hladině pomocí 

stabilizačních plováků. Instalace plováků se provádí na břehu pomocí autojeřábů, nebo 

pomocí hydraulických rukou umístěných na nosičích kontejnerů. Na místo sacích hadic se 

v tomto případě instalují sací kolena 90°. Výtlačné vedení se rozvinuje až po instalaci MČS 

na vodní hladinu a po jejím důkladném zajištění proti odplutí. Pro rozvinutí výtlačného řádu 

je potřeba použití malého plavidla.  

 

K umístění MČS na hladinu je možno využít dvou způsobů: 

 

a) pomocí nosiče kontejneru – celá sestava kontejneru K 1 se stabilizačními plováky se 

spouští po šikmém břehu do vody. 

 

b) pomocí autojeřábu - celá sestava kontejneru K 1 se stabilizačními plováky se 

zvedne pomocí jeřábu za kotvící prvky rámu a umístí na vodní hladinu.  
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Obrázek č. 3. Plovoucí varianta nasazení MČS 20 / 1500 K 

 

3. Technika potřebná k nasazení MČS 
 

Při volbě techniky musí být brán předpoklad pohybu po nezpevněných komunikacích, 

proto je požadavek na terénní podvozky. 

 

• Velitelský automobil + přívěs s člunem                                                                    

• Nosič kontejneru MERCEDES ACTROS + kontejnerový přívěs 

SCHWARZMÜLLER /základní technika dodávaná s MČS 20 / 1500/   

• Nosič kontejneru s minimální natahovací nosností 14 tun, oba nosiče vybaveny 

hydraulickým nakládacím jeřábem s minimálním vyložením ramene 7 metrů 

• Automobilový jeřáb s minimální nosností 28 tun  

• Kontejner týlového zabezpečení + nosič kontejneru 

• Dopravní automobil 
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4. Bezpečnost práce pří nasazení MČS 20 / 1500 K 
 

Vzhledem k samotné robustnosti agregátu a podmínkám, při kterých je tento čerpací 

agregát používán, musí být brán zřetel na zajištění dostatečné bezpečnosti obsluhy. 

 

Nebezpečí plynoucí z nasazení: 

 

• Nebezpečí při manipulaci s břemeny 

• Nebezpečí při manipulaci se zavěšenými břemeny 

• Nebezpečí práce na podmáčeném podloží 

• Nebezpečí pádu do vody 

• Nebezpečí infekce 
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