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Anotace 

HANUŠ, Dalibor. Multifunkční záchranný a zásahový robotický transportér. Diplomová 

práce, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 70 s. 

 

Diplomová práce se zabývá specifikací základních takticko-technických parametrů pro 

modelovou koncepci multifunkčního lehkého záchranného a zásahového robotického 

transportéru, pro vyuţití při průjezdu mimořádně náročnými terény a extrémními výškovými 

rozdíly. První kapitola obsahuje zhodnocení současného stavu záchranných a zásahových 

transportérů v ČR a v zahraničí a porovnání jejich takticko-technických parametrů. V druhé 

kapitole jsou uvedeny události a jejich statistický v ČR, při kterých je moţné vyuţít 

záchranných a zásahových transportérů. V další kapitole jsou charakterizovány mimořádně 

náročné terény a klimatické poměry za pomoci poznatků z nasazení mobilní poţární techniky 

u jednotlivých zásahů. V poslední kapitole jsou specifikovány základní takticko-technické 

parametry pro multifunkční lehký záchranný a zásahový robotický transportér. 

 

Klíčová slova: záchranné a zásahové transportéry, mimořádně náročný terén, podvozek 

 

Annotation 

HANUŠ, Dalibor. Multifunkcional and rescue and interventional robotic transporter. Master 

Thesis, Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2012. 70 s. 

 

This thesis deals with the specification of basic of tactical-technical parameters for the  

Simulation of response of multifunkcional light rescue and interventional robotic transporter 

for usage to drive through extremely difficult terrain and extreme differences in height. The 

first chapter contains an evaluation of the current condition of emergency and rescue 

transporters in the Czech Republic and abroad. It compares their tactical and technical 

parameters. In the second chapter are introduced events and statistics in the Czech Republic 

where i tis possible to use the rescue and emergency transporters. In the next chapter is 

characterized extremely difficult terrain and climatic conditions with the help of knowledge of 

useing mobile fire fighting equipment for individual interventions. Last chapter specifies 

basic tactical-technical parameters for the multifunkcional light rescue and interventional 

robotic transporter. 
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Úvod 

V dnešní době je stále větším trendem, zabývat se vývojem mobilních servisních 

robotů. Důvodem tohoto zájmu, je především moţnost vyuţití těchto strojů k provádění 

velkého mnoţství nevýrobních činností.  

Jednou z oblastí vývoje mobilních servisních robotů, je vyuţití pro záchranářskou 

činnost. Vývojem a konstrukcí strojů pro tuto oblast se zabývá nejen soukromá sféra v podobě 

soukromých firem, ale i mnoho vysokých škol po celém světě, neboť panují názory, ţe 

robotické stroje by měly nejenom v této oblasti, ale i ve všech odvětvích lidské činnosti časem 

nahradit člověka. V současné době však nacházejí robotické transportéry při záchranářských 

činnostech jen částečné či minimální uplatnění z důvodu různých omezení, které jsou 

zapříčiněny především jejich konstrukcí. Aby měl robotický transportér větší uplatnění u 

záchranářských činností, musí splňovat daleko více poţadavků, které jsou na něj kladeny.  

Hlavním cílem předloţené diplomové práce je specifikace základních takticko-

technických charakteristik modelové koncepce multifunkčního lehkého záchranného a 

zásahového robotického transportéru s dálkovým řízením pro vyuţití při průjezdu mimořádně 

náročnými terény a extrémními výškovými rozdíly, které současné záchranné transportní 

prostředky v ČR ani v zemích EU nezvládají. 

Otázkou však je, jakou konstrukci a za jakou cenu lze v dnešní době vytvořit, aby 

dokázala splnit co moţná nejvíce poţadavků, které jsou na ni kladeny.   

Proto, aby bylo dosaţeno odpovědi na tuto otázku, se první část této diplomové práce 

bude zabývat současnou situací týkající se všech transportérů, tedy jak robotických, tak i 

transportérů s přímým řízením, následně bude provedeno porovnání takticko-technických 

parametrů strojů v jednotlivých skupinách. Dále bude uveden rozbor statistik mimořádných 

událostí v ČR, při kterých by bylo moţné vyuţít jednotlivé transportéry. V další části práce 

pak budou charakterizovány mimořádně náročné terény a klimatické podmínky, za pomocí 

především praktických poznatků z nasazení mobilní techniky hasičů u zásahů a částečně i 

pomocí teoretických výpočtů. Na závěr budou navrţeny základní takticko-technické 

parametry pro modelovou koncepci multifunkčního záchranného a zásahového robotického 

transportéru s dálkovým ovládáním.  
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Rešerše 

V úvodní části se diplomová práce zabývá zhodnocením současného stavu 

záchranných a zásahových transportérů v ČR a zahraničí a porovnáním jejich takticko-

technických charakteristik. Úkolem této úvodní části je především seznámení čtenáře 

s transportéry jak s přímým řízením, tak s robotickými, které se v současné době vyskytují 

v ČR a v zahraničí a určení, jaké transportéry nejvíce vyhovují zvoleným poţadavkům. 

Problematikou, která se týká současného stavu transportérů s přímým řízením, se 

téměř ţádná odborná literatura nezabývá, a proto jsem čerpal z internetových stránek 

světových výrobců těchto strojů, popřípadě z článků týkajících se pouţívání transportérů 

s přímým řízením. 

K problematice, týkající se robotických transportérů jsem vyuţil několik publikací, 

tištěných či internetových katalogů od firem Telerob, DOK-ING, Strojírny Třinec, 1. 

Robotická s.r.o. a dále pak internetových článků. 

Publikace pouţité k této problematice: 

 

KÁRNÍK, L. Servisní roboty. 1. vyd. Ostrava: Edice VŠB-TUO, 2004. 144. ISBN 80-248-

0626-6 

Tato publikace se zabývá základními pojmy a poznatky z oblasti servisních 

robotických systémů z hlediska konstrukce. Je zde také uvedena klasifikace a rozdělení 

servisních robotů podle různých hledisek a vývojových trendů. Kniha se také zabývá 

poţadavky a metodikou navrhování a aplikacemi různých druhů mobilních robotických 

systémů jako jsou např. kráčející, kolové, pásové atd.  

 

NOVÁK, P. Mobilní roboty - pohony, senzory, řízení. Praha : BEN - technická literatura, 

2005. 248 s. ISBN 80-7300-141-1 

Publikace poskytuje základní informace potřebné k návrhu, sestavení a oţivení 

mobilního robotu, schopného různých činností. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny 

jednotlivé subsystémy mobilních robotů jako je podvozková část, pohonný, senzorický, 

komunikační, řídící systém a řízení. 

 

V dalších částech se předloţená diplomová práce zabývá statistikou mimořádných 

událostí v ČR, při kterých by bylo moţné vyuţít záchranných a zásahových transportérů u 

zásahu a charakterizací mimořádně náročných terénů a klimatických poměrů. 
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Touto problematikou se nezabývají téměř ţádné publikace, a proto jsem čerpal 

především z ročenek GŘ HZS ČR, zpráv o zásahu, internetových zdrojů a poskytnutých 

informací od příslušníků HZS ČR. 

Jediná publikace, která byla v této části diplomové práce pouţita je uvedena níţe. 

 

BARTLOVÁ,I., PEŠÁK,M. Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií II. 1. vyd. 

Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2003. 138 s. ISBN 80-86634-30-2 

Publikace se zabývá mimo jiné mimořádnými přírodními a antropogenními událostmi, 

jejich moţným výskytem, příčinami a případnými projevy či následky. Dále je zde uveden 

rozbor známých průmyslových havárií a jejich příčin. 
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1. Záchranné a zásahové transportéry v ČR a ve světě 

V České republice i v zahraničí je v současné době pouţíváno několik typů 

záchranných a zásahových transportérů od různých výrobců. Tato technika, pomineme-li 

vojenské síly jednotlivých zemí, je aţ na pár výjimek pouţívána jednotkami HZS a je 

většinou zařazena do speciální mobilní techniky. Jednotlivé stroje, které se vyskytují nejen na 

území České republiky, ale i ve světě, lze rozdělit do několika kategorií.   

1.1 Rozdělení do kategorií 

Základní rozdělení do kategorií lze provést podle jednoduchých parametrů, které jsou 

na první pohled patrné. 

 

Podvozek: 

- kolový 

- pásový 

 

Použitelnost: 

- pevnina 

- pevnina + voda (obojţivelný) 

 

Podle konstrukce: 

- robotické záchranné a zásahové transportéry 

- transportéry s přímým řízením 

 

Hlavní účel použití: 

- záchrana osob s nutnou akutní lékařskou pomocí  

- záchrana osob (evakuace) z těţko přístupných míst, nebo za sloţitých podmínek 

(povodně, sněhová kalamita atd.),  

- doprava jednotky a technických prostředků na místo zásahu (mimo celých 

automobilů) 

- pro hašení poţárů a činnosti s tím spojené 

- pro dopravu, záchranu osob, nebo přepravu CAS a celých automobilů  
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Přeprava na místo mimořádné události: 

- po vlastní ose 

- na speciálním podvalníku 

- na přepravním podvalníku, který je připojen za CAS 

1.2 Záchranné a zásahové transportéry s přímým řízením používané u 

HZS ČR  

V České republice vyuţívá záchranné a zásahové transportéry z 99 % HZS ČR, zbylé 

jedno procento těchto speciálních strojů je ve vlastnictví soukromých osob, které se zaměřují 

na provozování rychlé záchranné sluţby, nebo SDH obcí. Soukromé subjekty vyuţívají 

většinou vyřazenou vojenskou techniku. 

U HZS ČR se vyuţívá záchranných a zásahových transportérů především od firem 

Hägglunds, Gaz a bývalých vojenských transportérů ruské výroby. 

1.2.1 Hägglunds BV 206 

Tento transportér (viz. Obr. 1-1 a Obr. 1-2) vyuţívá od roku 2007 Hasičský záchranný 

sbor Libereckého kraje k dopravě, záchraně osob, přepravě materiálu, technických prostředků 

a evakuaci osob, tam kde se klasická mobilní hasičská technika nedostane. Dále je Hägglunds 

BV 206 vyuţíván u sněhových kalamit a při povodních. Transportér je homologován pro 

provoz na pozemních komunikacích a jeho technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 

1 [1]. 

 

Obr. 1-1 Hägglunds BV 206 [1]                           Obr. 1-2 Hägglunds BV 206 interier [1] 
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1.2.2 Gaz 3409 

Gaz 3409 Bobr (viz. Obr. 1-3 a Obr. 1-4) je transportér ruské výroby, který byl 

financován Ministerstvem vnitra prostřednictvím Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Pořizovací cena tohoto unikátního stroje vybaveného pro 

činnost u HZS je necelých 2,3 miliónů korun. Gaz 3409 je vyuţíván u Hasičského 

záchranného sboru kraje Vysočina. Stejným strojem disponuje také Hasičský záchranný sboru 

kraje Hradec Králové [2]. 

Mezi výhody tohoto transportéru patří otočení na místě a také to, ţe jako jeden z mála 

je dodáván i s přepravním valníkem, který lze zapojit do vleku za CAS. U Hasičského 

záchranného sboru kraje Hradce Králové je Gaz 3409 dislokován na stanici Vrchlabí. 

Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 1 [2]. 

 

 

Obr. 1-3 Gaz 3409 Bobr v terénu [2]                   Obr. 1-4 Gaz 3409 na přepravním valníku [2] 

1.2.3 Plovoucí transportér střední PTS–10 

Transportéry PTS – 10 (viz. Obr. 1-5 a Obr. 1-6) jsou sovětské výroby a do bývalého 

Československa, potaţmo České republiky, se dostaly na konci roku 1968. Nejprve tyto stroje 

byly ve výzbroji Československé lidové armády s dislokací k ţenijním útvarům, následně se 

díky změnám v organizaci ČSLA dostaly tyto transportéry k jednotkám civilní ochrany [3]. 

Koncem devadesátých let bylo rozhodnuto o ukončení aktivní sluţby plovoucích 

transportérů PTS – 10 a transportéry byly postupně vyřazovány a ukládány mezi nepotřebný 

materiál. Zdálo se, ţe osud těchto strojů je zpečetěn. Ke změně však došlo při povodních na 

Moravě v roce 1997, kdy díky absenci podobných strojů, byly transportéry opět zařazeny do 

aktivní sluţby a při povodních v roce 2002 byly vyuţity při evakuaci osob a majetku. Značná 
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výhoda těchto transportérů při evakuaci byla v počtu osob, které mohly být najednou 

převezeny (viz. Tab.1) [3].  

K HZS ČR se tyto transportéry dostaly 1. ledna 2009 díky zrušení Záchranných útvarů 

AČR, neboli ze Záchranného útvaru AČR v Hlučíně se stal Záchranný útvar Hasičského 

záchranného sboru České republiky a tím pádem i plovoucí transportér PTS – 10 se dostal 

k hasičům [3]. 

   

Obr. 1-5 Plovoucí PTS–10 [3]                            Obr. 1-6 Vojenská a hasičská  PTS–10 [3] 

1.3 Záchranné a zásahové transportéry používané u SDH s přímým 

řízením 

U SDH obcí jsou vyuţívány sněţné rolby jako záchranné a zásahové transportéry. 

Tyto rolby jsou v dnešní době vyuţívány zejména tam, kde je to většinou jediný způsob, jak 

se k poţáru či záchraně osob dopravit, nebo díky rolbám zajistit průjezdnost cest pro další 

mobilní techniku hasičů, záchrannou sluţbu či policii v zimním období [4]. 

Hlavním zástupcem těchto strojů u SDH obcí jsou rolby s výrobním názvem Lavina. 

Výroba Lavin byla zajišťována v podniku ČUV ČSTV Kovosport Třinec jako speciální 

vozidlo, určené pro pouţití v horských oblastech za účelem úpravy sjezdovek, zásobování 

horských chat a pro potřeby Horské sluţby. Firma ukončila svou činnost v roce 1995. Tyto 

rolby jsou dislokovány v Ústeckém a Královehradeckém kraji, konkrétně na stanicích 

Moldava (JPO III) a Pec pod Sněţkou – Velká Úpa (JPO II) ve valníkové úpravě s plachtou 

[4]. 

Další stroje, které se pouţívají nejenom u SDH pro zásah v náročných terénních či 

klimatických podmínkách, jsou motorové čtyřkolky od různých výrobců (např. Polaris, TGB 

a další). Hlavní vyuţití strojů je především tam, kde je nepřístupný terén pro jinou techniku. 
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Výhodou je jejich malá hmotnost a moţnost dovybavit je podle poţadavků zákazníka různými 

nosiči, či celoročními pásy, které se dají zaměnit za jednotlivá kola. 

V praxi vyuţívají sluţeb čtyřkolek například jednotky SDH z Klášterce nad Ohří a 

Kadaně. Na těchto stanicích slouţí čtyřkolky od americké firmy Polaris . V Klášterci nad Ohří 

typ Polaris 500 EFI a v Kadani Polaris 450 HO. Jednotlivé modely se liší jen v roce výroby a 

v motoru. Oba dva stroje jsou shodně vybaveny dvěma nosiči, radlicí a přípojným vozíkem o 

nosnosti 810 Kg (viz. Obrázek 1-7). Jeden nosič je přizpůsoben pro svoz raněných osob 

(nosnost 82 Kg) a druhý pro převoz potřebného materiálů (nosnost 41 Kg). Technicko-

taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 1 [34].  

Další sbor dobrovolných hasičů, který vyuţívá čtyřkolek je SDH  Halenkov. Pouţívá 

také techniku od firmy Polaris a to model SPORTSMAN 800. Oproti předchozím jednotkám 

však disponuje i celoročními pásy na tento stroj, které mu poskytují daleko lepší průchodnost 

terénem v zimním období (viz. Obrázek 1-8).   

 

Obr. 1-7  Polaris 450 HO s vozíkem [34]                  Obr. 1-8 Polaris SPORTSMAN 800  

                                                                                                  s pásy [35] 

1.4 Záchranné a zásahové transportéry s přímým řízením používané u 

soukromých firem v ČR  

V České republice existuje asi jako jediná, záchranná soukromá sluţba, která 

disponuje speciálními záchrannými transportéry, firma Trans Hospital z Řevnic u Prahy. Jak 

uţ je z názvu firmy patrné, tak v jejím vozovém parku se nachází transportéry, které jsou 

upraveny a vybaveny pro akutní lékařskou pomoc.  

Firma disponovala donedávna bývalým vojenským obrněným transportérem OT 64 

SKOT, který nahradila nově zakoupeným obojţivelným speciálem od švédské firmy Volvo 

s typovým označením BV 202 ,,Snowcat“ [5].  
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1.4.1 OT 64 SKOT 

Na výrobě tohoto obrněného transportéru (viz. Obr. 1-9 a Obr. 1-10) spolupracovala 

Československá a Polská republika. První prototyp byl uveden do provozu v roce 1961 a 

armády obou zemí tento transportér zařadily do výzbroje v roce 1964. Výroba probíhala 

v Polsku, ale základní komponenty (motor Tatra a převodovka Praga) dodávalo 

Československo [6].  

Do soukromých rukou byl tento obrněný transportér odkoupen majitelem firmy a 

svépomocí předělán na sanitku. Jedním z podnětů pro odkoupení a transformaci tohoto 

bývalého armádního vozidla byla podle slov majitele firmy váţná nehoda při závodu v Truck 

Trialu, kdy tato firma při závodu zajišťovala lékařskou pomoc a díky velmi těţkému terénu se 

nemohla se svými sanitkami ani terénními vozy dostat k postiţenému [6]. 

Transportér je vybaven lůţkem pro pacienta a sedačkou, které se dá v případě potřeby 

rozloţit na další lůţko. Dále je zde vybavení pro poskytnutí první pomoci, křísící přístroj, 

vakuová nosítka, dlahy a další potřebný zdravotnický materiál. Osádku tohoto vozu tvoří 

většinou dva záchranáři. Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 1 [6].   

 Firma tento transportér provozovala do konce roku 2011. Z důvodů vysokých nákladů 

na provoz a také sloţité přepravy na zásah byl OT 64 SKOT nahrazen speciálem BV 202 

,,Snowcat“ [5]. 

 

Obr. 1-9 OT 64 SKOT [6]                                   Obr. 1-10 Interiér OT 64 SKOT [6] 

1.4.2 Volvo BV 202 ,,Snowcat“ 

Volvo BV 202 ,,Snowcat“ (viz. Obr. 1-11 a Obr. 1-12), jak uţ bylo popsáno výše, 

nahradilo u této soukromé firmy transportér OT 64 SKOT na konci roku 2011 a tím pádem 



10 

 

převzalo jeho dosavadní činnost spočívající v nasazování v rámci sloţek IZS při záchranných 

pracích v těţko přístupném terénu, při povodních a sněhových kalamitách [5]. 

Výrobní program Volva BV 202 byl započat ve Švédsku roku 1961. O několik desítek 

let později produkci převzala firma Hägglunds, která vyvinula nástupce Volva BV 202 a to 

Hägglunds BV 206 o němţ je zmínka v kapitole 1.2.1 [5]. 

Stroj pouţívaný u Trans Hospital je vyroben v roce 1979 a je vybaven záchranářským 

materiálem v podobě vanových nosítek, sady vakuových nosítek a dlah, páteřové desky, 

plovacích vest a ţenijního nářadí. Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 1.  

Tento všechen materiál se nachází v zadní části transportéru, kde je také prostor pro transport 

osob. V přední části se nachází místo pro řidiče a velitele vozu. Velkou výhodou Volva BV 

202 je jeho nízká hmotnost (3,5 t) a tím pádem i snadná přeprava na obyčejném autovalníku. 

[5]         

 

Obr. 1-11 Volvo BV202 ,,Snowcat“ [5]            Obr. 1-12 Interiér Volva BV202 ,,Snowcat“ [5] 

1.5 Záchranné a zásahové transportéry s přímým řízením používané 

v zahraničí  

V zahraničí se pouţívají jako záchranné a zásahové transportéry kromě stejných strojů 

jako v České republice také další modely od značky Gaz a Hägglunds , popřípadě upravené 

vojenské speciály. Pro tyto účely se vyuţívá také daleko více sněţných roleb se speciální 

nástavbou od firem Magirus, Sides a Camiva.  

1.5.1 Transportéry Gaz 

Mezi další typy strojů této značky, které jsou vyuţívány jako záchranné a zásahové 

transportéry v zahraničí patří Gaz třídy 340 (Gaz 34038 provedení sanitka) (viz. Obr. 1-16) a 
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Gaz třídy 59. Podvozková platforma Gazu třídy 59 vychází ze Sovětského vojenského 

osmikolového obrněného transportéru BTR – 80 a jednotlivé modely se liší pouze nástavbou 

(Gaz 5903V Vetluga a Gaz 59402 Purga – protipoţární záchranné a zásahové provedení, Gaz 

59039 – provedení sanitka) (viz. Obr. 1-13, Obr. 1-14 a Obr. 1-15).  

Nástavby Gazu 5903V a Gazu 59402 jsou především určeny pro dopravu poţární 

jednotky, technických prostředků a samotné hašení. Mezi speciální výbavu patří děla pro 

vystřelování hasících nábojů a model 59402 Purga (inovovaný model 5903V) je vybaven pro 

pohyb po kolejích. Technicko-taktické parametry strojů jsou uvedeny v Tab. 1. 

 

Obr. 1-13 Gaz 59402 Purga [12]                        Obr. 1-14 Gaz 5903V [11] 

 

Obr. 1-15 Gaz 59039 [13]                                  Obr. 1-16 Gaz 34038 [14] 

1.5.2 Lada Niva VTS 1922 

Dalším speciálním transportérem (vozidlem), které se pouţívá v zahraničí a jeho 

výroba pochází z bývalého východního bloku, je Lada Niva VTS 1922 . Toto vozidlo je 

upravená Lada Niva 4x4 od firmy Bronto – PSA z Togliatti a vyznačuje se vysokou 

průchodností terénem. Jeho technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 1. [7].  



12 

 

Tato Niva je kvůli úpravě podvozku, jenţ dovoluje montáţ nízkotlakých ,,balónů“, 

schopna naprosto plynulé jízdy sněhem, coţ není na standardních pneumatikách moţné [7]. 

Výroba se provádí v několika specifikacích (sanitní, hasičské či vojenské) (viz. Obr. 1-

17, Obr. 1-18, Obr. 1-19). Provedení se liší ve výbavě a v počtu míst pro posádku (sanitní 3 

místa, hasičské 2 nebo 4 místa podle výbavy). 

 

Obr. 1-17 Lada Niva VTS 1922 sanitka [7]       Obr. 1-18 Lada Niva VTS 1922 pr. hasiči 1 [7]  

 

Obr. 1-19 Lada Niva VTS 1922 pr. hasiči 2[7] 

1.5.3 Požární tank M2 

Tento poţární tank (viz. Obr. 1-20) byl poprvé představen v roce 2010 na hasičském 

veletrhu Interschutz, který se konal v Lipsku. Výrobou tohoto stroje se zabývá německá firma 

Airmatic. Tank M2 má dvoučlennou posádku, kterou tvoří řidič a operátor. Celková 

maximální hmotnost je 35000 kg (- 9000 kg). V těchto 9000 kg je zahrnuta hmotnost hasiva a 

nákladu. Nádrţ na hasivo je na 7500 litrů. Další technicko-taktické parametry jsou uvedeny 

v Tab. 1. Na přání lze tank dovybavit teleskopicky výsuvnou lafetou. Mezi největší výhody 
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tohoto tanku patří prostor v zadní části stroje, ve kterém lze evakuovat z místa ohroţení 

najednou aţ 20 osob [21]. 

 

Obr. 1-20 Tank M2 [21] 

1.5.4 Sněžné rolby se speciálními nástavbami  

Ve světě se vyuţívá daleko častěji neţ v České republice k záchranným a zásahovým 

činnostem u hasičských sborů v horských oblastech sněţných roleb. Tyto sbory pouţívají 

stroje od renomovaných výrobců např. od výrobce Kassböhrer (viz. Obr. 1-21 a Obr. 1-22), 

který je zastoupen modelem Pisten Bully, dále pak italské rolby Prinoth a Leitner [4].  

Na podvozkové platformy těchto sněţných roleb jsou dále montovány nástavby od 

firem SIDES, Camiva či Magirus. Podle poţadavků jednotlivých hasičských sborů jsou tyto 

nástavby různých typů např. malé cisterny s čerpadlem a vybavením, technické vozy, 

dopravní automobily, záchranné automobily, sanitky [4]. 

Takto upravené rolby lze potkat například v horském středisku Avoriaz-Morzine, kde 

je ve výjezdu místních hasičů např. německá rolba Pisten Bully s nástavbou jako dopravní 

automobil s nádrţí a čerpadlem od firmy Camiva. Podobnou speciální rolbu lze také potkat 

v rakouských Alpách, kde mají hasiči k dispozici rolba Prinoth T2S ve stejné úpravě [4]. 
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Obr. 1-21 Kassböhrer- Pisten Bully                    Obr. 1-22 Kassböhrer- Pisten Bully 

                    nástavba Camiva [4]                                         nástavba Magirus [4] 

1.6 Záchranné a zásahové transportéry s možností dálkového ovládání  

Tyto transportéry mají dva způsoby ovládání. Řízení můţe být prováděno přímo, 

obsluhou uvnitř stroje, nebo pomocí dálkového ovládání, které můţe být připojeno přímo 

k ovládanému transportéru, nebo provedeno pomocí bezdrátového ovladače. 

Mezi zástupce těchto strojů v České republice patří například hasičský tank SPOT 55 a 

jeho nástupce Firefighter 55 (viz. Obr. 1-23 a Obr. 1-24).  

1.6.1 Hasičský tank SPOT - 55 a Firefighter 55 

Na podvozku tanku T 55 je postaveno speciální hasičské vozidlo, které bylo vyvinuto 

ve Vojenském výzkumném ústavu 010 Vyškov a vyráběné ve Vojenském opravárenském 

podniku 025 Nový Jičín. Tento speciál je určen k likvidaci všech druhů pozemních poţárů ve 

sloţitých terénních podmínkách a průmyslových areálech. SPOT-55  můţe být tedy nasazen 

například na poţár lesů, ropných rafinérií, elektráren, povrchových dolů či plynovodů [8].  

Hasičský tank disponuje objemnou nádrţí na vodu, která je rozdělena na hlavní nádrţ 

o objemu 9000 litrů a vedlejší nádrţ o objemu 2000 litrů, dále pak nádrţí na pěnidlo o objemu 

2000 litrů a dvěma práškovými hasícími přístroji 2×250 kg (další technicko-taktické 

parametry jsou uvedeny v Tab. 2.). Voda je na poţářiště distribuována dvěma otočnými 

vysokotlakými proudnicemi (děly) ovládanými velitelem vozidla. Tank má vlastní ochranu 

proti vysokým teplotám vodní mlhou (moţnost pouţití tanku pří teplotě okolo 500 stupňů 

celsia po dobu 15 aţ 20 minut), která je tvořena vodou hnanou pod vysokým tlakem tryskami 

umístěnými na povrchu vozidla. Teplota povrchu vozidla je snímána a signalizována osádce, 

kterou tvoří velitel, řidič a strojník. SPOT-55 má taky speciální výbavu, kterou tvoří varovné 
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signalizační zařízení, které hlásí osádce nebezpečí radioaktivního záření, proti němuţ je 

osádka chráněna speciálním obloţením a vodní náplní nádrţe. K vybavení dále patří kamera 

pro monitorování a vyhodnocování situace a radlice [8]. 

První ostré nasazení SPOTU-55 bylo na rozsáhlý lesní poţár nedaleko Chomutova 

v létě roku 1990, kde podle dostupných informací nahradil přibliţně 40 hasičů [30]. 

Firefighter 55 je nástupce SPOTU-55, kdy koncepce stroje zůstala zachována a 

změnily se jen některé mechanické části, jejich umístění a počet členů osádky (max. 2). 

Změnou umístění polohy vodního děla do výklenku v levé části nástavby, se vyhovělo 

poţadavkům ke splnění norem průjezdových profilů (nízké mosty). Další změnou oproti 

SPOTU-55 je to, ţe nástavbu Firefighteru lze umístit i na podvozky tanků M48 a Leopard 1 

z výzbroje NATO a tím pádem rozšířit jeho pouţívání. Firefighter byl například nasazen 

v roce 1995 v USA ve státě Kalifornie, která byla postiţena zemětřesením [10]. 

Tyto speciální tanky (jak SPOT-55 tak Firefighter 55) lze řídit pomocí dálkového 

ovládání s dosahem do 1500 m. 

Nevýhodou těchto speciálních strojů je jejich značná hmotnost a velikost. Z tohoto 

důvodu se tyto tanky musí přepravovat na speciálních podvalnících a přeprava se tedy značně 

ztíţí a prodraţí.  

 
 Ooo 
Obr. 1-23 SPOT-55 [8]                                         Obr. 1-24 Firefighter 55 [10] 

1.7 Záchranné a zásahové transportéry dostupné na trhu 

Z výše uvedených speciálních transportérů jsou ve výrobním procesu (lze je u výrobců 

zakoupit) tyto stroje: 

 Hägglunds BV 206S a Hägglunds BVS 10 (modifikované verze Hägglunds BV 

206 – model BV 206S se od původní verze liší pouze motorem) 

 Gaz 3409 Bobr a Gaz 34038 
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 Lada Niva VTS 1922 ve všech modifikacích  

 sněţné rolby od firem Kassböhrer, Prinoth, Leitner s nástavbami od firem 

SIDES, Camiva či Magirus 

 čtyřkolky Polaris 450 HO, 500 EFI a Polaris SPORTSMAN 800 

 

Další alternativou, která se na trhu nabízí, je moţnost repasování či přestavby 

transportéru Hägglunds BV 206 (BV 206S). Touto činností se zabývá anglická firma 

L.Jackson & Co. Ltd. Podle poţadavků zákazníka můţe být provedena celková repase stroje 

(nástavba, motor, podvozek), nebo přestavba transportéru na různé modifikace.  

Mezi nabízenými přestavbami jsou například: přestavba na hasičskou cisternu s 

příslušenstvím, cisternu pro dopravu pohonných hmot, multifunkční nakladač atd. [60]. 

Jednotlivé varianty jsou uvedeny v Příloze A. 

1.8 Záchranné a zásahové robotické transportéry  

V České republice, ale i ve světě, se vyuţívá k záchranným a zásahovým pracím také 

mobilních robotických systémů. Tyto stroje jsou vlastně mobilní roboti, a tedy jak uţ 

s pojmenování vyplývá, dokáţí se pohybovat v daném čase z místa na místo. Mobilní roboty 

lze rozdělit do několika skupin, podle různých kritérií. Základní rozdělení je na roboty 

autonomní a dálkově ovládané. 

Autonomní robot je stroj, který vyuţívá prvků takzvané umělé inteligence. To 

znamená, ţe na základě uloţených instrukcí samostatně vykoná danou úlohu a je tedy 

schopen orientovat se v neznámém prostředí a přizpůsobit se tak danému terénu s různými 

překáţkami [29].  

Dálkově ovládaný robot je stroj bez umělé inteligence nebo vyšších algoritmů řízení a 

rozhodování. Pracuje tedy výhradně na základě povelů od operátora [29]. 

Další skupinou jsou mobilní servisní roboti. Tyto stroje nemají jednoznačně 

stanovenou definici, obecně se však dají definovat jako volně programovatelné kinematické 

zařízení, které vykonává sluţby částečně nebo plně automaticky. Sluţby jsou úlohy, které 

nepřispívají k průmyslové výrobě produktů, ale k vykonávání práce uţitečné pro lidi a 

technická zařízení [31]. 
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Servisní úlohy lze rozdělit do tří kategorií podle charakteru činností: 

 nevýrobní operace (diagnostika, monitoring atd.) 

 manipulační operace (transport, manipulace atd.) 

 pomocné operace (sběr informací, pomocné úkony atd.) [31] 

 

 V níţe uvedených kapitolách jsou popsáni dálkově ovládaní servisní roboti, kteří byli 

zkonstruováni pro záchranné či zásahové činnosti.  

Konstrukce jednotlivých typů těchto robotů je většinou unikátní a kaţdý typ takového 

robota je vyroben maximálně v několika kusech. Nejvyspělejší roboty vyrábí Japonsko, 

Německo a USA. Tyto státy jsou v tomto odvětví na prvním místě na světě. 

V České republice se zabývají konstrukcí a výrobou mobilních servisních robotů 

například Strojírny Třinec a.s., FITE a.s. (Robotsystem s.r.o., Slezský výzkum s.r.o.),  VŠB-

TU Ostrava (Katedra robototechniky) a 1. Robotická s.r.o. [15] a firma Reacont Holding. 

1.8.1 Servisní, zásahový a záchranářský robot Hardy 

Český robot HARDY (viz. Obr. 1-25) byl vyvinut v rámci projektu MPO Tandem FT-

TA5/071 „Výzkum a vývoj modulární struktury servisních zásahových a záchranářských 

robotů“. Víceúčelovost a přizpůsobení robota konkrétní aplikaci je řešeno na bázi modularity, 

s vyuţitím připojovacích interface [15]. 

 

Víceúčelový robot se skládá ze tří hlavních částí: 

 robustní podvozek, který zajišťuje dokonalou stabilitu 

 manipulační rameno s vysokou únosností 

 víceúčelový efektor se třemi stavitelnými chapadly a integrovanou hasicí proudnicí [16] 

Podvozková část robota Hardy a pohon jsou převzaty z mininakladače Bobcat T190, 

kdy je pouţit původní dieselový motor o výkonu 45,5 kW a hydraulický agregát je rozšířen 

o další hydraulické pohony ramene a efektoru. Dieselový motor je také doplněn o elektrický 

alternátor, který vyrábí elektrickou energii pro řídicí elektroniku a pro 400 voltové 

stejnosměrné motory ramene. Podvozek byl konstrukčně upraven pro uchycení manipulační 

nástavby, nárazníku (nebo radlice) v přední části a prostory pro umístění prvků řídicího 

systému. Pásy jsou vyrobeny z pryţe a mají šířku 320 mm [16]. 
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Manipulační nástavba robota má 5 stupňů volnosti, první 2 klouby mají rotační 

hydraulické pohony a další 3 klouby mají stejnosměrné elektromotory. Chapadlo se třemi 

prsty poháněnými hydraulickými válci, je moţno automaticky přestavovat do dvou poloh – 

3 prsty po 120° nebo 2 prsty proti 1. Pro účely přestavení je efektor vybaven motory Maxon. 

Chapadlo Hardyho můţe tedy manipulovat nejenom s tlakovými láhvemi, ale i s výbušninami 

a jinými předměty do hmotnosti max. 380 kg, dále je vybaveno tlakovou vodou, která můţe 

sloţit k vlastnímu chlazení ramene (voda je vedena vnitřními dutinami ramene), ale i k hašení 

pomocí trysky umístěné mezi prsty chapadla. Podvozek robota je také vybaven zařízením pro 

ochlazování (trysky pro vytváření vodní mlhy okolo robota) [16], [17], [67]. 

Řídící systém robota se skládá ze systému umístěného přímo na robotu a ze systému 

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

[16]. Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Obr. 1-25 Robot Hardy [15] 

1.8.2 T - 52 Enryu 

T – 52 Enryu (viz. Obr. 1-26) je robot, který byl sestrojen v Japonsku firmou TMSUK 

Robotics ve spolupráci s technickou Universitou Kjóto. Tento 5 tun těţký a 3,5 m vysoký 

robot na pásovém podvozku, slouţí u poţárního sporu v Tokiu. Je určený pro extrémní 

záchranné operace. Mezi jeho hlavní přednosti patří neuvěřitelná síla, se kterou je schopen 

uzvednout velmi těţké předměty, ale stejně tak je i schopen vniknout do hořícího objektu a 

zachraňovat lidi. Je odolný velkému ţáru a pohyby jeho elektronických rukou jsou naprosto 

shodné s pohyby rukou člověka. Pro přenos údajů je robot vybaven sedmi digitálními 

kamerami, z nichţ kaţdá má rozlišovací schopnost 6.8 mega pixelů [9]. 
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T-52 můţe být ovládán přímo jedním záchranářem, který sedí v jeho kabině, nebo se 

dá ovládat dálkově z řídícího střediska, které je umístěné v kamionu [9].  

 

Obr. 1-26 T52 Enryu [9] 

1.8.3 Robot Hercules 

Hercules je další mobilní servisní robot vyvinutý a sestrojený v České republice, na 

němţ spolupracovala VŠB-TU Ostrava (Katedra robototechniky). Tento robot je postaven na 

upraveném podvozku elektrického invalidního vozíku InvaCare. Výhodou tohoto podvozku je 

vysoká nosnost vůči poměrně malým rozměrům, dojezd na baterie a manévrovatelnost [18]. 

Manipulační nástavba je zastoupena jednoduchým manipulátorem se třemi stupni 

volnosti. Na přírubu manipulátoru je moţno uchytit libovolný efektor včetně orientačního 

ústrojí. V současné době je robot vybaven pevným dvoučelisťovým chapadlem se softwarově 

volitelnou sílou stisku (7 úrovní v kaţdém směru). Ve výbavě Herculesu je dále stereovizní 

kamerová hlava, umístěna na začátku posledního článku manipulátoru, ta umoţňuje jak 

neustálé sledování objektu se kterým se manipuluje, tak rozhlíţení pomocí kamer při jízdě 

nebo průzkumu prostředí. V prostoru mezi kamerami je integrován laserový dálkoměr s 

dosahem 5 metrů. Robot byl dále dovybaven odporovým teploměrem pro měření teploty okolí 

a detektorem plynů Dräger X-am 5000 [18]. 

Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 3. 

1.8.4 Robot Brouček I (Firebot I) 

Brouček I (dnes Firebot I) (viz. Obr. 1-27) je dálkově ovládaný prototyp robota určený 

pro zásahy v rizikovém prostředí, při poţáru, v prostředí s nebezpečím výbuchu a při 

chemickém nebo biologickém ohroţení. V tomto prostředí můţe [19]: 
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 manipulovat s předměty o hmotnosti do 150 kg, například s tlakovými lahvemi  

 hasit poţár proudnicí nesenou na paţi  

 pomocí čelistí stříhat hadice, dráty nebo lana  

 provést průzkum nebezpečné oblasti [19] 

Vývojem a výrobou se zabývala firma 1. Robotická s.r.o. se sídlem v Kloboukách 

nedaleko Prahy. Vývoj prototypu byl zaměřen hlavně na schopnost likvidace nebezpečí 

výbuchu tlakových láhví. V praxi prototyp krátce vyuţíval Hasičský záchranný sbor hlavního 

města Prahy (vrácen výrobci kvůli poruchovosti a technickým nedostatkům) [19], [20].  

Tyto nedostatky podle výrobce měl odstranit nástupce Broučka I a to Brouček II (viz. 

Obr. 1-28). Hlavní změny spočívaly v umístění paţe. Ta měla být posunuta směrem dopředu, 

tím pádem by se značně usnadnila manipulace. Další výhoda měla spočívat 

v odmotovatelnosti paţe a pouţívání stroje bez ní, neboť proudnice byla umístěna na těle 

(skříni). Po těchto úpravách by se dalo hasit i bez ramene. K výrobě Broučka II nikdy nedošlo 

(pouze studie) a firma celý tento projekt ukončila s jedním funkčním prototypem Broučka I. 

Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 3. 

Obr. 1-27 Brouček I [20]                                        Obr.1-28 Brouček II [20]  

1.8.5 Robot Rainbow 5 

Tento dálkově řízený, čtyři metry velký a dva metry široký hasičský robot je vyuţíván 

jiţ od roku 1986 u hasičských jednotek v japonském městě Tokio. Rainbow 5 (viz. Obr. 1-29) 

byl vyroben k tomu, aby zmírnil riziko zasahujících hasičů při obzvlášť nebezpečných 

poţárech. Robot je nasazován na velké poţáry s extrémním vývinem tepla nebo rizikem 

výbuchu a je také obzvlášť vhodný pro pouţití u poţáru oleje, leteckých katastrof, nehod 

v petrochemickém průmyslu a nehod nákladních vlaků. Vyroben je z vysoce odolných slitin a 
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jeho povrch je ţáruvzdorný. Jeho další výhody jsou v schopnosti doručit na poţářiště velké 

mnoţství vody, nebo pěny [20]. 

Mezi základní vybavení Rainbow 5 patří čtyři 3D kamery pro sledování situace a jeho 

řízení, které můţe být prováděno prostřednictvím dálkového ovládání bezdrátově nebo 

pomocí kabelu [20]. Technicko-taktické parametry jsou uvedeny v Tab. 3. 

K hlavní nevýhodě tohoto hasičského robota patří jeho zásobovací hadice  (viz. Obr. 

1-30), které táhne za sebou a ty omezují jeho manévrovatelnost [20]. 

 

    Obr. 1-29 Robot Rainbow 5 [9]                         Obr. 1-30 Připojení hadic na Rainbow 5 [9] 

1.8.6 Robot MVF-5 

Výrobu MVF-5 (viz. Obr. 1-31) realizuje chorvatská firma DOK-ING, která se zabývá 

produkcí nejrůznějších pásových vozidel. Tento počítačem řízený hasicí robot s dálkovým 

ovládáním je nástupcem starších modelů JELKA-4 a JELKA-10 a byl vyvinut díky 

poţadavkům ruského zákazníka (EMERCOM) [21]. 

Robot je sestaven z pásového podvozku, na kterém je umístěna poţární nástavba 

s čerpadlem a nádrţí (voda + pěna). Na nástavbě je umístěna na hydraulickém rameni lafetová 

proudnice. Konstrukce robota umoţňuje zasahovat i v extrémně nebezpečných podmínkách. 

Ke standardní výbavě MVF-5 patří dálkové ovládání, se kterým ho lze ovládat do vzdálenosti 

1500 metrů, videosystém s termo i infra kamerami a radlice s citlivým úchopovým zařízením, 

které se dá pouţít například k transportu tlakových lahví [21], [24]. Další technicko-taktické 

parametry jsou uvedeny v Tab. 3. 

Hlavní výhodou tohoto stroje je to, ţe má vlastní zásobu hasební látky (voda + pěna), 

dále jeho čelisti dovedou uzvednout předměty o celkové hmotnosti 2000 kg, odtlačit břemena 

váţící i 10 000 kg a uvolnit tak cestu pro další síly a prostředky. 
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Obr. 1-31 Robot MVF-5 [21] 

1.8.7 RoboCue 

Jedná se opět o japonského robota (viz. Obr. 1-32), který pomáhá hasičům v Tokiu a je 

určen hlavně pro záchranu osob. Tento robot vyváţí (zachraňuje) osoby z hořících budov, 

především tedy z továren obchodních domů, skladišť, metra a zasahuje také v oblastech, kde 

hrozí nebezpečí výbuchu či při chemických haváriích. [9], [20]. 

Ke standardnímu vybavení RoboCue patří velmi citlivé robotické ruce, vnitřní úloţný 

prostor pro transport nalezené osoby (viz. Obr. 1-33), kyslíková láhev (pro transportovanou 

osobu), hledací světlomety a několik kamer. Při zásahu za zhoršených viditelnostních 

podmínek (při vývinu kouře) ho v orientaci podporují infračervené senzory, ultrazvukové 

snímače, jakoţ i kontaktní senzory, potřebné k vypátraní osob. Robot je dále vybaven 

reproduktorem, přes který lze komunikovat s postiţenými [9], [20]. 

 

Obr. 1-32 RoboCue [9]                                        Obr.1-33 Transport osoby [9] 
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1.8.8 Hasičský robot Safety Guard 

Vývojem a výrobou nejenom tohoto stroje se zabývá německá firma Telerob. Mezi její 

další produkty patří roboti popsaní v bodech 1.8.9 a 1.8.10. 

Robot Safety Guard (viz. Obr. 1-34) je předurčen k částečně automatizovanému 

zdolávání poţárů a k technické pomoci ve velmi nebezpečném prostředí, ve kterém hrozí 

ohroţení ţivotů hasičů. Robot se nasazuje většinou na tyto činnosti: 

 hašení poţárů 

 transport tlakových lahví 

 vyhledávání osob v nepřístupných oblastech 

 bezpečný průzkum místa zásahu 

 detekce potenciální výbušniny 

 uzavírání kohoutů 

Robot Safety Guard vznikl díky nadměrnému riziku podnikových hasičů chemičky 

BASF AG při zásahu [22].  

Velkou výhodou tohoto robota je to, ţe se dokáţe neomezeně pohybovat na schodišti 

a to i bez vyuţití pomocného zařízení. Mezi další výhody patří jeho konstrukce, kdy pásy i 

skelet jsou odolné vůči kyselinám, louhům i proti kontaminované hasicí vodě [22]. 

Robot je vybaven kabelem a hadicí (k zásobování energií, hydraulikou a vzduchem, 

dále má video-kabel). Řízení se provádí dálkově pomocí kabelu (na vzdálenost aţ 60 metrů) a 

doba pouţitelnosti (výdrţe) je minimálně 60 minut (výdrţ se odvíjí od činnosti robota) [22]. 

K další sériové výbavě Safety Guardu patří videokamera, IR-kamera, senzory pro 

analýzu vzduchu a měření teploty.  Naměřené údaje se přenáší jak kabelem, tak i bezdrátově. 

Ruka robota umí vrtat do tvrdých materiálů do hloubky 100 mm a také je přizpůsobena k 

rozebrání konstrukcí od izolace, k řezání, šroubování, aţ po uzavírání ventilů a kulových 

kohoutů [22]. 

Konstrukce Safety Guardu je vybavena pojistkou proti převrácení. K základní výbavě 

také patří vlastní systém navigace pro rozpoznávání a překonávání překáţek a potřebnou 

senzoriku pro pouţití v nepřístupném, zakouřeném a výbušném prostředí. Nejvyšší pracovní 

dostup tohoto robota je 4 m do výšky a 1 m do boku. V současné době je robot v činné sluţbě 

u podnikových hasičů BASF a zasahuje i mimo chemičku [22]. 

Safety Guard je jeden z nejlepších, všestranných, zásahových robotů, právě pro svoji 

všestrannost a vybavenost. Tomu však odpovídá i značně vyšší cena v řádech milionů. 

Technicko-taktické parametry tohoto stroje jsou uvedeny v Tab. 3. 
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Obr. 1-34 Robot Safety Guard [22] 

1.8.9 Robot Teodor a robot Telemax 

Jak uţ bylo popsáno výše, vývojem a výrobou robotů Teodor a Telemax (viz. Obr. 1-

35 a 1-36) se zabývá německá firma Telerob. Tito roboti jsou určení především pro 

manipulaci, zkoumání a odstranění nástraţných výbušných systémů, ale lze je vyuţít i při 

průzkumu k detekci chemických, biologických nebo jedovatých látek. 

Nasazení robota je moţné ve volných prostorách, budovách, pod dopravními 

prostředky apod. nebo ke zřízení přístupu do uzavřených prostorů. Teodor můţe být vybaven 

přídavnými zařízeními a přístroji k řezání plechů a vrtání otvorů. Mezi standartní výbavu patří 

hydraulické rameno k manipulaci s nebezpečným materiálem, rentgenové zařízení 

k prohlíţení nebezpečného předmětu, rozstřelovací zařízení k ničení nástraţných výbušných 

systémů a zmrazovací zařízení k zamezení přechodu iniciačního impulzu od roznětného prvku 

k výbušnině [20]. 

Telemax je menším bratrem Teodoru a je pouţíván ve všech případech, kdy je 

nevhodné nebo nemoţné pouţití robotu Teodor. Předurčen je pro stejné účely, avšak pro 

pouţití ve stísněných prostorách jako ve vlacích, autobusech, letadle apod. [38].  

Technicko-taktické parametry jednotlivých strojů jsou uvedeny v Tab. 3. 

 

Obr. 1-35 Robot Telerob [38] Obr. 1-36 Robot Telemax [38] 
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1.8.10  Robot MF 4 

Posledním zástupcem robotů od firmy Telerob je robot MF 4. Tento robot (viz. Obr. 1-

37) je pouţíván na celém světě a to například u speciálních jednotek armády, policie a také 

bezpečnostních sluţeb. Vyuţití tohoto stroje spočívá v bezpečné manipulaci s explozivními 

předměty či nádrţemi. Vnitřní prostor robota je chlazen CO2 a jeho pásy jsou odolné proti 

vysoké teplotě. MF4 je dále vybaven tepelným štítem, který odolá i flash overu [20]. 

 

                                           Obr. 1-37 Průzkumný robot MF4 [20] 

1.9  Záchranné a zásahové robotické transportéry dostupné na trhu 

Z výše uvedených robotických transportérů jsou ve výrobním procesu (lze je u 

výrobců zakoupit) tyto stroje: 

 od chorvatské firmy DOK - ING robot MVF – 5  

 od německé firmy Telerob roboti Safety Guard, Teodor a Telemax 

       (robot MF4 v katalogu firmy pro rok 2012 není uveden)  

 

Ostatní stroje jsou buď prototypy s ukončeným vývojem, nebo stroje, na jejímž vývoji 

se stále pracuje (např. robot Hardy).  
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1.10 Přehled vybraných technicko-taktických parametrů jednotlivých strojů 

Tab. 1 Technicko-taktické parametry transportérů s přímým řízením 

Název 

stroje 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

(pohotov.) 

[kg] 

Měrný 

hmot. 

výkon  

[kW/t] 

Počet 

transport. 

osob 

bez  

pos. 

Max. 

stoupavost 

[%] 

Vybavení 

has. 

zařízením 

Max. 

rychlost 

plavby 

[km/h] 

Uţitečná 

nosnost 

[kg] 

Max. 

tep. 

odolnost 

[˚C] 

Boční 

náklon 

[%] 

Podvozek 

Häglunds 

BV206 
6860 1870 2720 4 340 22,8 13 60  X 3 2250 B 60 pás. 

GAZ 

3409 
4500  2000  2500  4 200 19,3 4 60 X 5-6 600 B 47 pás. 

PTS-10 11426 3300 2800 17 000 15,2 72  N X 11,5  

5 000 

(na vodě  

10 000) 

B N pás. 

čtyřkolka 

Polaris 
2108  1219 1219 332 

78 

(Polaris 

500 EFI)  

2 N X X 130 B N kol. 

OT 64 

SKOT 
7440 2500 2710 12 840 10,3 6  70 X 9 1460 N 43 kol. 
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Tab. 1 Technicko-taktické parametry transportérů s přímým řízením 

Poznámka:  N – nezjištěno B – běţná tepelná odolnost (-15 aţ +30 ˚C)  

    X - stroj parametr nepodporuje  

Název 

stroje 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

(pohotov.) 

[kg] 

Měrný 

hmot. 

výkon  

[kW/t] 

Počet 

transport. 

osob 

bez pos. 

Max. 

stoupavost 

[%] 

Vybavení 

has. 

zařízením  

Max. 

rychlost 

plavby 

[km/h] 

Uţitečná 

nosnost 

[kg] 

Max. 

tep. 

odolnost 

[˚C] 

Boční 

náklon 

[%] 

Podvozek 

Volvo 

BV202 
6175 1760 2210 3 420 20,9 4 60 X 2,5 800 B 84 pas. 

GAZ 59039 7800 2900 2630 12 600 15,2 9 60 
(spec. 

hasivo)  
9 1250 N 40 kol. 

GAZ 34038 5720 2570 2340 4 950 14,1 4 60 X 5-6 800 B 50 pas. 

Lada Niva 

VTS  
4860 2550 2565 1 700 35 1-2 N 

proudnice, 

čerpadlo 
X 400 B N kol. 

Tank M2 6880 3380 3250 26 000 13,2 20  60 

proudnice, 

čerpadlo, 

nádrţ 

X 9000 380 N pas. 

spec. rolby, 

podvozek 

Kassböhrer- 

Pisten Bull. 

9010 5500 2830 

7 340 

(bez 

nástavby) 

37 aţ 15 42 

proudnice, 

čerpadlo, 

nádrţ 

(podle 

nástavby) 

X 

4460 

(bez 

nástavby) 

B N pas. 
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Tab. 2 Technicko-taktické parametry transportérů s přímým řízením (s moţností dálkového ovládání) 

Název 

stroje 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

(pohotov.) 

[kg] 

Měrný 

hmot. 

výkon  

[kW/t] 

Počet 

transport. 

osob 

bez pos. 

Max. 

stoupavost 

[%] 

Vybavení 

has. 

zařízením 

Max. 

rychlost 

plavby 

[km/h] 

Uţitečná 

nosnost 

[kg] 

Max. 

tep. 

odolnost 

[˚C] 

Boční 

náklon 

[%] 

Podvozek 

SPOT 55 8150 3450 4500 37 500 8,3 0 58 

proudnice 

čerpadlo 

nádrţ 

X 13500 500 45 pas. 

Firefighter 

55 
7840  3400  3370  33 200 9,4 0 58 

proudnice 

čerpadlo 

nádrţ 

X 11800 500 47 pas. 

 

Tab. 3 Technicko-taktické parametry robotických transportérů 

Název 

stroje 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

(celková.) 

[kg] 

Max. 

nosnost 

ramene 

[kg] 

Pohon 

Max. 

stoupavost 

[%] 

Vybavení 

has. 

zařízením 

Řízení 

Moţnost 

pohybu 

po 

schodišti 

Podvozek 

Max. tep. 

odolnost 

[˚C] 

robot 

Hardy 
3100 2060 2910 4 500 380 spal. 40 proudnice bezdrát. N pas. N 

robot 

Herkules 
990  710  675  165 1,1 elektr. N X bezdrát. X kol. B 
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Tab. 3 Technicko-taktické parametry robotických transportérů 

Název 

stroje 

Délka 

[mm] 

Šířka 

[mm] 

Výška 

[mm] 

Hmotnost 

(celková.) 

[kg] 

Max. 

nosnost 

ramene 

[kg] 

Pohon 

Max. 

stoupavost 

[%] 

Vybavení 

has. 

zařízením 

Řízení 

Moţnost 

pohybu po 

schodišti 

Podvozek 

Max. 

tep. 

odolnost 

[˚C] 

robot 

Teodor 
1300 685 1240 375 100 elektrický 100 X bezdrát. A pas. 60 

Rainbow5 3875  2370  1800  4150  X N N 
proudnice, 

čerpadlo  
bezdrát. X pas. N 

MVF5 5327 2200 2300 14 000 2000 spalovací N 

proudnice, 

čerpadlo, 

nádrţ 

bezdrát. X pas. 280 

Safety 

Guard 
1300 680 405 360 30 elektrický 62 proudnice kabelem A pas. 60 

robot 

Telemax 
800 400 750 N 20 elektrický 100 X bezdrát. A pas. 60 

Robot 

Brouček I  
2000 670 1200 650 150 elektrický 58 proudnice bezdrát. A pas. 150 

 

Poznámka: N – nezjištěno A – stroj parametr umoţňuje 

            X - stroj parametr nepodporuje B – běţná tepelná odolnost (-15 aţ +30 ˚C)   
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2. Porovnání technicko – taktických charakteristik 

záchranných a zásahových transportérů   

Porovnání záchranných a zásahových transportérů bylo provedeno pomocí 

multikriteriální analýzy metodou rozhodovací matice - DMM (Decision Matrix Method). Pro 

ověření správné volby váhy kritérií, bylo provedeno párové porovnání kritérií pomocí 

multikriteriální analýzy metodou Fullerova trojúhelníku. 

2.1 Multikriteriální analýza 

Multikriteriální analýza, jak jiţ název napovídá, se zabývá vyhodnocováním 

jednotlivých alternativ podle více kritérií. Termínem alternativa označujeme kaţdé řešení 

z výběrové sestavy. Kritérium je vlastnost, kterou u dané alternativy posuzujeme. Kaţdému 

kritériu je přiřazena váha, která vyjadřuje důleţitost jednotlivých kritérií vzhledem k ostatním 

[53]. Na obou multikriteriálních analýzách spolupracoval čtyřčlenný tým odborníků, kdy 

kaţdý člen provedl multikriteriální analýzu za poţití obou metod, tj. metodou rozhodovací 

matice a metodou Fullerova trojúhelníku a určil váhu jednotlivých kritérií. Konečná váha 

jednotlivých kritérií pak byla určena jako aritmetický průměr z hodnot DMM.  

Před samotným porovnáním byly posuzované záchranné a zásahové transportéry 

rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvořily transportéry s přímým řízením (13 strojů) a 

druhou robotické transportéry (8 strojů). 

 

Přehled posuzovaných transportérů s přímým řízením: 

 Häglunds BV206 

 GAZ 3409 

 PTS-10 

 čtyřkolka Polaris  

 OT 64 SKOT 

 Volvo BV202 

 GAZ 34038 

 GAZ 59039 

 Lada Niva VTS 

 poţární Tank M2 
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 speciální rolby na podvozku Kassböhrer- Pisten Bully 

 SPOT 55 

 Firefighter 55 

 

Přehled posuzovaných robotických transportérů: 

 robot Hardy 

 robot Hercules 

 robot Brouček I (Firebot I) 

 robot Rainbow5 

 robot MVF-5 

 robot Safety Guard 

 robot Teodor 

 robot Telemax 

2.2 Metoda rozhodovací matice – DMM (Decision Matrix Method) 

Metoda rozhodovací matice (dále jen DMM) je povaţována za základní metodu 

vícenásobného rozhodování, která můţe mít více variant řešení. Jedna z jejich variant spočívá 

v hodnocení váhy (důleţitosti) jednotlivých kritérií bodovanou stupnicí od 1 do 10 tak, ţe 

stupeň 1 je přiřazený nejmenší důleţitosti a stupeň 10 největší důleţitosti. Stejnou stupnicí se 

také hodnotí skutečnost, jak jednotlivé varianty řešení vyhovují zvoleným kritériím, tzn. 

stupeň „1“ – nevyhovuje aţ po „10“ – vyhovuje ideálně. Následně se provede váţený součet 

(součet součinů hodnocení míry splnění kritéria a jeho váhy). V poslední části se jednotlivé 

váţené součty porovnají a největší hodnota udává nejlepší „objekt“ na základě porovnávaných 

kritérií [54].  

 

Mezi výhody DMM patří: jednoduchost postupu a relativně nízká časová náročnost 

Mezi nevýhody DMM patří: vysoký podíl subjektivity respondentů při ohodnocení vah kritérií 

a vysoký podíl subjektivity autora při hodnocení jak jednotlivé varianty vyhovují zvoleným 

kritériím. 
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Postup výpočtu váţeného součtu u DMM: 

Postup při DMM je ukázán v Tab. 4. Váha kritéria je volena podle vlastního uváţení 

v rozmezí 1 aţ 10 a míra splnění kritéria se určuje podle toho, jak vyhovuje posuzovaný 

„objekt“ zvoleným kritériím v rozmezí 1 aţ 10 (viz. výše). 

 

Tab. 4 Vzorová tabulka pro DMM 

  1 2 3 4 5 

A Kritérium K1 K2 K3 Váţený součet: Pořadí: 

B Objekt:     9 8 7   

C Objekt 1 

M
ír

a 
sp

ln
ěn

í 

k
ri

té
ri

a 

10 1 2 112 1 

D Objekt 2 1 2 3 46 2 

 

Příklad výpočtu váţeného součtu: 

            11227181093322114  CBCBCBC  

            463728193322114  DBDBDBD  

 

Po výpočtu jednotlivých váţených součtů se jejich hodnoty mezi sebou porovnají a 

největší hodnota určí objekt, který je na základě porovnaných kritérií nejlepší. 

2.3 Kritéria metody rozhodovací matice a metody Fullerova trojúhelníku 

pro skupinu záchranných a zásahových transportérů s přímým 

řízením 

Pro porovnávání záchranných a zásahových transportérů s přímým řízením byla 

zvolena tyto kritéria. 

Podvozek: 

 K1 – Kolový. Zvolení tohoto kritéria bylo z důvodu větší stoupavosti kolového 

podvozku na zpevněném povrchu oproti podvozku pásovém. 

 K2 – Pásový. Tento podvozek má naopak větší stoupavost v nezpevněném 

terénu a je daleko méně náchylný k zapadnutí neţ podvozek kolový. 
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 K3 - Stoupavost [%]. Byla zvolena, jelikoţ je to velmi důleţité kritérium pro 

pohyb jednotlivých transportérů v náročném terénu a hodnota stoupavosti se 

pohybuje v rozmezí 30 – 60 %. 

 K4 - Boční náklon [%]. Byl zvolen, neboť je to další důleţité kritérium pro 

moţnost manévrování stroje v příkrém terénu, hodnota bočního náklonu se u 

posuzovaných strojů pohybuje v rozmezí 40 – 84 %. 

 K5 - Možnost plavby. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu moţného vyuţití 

transportéru k pohybu po vodních plochách či při záplavách (např. k evakuaci 

osob, dopravě materiálu atd.). 

Uţitečná nosnost stroje: 

 K6 - Užitečná nosnost [kg]. Byla zvolena, jelikoţ je to jedno z důleţitých 

kritérií u transportérů, které udává, jakou hmotností (nákladem v podobě např. 

osob materiálu, hasiva atd.) lze stroj zatíţit. Rozmezí uţitečné nosnosti u 

porovnávaných stojů je 130 – 13 500 kg.   

Nástavba: 

 K7 - Vybavena hasící proudnicí. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu vyuţití 

jednotlivých strojů pro provádění hasební činnosti za předpokladu dodávky 

hasební látky pomocí hadic. 

 K8 - Vybavena hasícím zařízením v sestavě proudnice, čerpadlo a nádrž na 

hasivo. Zvolení tohoto kritéria bylo z důvodu vyuţití jednotlivých strojů pro 

činnosti spojené s hašením v nepřístupném terénu, kde je obtíţná dodávka vody 

na plochu poţáru (např. lesní poţáry s velkým výškovým převýšením). 

 K9 - Prostor pro převoz osob a příslušenství. Kritérium bylo zvoleno z důvodu 

toho, ţe některé porovnávané stroje nemají prostor pro převoz osob kromě 

posádky a většího objemu příslušenství např. přenosné čerpadlo, hadice atd. 

Jejich veškerou uţitečnou nosnost tvoří hasební látka a osádka. 

Teplotní odolnost: 

 K10 - S mírně zvýšenou teplotní odolností [˚C]. Toto kritérium bylo zvoleno 

z důvodu vyuţití transportérů především pro provádění činností při běţných 

teplotních podmínkách -15 aţ +35 ˚C dle [59] a výjimečně při mírně 

zvýšených teplotách nepřesahujících 100 ˚C. 

 K11 - Odolnost nástavby a podvozku proti zvýšeným teplotám nad 250 ˚C. 

Zvolení tohoto kritéria bylo především z důvodu vyuţití transportérů pro 
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dopravu hasičů v ochranných oděvech proti sálavému teplu do a z místa 

s vysokou teplotou (hustotou tepelného toku), při teplotě 250 ˚C je doba 

pouţitelnosti středního protiţárového obleku SPO 2D-K370 max. 5 minut dle 

[55], [66]. 

Celková hmotnost: 

 K12 - Do 7,5 tuny. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu jednoduší přepravy 

transportéru na místo zásahu, například na kontejnerovém nosiči (při splnění 

dalšího kritéria – rozměr ((délka x šířka x výška) do 6000 x 2400 x 2500 mm). 

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]:  

 K13 - Do 6000 x 2400 x 2500. Kritérium bylo zvoleno z důvodu moţnosti 

přepravy transportérů na kontejnerovém nosiči (při splnění předcházejícího 

kritéria – hmotnost do 7,5 tuny). 

Poháněcí soustava: 

 K14 - Měrný hmotnostní výkon [kW/t]. Byl zvolen, jelikoţ je to důleţité 

kritérium a výkony i pohotovostní hmotnosti posuzovaných transportérů se 

pohybují v rozmezí 26 – 441 kW a 332 – 37 500 kg. K výpočtu měrného 

hmotnostního výkonu byla pouţita pohotovostní hmotnost + hmotnost hasiva, 

pokud stroj disponuje nádrţí na hasivo.   

 

Hodnoty jednotlivých kritérií pro skupinu záchranných a zásahových transportérů 

s přímým řízením jsou uvedeny v Kapitole 1.10.  

2.3.1 Porovnání záchranných a zásahových transportérů s přímým řízením 

Důleţitost jednotlivých kritérií byla stanovena jako aritmetický průměr hodnot od 

hodnotícího týmu odborníků. Pro velký rozsah zpracovávaných dat jsou tato data kompletně 

uvedena v Příloze B. Příklad posuzování míry splnění kritéria je znázorněn v Tab. 5. Jelikoţ 

byla stanovena i kritéria, které nemají danou jasnou číselnou hodnotu např. podvozek - 

kolový, podvozek – pásový atd., tak se míra splnění u těchto kritérií určuje podle Tab. 6. 

Zbylé tabulky pro posuzování míry splnění kritéria jsou uvedeny v Příloze C. 

Na základě porovnání jednotlivých transportérů s přímým řízením bylo zjištěno, ţe 

jako nejlepší (na prvním místě) byl vyhodnocen transportér Volvo BV202 a jako nejhorší (na 

třináctém místě) GAZ 59039. Výsledné pořadí jednotlivých transportérů s přímým řízením 

můţe být částečně ovlivněno nedostatkem informací (pokud nebylo kritérium u stroje 
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zjištěno, mělo bodové hodnocení míry splnění kritéria u tohoto stroje hodnotu 1). Pořadí 

dalších transportérů s přímým řízením je uvedeno v Tab. 7.     

 

Tab. 5 Stupnice číselných hodnot pro kritérium stoupavosti 

Stoupavost [%] Bodové hodnocení 

x  70 10 

70 x 65 9 

65 x 60 8 

60 x 55 7 

55 x 52 6 

52 x 49 5 

49 x 46 4 

46 x 43 3 

43 x 40 2 

N či 40 x 1 

 

Poznámka: N – nezjištěno 

 

Tab. 6 Vzorová tabulka míry splnění kritéria bez číselné hodnoty 

Míra splnění kritéria 

(podvozek - pásový) 
Hodnota Bodové hodnocení 

ANO pásový 10 

NE kolový či jiný neţ pásový 1 

 

Poznámka: N - nezjištěno 
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Tab. 7 Výsledky porovnání pro skup. záchranných a zásahových transportérů s přímým řízením 

 

Kritéria: 

 podvozek   teplotní odolnost 

    K1 kolový  K10 s mírně zvýšenou teplotní odolností 

    K2 pásový     K11 odolnost nástavby a podvozku proti       

    K3 stoupavost   zvýšeným teplotám nad 250 °C 

    K4 boční náklon   celková hmotnost 

  K5 moţnost plavby  K12 do 7,5 tuny 

 užitečná nosnost stroje   rozměry 

  K6   uţitečná nosnost  K13  do 6000 x 2400 x 2500 

 nástavba   poháněcí soustava 

  K7  vybavena hasící proudnicí  K14 měrný hmotnostní výkon 

  K8   vybavena hasícím zařízením v sestavě 

 proudnice, čerpadlo a nádrţ na hasivo 

  K9   prostor pro převoz osob a příslušenství 

 

Kritérium K 

1 
K 

2 

K 

3 

K 

4 

K 

5 

K 

6 

K 

7 

K 

8 

K 

9 

K 

10 

K 

11 

K 

12 

K 

13 

K 

14 

Váţený 

součet: 

 

Pořadí: 

Transportér 

s přímým 

řízením: 

Důleţitost kritéria   

4 5 8 6 4 7 4 2 8 4 5 9 8 8 

Häglunds  

BV206 
1 10 8 7 10 5 1 1 10 5 1 4 1 5 430 3 

GAZ 3409 1 10 8 4 10 3 1 1 10 5 1 5 2 4 407 5 

PTS - 10 1 10 1 1 10 6 1 1 10 5 1 1 1 3 302 11 

čtyřkolka 

Polaris 
10 1 1 1 1 2 1 1 10 5 1 10 10 10 438 2 

OT 64 

SKOT 
10 1 10 3 10 4 1 1 10 5 1 1 1 2 355 10 

Volvo 

BV202 
1 10 8 10 10 3 1 1 10 5 1 6 1 4 444 1 

GAZ 59039 10 1 8 2 10 4 1 1 1 5 1 1 1 3 269 13 

GAZ 34038 1 10 8 5 10 3 1 1 10 5 1 4 2 3 396 6 

Lada Niva 

VTS 
10 1 1 1 1 2 10 1 10 5 1 8 1 7 360 9 

Tank M2 1 10 8 1 1 8 10 10 10 10 6 1 1 2 427 4 

spec. rolby, 

podvozek 

Kassböhrer- 

Pisten Bull. 

1 10 2 1 1 6 10 10 1 5 1 1 1 7 288 12 

SPOT 55 1 10 7 4 1 10 10 10 1 10 10 1 1 1 391 7 

Firefighter 

55 
1 10 7 4 1 10 10 10 1 10 10 1 1 1 391 7 
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2.4 Kritéria metody rozhodovací matice a metody Fullerova trojúhelníku 

pro skupinu záchranných a zásahových robotických transportérů 

Pro porovnávání záchranných a zásahových robotických transportérů byla zvolena tato 

kritéria. 

Podvozek: 

 K1 – Kolový. Zvolení tohoto kritéria bylo z důvodu větší stoupavosti kolového 

podvozku na zpevněném povrchu oproti podvozku pásovém. 

 K2 – Pásový. Tento podvozek má naopak větší stoupavost v nezpevněném 

terénu a je daleko méně náchylný k zapadnutí neţ podvozek kolový. 

 K3 - Stoupavost [%]. Byla zvolena, jelikoţ je to velmi důleţité kritérium pro 

pohyb jednotlivých transportérů v náročném terénu a hodnota stoupavosti se 

pohybuje v rozmezí 40 – 100 %. 

 K4 - Možnost pohybu po schodišti. Toto kritérium bylo zvoleno s ohledem na 

moţnost nasazení stroje do vnitřních prostor budov, například schodiště 

v podchodech, eskalátory v metru atd.. 

Nástavba: 

 K5 - Nosnost manipulačního ramene [kg]. Byla zvolena, jelikoţ je to důleţité 

kritérium pro moţnost stroje manipulovat s různými předměty a u 

posuzovaných robotických transportérů se nosnost manipulačního ramene 

pohybuje v rozmezí 1,1 – 2000 kg.     

 K6 - Vybavena hasící proudnicí. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu vyuţití 

jednotlivých strojů pro provádění hasební činnosti za předpokladu dodávky 

hasební látky pomocí hadic. 

 K7 - Vybavena hasícím zařízením v sestavě proudnice, čerpadlo a nádrž na 

hasivo.  Zvolení tohoto kritéria bylo z důvodu vyuţití jednotlivých strojů pro 

provádění hasební činnosti, kdy hasební látku si transportér veze sebou. 

Teplotní odolnost:  

 K8 – S mírně zvýšenou teplotní odolností [˚C]. Toto kritérium bylo zvoleno 

z důvodu vyuţití transportérů především pro provádění činností při běţných 

teplotních podmínkách -15 aţ +35 ˚C dle [59] a výjimečně při mírně 

zvýšených teplotách nepřesahujících 100 ˚C. 
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 K9 - Odolnost nástavby a podvozku proti zvýšeným teplotám nad 250 ˚C. 

Zvolení tohoto kritéria bylo z důvodu vyuţití robotických transportérů pro 

provádění činností např. hašení atd. při teplotách, které jsou značně 

nebezpečné pro zasahující hasiče (při teplotě 250 ˚C – je doba pouţití středního 

protiţárového obleku SPO 2D-K370 max. 5 minut dle [55], [66]). Odolnost 

strojů proti zvýšeným teplotám nad 250 ˚C musí být zaručena po dobu alespoň 

10 minut (dvojnásobek doby pouţití obleku proti sálavému teplu). 

Celková hmotnost: 

 K10 - Do 7,5 tuny. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu jednoduší přepravy 

robotického transportéru na místo zásahu, například na kontejnerovém nosiči 

(při splnění dalšího kritéria – rozměr ((délka x šířka x výška) do 6000 x 2400 x 

2500 mm). 

Rozměry (délka x šířka x výška) [mm]: 

 K11 - Do 6000 x 2400 x 2500. Kritérium bylo zvoleno z důvodu moţnosti 

přepravy robotického transportérů na kontejnerovém nosiči (při splnění 

předcházejícího kritéria – hmotnost do 7,5 tuny). 

Pohon: 

 K12 – Elektrický. Toto kritérium bylo zvoleno především kvůli době 

pouţitelnosti robotického transportéru, kdy pří elektrickém pohonu závisí doba 

pouţitelnosti stroje na kapacitě baterií a prováděné činnosti (výdrţ cca od 1 do 

6 hodin). 

 K13 - Spalovací (nafta, benzín). Kritérium bylo stanoveno ze stejného důvodu 

jako předchozí, tedy kvůli době pouţitelnosti robotického transportéru, kdy na 

rozdíl od elektrického pohonu je doba pouţitelnosti teoreticky neomezená 

(závisí pouze na doplňování paliva). 

Dálkové ovládání:      

 K14 - Pomocí bezdrátového signálu. Kritérium bylo zvoleno z důvodu 

ovládání robotického transportéru na větší vzdálenosti (i několik stovek metrů). 

 

Hodnoty kritérií jednotlivých záchranných a zásahových robotických transportérů jsou 

uvedeny v Kapitole 1.10. 
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2.4.1 Porovnání záchranných a zásahových robotických transportérů 

Důleţitost jednotlivých kritérií byla stanovena jako aritmetický průměr hodnot od 

hodnotícího týmu odborníků. Pro velký rozsah zpracovávaných dat jsou tato data kompletně 

uvedena v Příloze D. Posuzování míry splnění kritéria bylo provedeno stejně jako u 

záchranných a zásahových transportérů s přímým řízením. Tabulky pro posuzování míry 

splnění jednotlivých kritérií jsou uvedeny v Příloze E. 

Na základě porovnání jednotlivých robotických transportérů bylo zjištěno, ţe jako 

nejlepší (na prvním místě) byl vyhodnocen robot Brouček I a jako nejhorší (na osmém místě) 

Rainbow5. Výsledné pořadí jednotlivých robotických transportérů můţe být částečně 

ovlivněno nedostatkem informací (pokud nebylo kritérium u stroje zjištěno, mělo bodové 

hodnocení míry splnění kritéria u tohoto stroje hodnotu 1). Pořadí dalších robotických 

transportérů je uvedeno v Tab. 8. 
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Tab. 8 Výsledky porovnání pro skup. záchranných a zásahových robotických transportérů 

 

Kritéria: 

 podvozek   teplotní odolnost 

 K1 kolový  K8   s mírně zvýšenou teplotní odolností 

 K2 pásový     K9     odolnost nástavby a podvozku proti 

   K3 stoupavost   zvýšeným teplotám (nad 250 °C) 

   K4 moţnost pohybu po schodišti   celková hmotnost 

 nástavba  K10 do 7,5 tuny  

 K5 max. nosnost manipulačního ramene   rozměry 

 K6 vybavena hasící proudnicí  K11 do 6000 x 2400 x 2500 

 K7   vybavena hasícím zařízením v sestavě   pohon 

 proudnice, čerpadlo a nádrţ na hasivo  K12 elektrický  

 K13 spalovací (nafta, benzín) 

  dálkové ovládání  

 K14  pomocí bezdrátového přenosu signálu  

 

 

 

 

Kritérium 
K 

1 

K 

2 

K 

3 

K 

4 

K 

5 

K 

6 

K 

7 

K 

8 

K 

9 

K 

10 

K 

11 

K 

12 

K 

13 

K 

14 

Váţený 

součet: 

 

Pořadí: 

Robotický 

transportér: 

Důleţitost kritéria 
  

4 6 7 5 7 7 3 3 6 8 6 5 4 3 

robot Hardy 1 10 2 1 5 10 1 5 1 3 5 1 10 10 317 7 

robot 

Herkules 
10 1 1 1 2 1 1 5 1 10 9 10 1 10 321 6 

robot 

Teodor 
1 10 10 10 4 1 1 7 1 9 7 10 1 10 447 2 

Rainbow5 1 10 1 1 1 10 1 5 1 3 3 1 10 10 295 8 

robot MVF5 1 10 1 1 10 10 10 10 10 1 2 1 10 10 431 4 

robot Safety 

Guard 
1 10 5 10 3 10 1 7 1 9 8 10 1 1 447 2 

robot 

Telemax 
1 10 10 10 3 1 1 7 1 1 10 10 1 10 394 5 

Robot 

Brouček I 
1 10 4 10 4 10 1 10 1 8 6 10 1 10 463 1 
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3. Rozbor statistik mimořádných událostí v České republice  

Podle zákona o IZS je mimořádná událost definována jako ,,škodlivé působení sil a 

jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohroţují ţivot, 

zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení záchranných a likvidačních prací“ 

[23].  

Dále podle tohoto zákona se záchrannými pracemi rozumí ,,činnost k odvrácení nebo 

omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k 

ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin“ 

a likvidačními pracemi,, činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí“ 

[23].   

Mimořádné události i jejich projevy lze rozdělit do několika skupin. 

3.1 Rozdělení mimořádných událostí a jejich destruktivních účinků 

Mimořádné události se rozdělují na základě podstaty jevů do tří skupin: 

 

První skupinou jsou přírodní mimořádné události, které vznikají působením sil 

pozemských i mimozemských, které jsou výsledkem změn akumulace energie uvnitř země 

nebo na jejím povrchu. Do této skupiny se řadí například vichřice a větrné poryvy, 

zemětřesení, sesuvy půdy, kalamitní výskyt sněhových sráţek a námraz, povodně, zvláštní 

povodně (rozrušení hrází vodních děl) a sucha s nedostatkem pitné vody [25]. 

Druhou skupinou jsou antropogenní mimořádné události. Ty jsou důsledkem 

civilizačních aktivit a lze je rozdělit podle oblasti lidské činnosti na mimořádné události 

technogenní (technického původu, dopravní) a environmentální. Příčinou vzniku 

technogenních událostí  je selhání lidského činitele nebo techniky [25]. 

Třetí skupinou jsou kombinované mimořádné události. V této skupině jsou zahrnuty 

přírodní mimořádné události vyvolané dlouhodobou či krátkodobou činností člověka a 

technogenní mimořádné události indukované stupňováním přírodního katastrofického jevu 

(např. zemětřesení a následný únik nebezpečných látek z objektů) [25]. 

Všechny tyto mimořádné události jsou často doprovázeny nebo vyvolávají následné 

jevy jako poţár, výbuch či únik nebezpečných látek. 
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Negativní projevy mimořádných událostí se nazývají destruktivní účinky a lze je také 

rozdělit do tří skupin: 

 

První skupinou jsou fyzikální destruktivní účinky, které se mohou dále dělit na 

mechanické (např. tlaková zatíţení), tepelné (např. poţáry, mrazy) a elektromagnetické (např. 

statická elektřina, atmosférické výboje) [25]. 

Druhou skupinou jsou chemické destruktivní účinky. Tyto účinky lze charakterizovat 

chemickou agresivitou k přírodním i technickým látkám a toxicitou vůči ţivým organismům 

[25]. 

Třetí skupinu zastupují biologické destruktivní účinky, které jsou prezentovány 

především původci nákaz a epidemií [25]. 

3.2 Statistiky jednotlivých událostí v České republice  

V Tab. 9 dle [26] jsou uvedeny počty zásahů na jednotlivé události jednotek poţární ochrany 

za období od roku 2006 aţ 2010, v Tab. 10 dle [26] počet usmrcených a zraněných hasičů při 

zásahu.  

 

Tab. 9 Počet zásahů jednotek poţární ochrany na jednotlivé typy událostí  

Typ události 

2006 2007 2008 2009 2010 

počet 

událostí 

počet 

událostí 

počet  

událostí 

počet 

událostí 

počet  

událostí 

poţáry 19 665 21 835 20 406 19 681 17 296 

dopravní nehody 18 976 21 270 20 063 19 004 18 053 

ţivelní pohromy 5 414 10 044 5 599 5 240 Pozn. 

únik nebezpečných 

chemických látek celkem 
5 809 6 377 6 242 5 916 5 300 

z toho ropné produkty 4 644 5 235 5 218 4 991 4 407 

technické havárie celkem 49 785 48 010 42 104 47 412 62 961 

z toho technické havárie 844 29 10 21 19 

technické pomoci 45 657 44 765 38 916 44 187 58 948 

technologické pomoci 957 1 042 770 761 744 
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ostatní pomoci 2 327 2 174 2 408 2 443 3 250 

 

Tab. 9 Počet zásahů jednotek poţární ochrany na jednotlivé typy událostí  

Typ události 

2006 2007 2008 2009 2010 

počet 

událostí 

počet 

událostí 

počet  

událostí 

počet 

událostí 

počet  

událostí 

radiační nehody a havárie 4 0 0 0 0 

ostatní mimořádné události 735 166 17 10 2 

plané poplachy 8 409 8 148 8 194 8 251 8 037 

Celkem  108 797 115 850 102 625 105 514 111 649 

 

Pozn.: Od roku 2010 platí změna při evidenci ţivelních pohrom. Ţivelní pohromy se   

evidují pomocí příznaku vţdy ve spojení s druhem události. Z tohoto pohledu je členění 

událostí vyvolaných ţivelními pohromami (nejvíce při jarních a letních povodních) za rok 

2010 následující: celkem bylo 23 911 událostí, z toho 8 poţárů, 404 dopravních nehod, 23 

úniků nebezpečných chemických látek, 23 421 technických havárií (zejména technických 

pomocí) a 55 ostatních událostí včetně planých poplachů [26]. 

 

Tab. 10 Počet usmrcených a zraněných hasičů při zásahu 

Kategorie 
2006 2007 2008 2009 2010 

U Z U Z U Z U Z U Z 

profesionální 0 273 1 328 0 276 0 269 0 287 

dobrovolní 1 121 0 135 1 130 1 149 0 171 

celkem 1 394 1 463 1 406 1 418 0 458 

 

3.3 Uplatnění záchranných a zásahových transportérů s přímým řízením 

u zásahu 

Záchranné a zásahové transportéry lze nasadit teoreticky u všech tří skupin 

mimořádných událostí, tedy u přírodních, antropogenních i kombinovaných. Otázkou ovšem 

je, zda nasazení transportérů u všech mimořádných událostí bude účelné a bude mít pozitivní 
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přínos pro zásah. Proto je tato kapitola věnována specifikaci jednotlivých mimořádných 

událostí, při kterých budou mít záchranné a zásahové transportéry u zásahu uplatnění. 

 

Pouţití těchto speciálních strojů je závislé na mnoho faktorech. Tyto faktory mohou 

být například: 

 velmi náročné terénní podmínky 

 značně nepříznivé klimatické podmínky 

 nutnost přepravy materiálu nebo hasičů (osob) v náročném terénu či při 

značně nepříznivých klimatických podmínkách 

 

Počet událostí za období od roku 2006 aţ 2010 dle [32], při kterých byla obtíţná cesta 

na místo zásahu, je uveden v Tab. 11.   

Tab. 11 Počet událostí s obtíţnou cestou na místo zásahu 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet 

událostí 
457 488 283 267 441 1936 

 

3.3.1 Využití u požárů 

 Pouţití záchranných a zásahových transportérů můţe být například u rozsáhlých 

dlouhotrvajících lesních poţárů, kdy pro obyčejnou mobilní techniku (CAS, DA) je přiblíţení 

se k místu poţáru díky mimořádně náročnému terénu značně komplikované, aţ nemoţné. 

V tomto případě je nutné hasební látku dodávat na plochu poţáru dálkovou dopravou 

hadicemi od CAS. Toto vedení má v některých případech i několik stovek metrů, a tak uţ 

samotné vynášení hadic a materiálu v takto náročných terénních podmínkách zasahující 

hasiče značně vyčerpává. Další komplikací při této dopravě vody je nutnost přidání čerpadel 

do vedení pro zajištění minimálního tlaku před proudnicí.  

K usnadnění situace lze vyuţít záchranných a zásahových transportérů s přímým 

řízením. Tyto stroje mají značnou výhodu oproti standardní mobilní technice v moţnosti 

pohybu v těţkém terénu. Vyuţití transportérů můţe spočívat v samotném hašení (některé 

stroje jsou k hašení určeny a mohou být v teplotách okolo 500˚C aţ 15 minut, viz. kapitola 

1.6.1), nebo k transportu sil a prostředků. Počet lesních poţáru dle [32] je uveden v Tab. 12. 
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 Příkladem takové mimořádné události je rozsáhlý lesní poţár, který byl v roce 1990 

okolo ţelezniční trati Chomutov - Vejprty. Na tento poţár byly nasazeny dokonce dva poţární 

vlaky, ale bez většího úspěchu. Ohniska poţáru byla díky velmi těţkému terénu a ţáru 

nedostupná. Ke změně situace došlo aţ při nasazení SPOTU – 55, díky němu byla během 

dvou dnů uhašena všechna hlavní ohniska vzniklého poţáru. Podle dostupných informací při 

této události nahradil SPOT – 55 přibliţně 40 hasičů [30]. 

 

Tab. 12 Počet lesních poţáru a výše škod za roky 2002 aţ 2010 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet 

událostí 
601 1781 887 636 693 806 470 514 732 7120 

Škoda 

v mil. Kč 
9,132 33,67 19,169 9,535 8,209 16,402 3,132 6,294 4,664 110,207 

 

3.3.2 Využití při evakuaci a záchraně osob 

Transportéry lze vyuţít při těchto činnostech, pokud se osoby nacházejí v těţko 

přístupném terénu (např. podmáčený nezpevněný terén s velkým výškovým převýšením), 

nebo díky nepříznivým klimatickým podmínkám (např. nadměrný úhrn sráţek jak sněhových 

tak vodních) se nemůţe ostatní mobilní technika k postiţeným dostat. Počet ţivelních pohrom 

za období od roku 2006 aţ do roku 2010 je dle [26] uveden v Tab. 9. V těchto situacích mají 

transportéry značnou výhodu díky konstrukci svého podvozku, ten umoţňuje stoupavost 

oproti standartní mobilní technice (Tatra 815 max. 43 % na nezpevněném povrchu, DA – 

AVIA max. 36  % na zpevněném povrchu) okolo 60 % a moţnosti plavby (viz. Tabulka č. 1).  

Příkladem mimořádné události, při které by se mohl uplatnit speciální transportér je 

událost, která se stala 13. 2. 2011 u hradu Děvičky u Pavlova. Při této události se zranil po 

pádu z příkrého srázu dvaačtyřicetiletý muţ. Hasiči mu poskytli předlékařskou pomoc a 

umístili jej do vakuových nosítek. K transportu k sanitce musel být pouţit vrtulník z důvodu 

toho, ţe snesení postiţeného by bylo značně náročné a zdlouhavé a jiná standartní technika se 

nemohla k postiţenému dostat [36].  

Počet evakuovaných a zachráněných osob v jednotlivých okresech celé české republiky 

v rozmezí let 2006 aţ 2010 dle [26] je znázorněn na Obr. 3-1. 
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Obr. 3-1 Počet evakuovaných a zachráněných osob v jednotlivých okresech [26] 

3.4 Uplatnění robotických záchranných a zásahových transportérů 

Záchranné a zásahové robotické transportéry by podle některých názorů měli časem 

nahradit u zásahů člověka (hasiče). Tento názor je podloţen tvrzením, ţe člověk je nejslabším 

článkem při vykonávání jednotlivých činností. V dnešní době je však situace taková, ţe se 

spíše hledají události, při kterých záchranné a zásahové robotické transportéry naleznou 

uplatnění.    

Robotické transportéry naleznou uplatnění zejména:  

 při poţáru  

 při zásahu na nástraţný výbušný systém 

 při úniku nebezpečných chemických látek  

 při činnostech spojených s prováděním průzkumu 

Pouţití robotických transportérů při těchto událostech závisí na situaci na místě zásahu 

a poţadavcích na jejich konstrukci. Důraz je kladen především na koncepci podvozku, na 

nástavbu a na vlastnosti samotné konstrukce strojů. Jednotlivé robotické transportéry mohou 

být určeny na jednu nebo i více událostí.  
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3.4.1 Využití u požáru 

Při poţáru se dají robotické transportéry vyuţít jak k průzkumu a hašení, tak i 

k transportu nebezpečných předmětů - například tlakových láhví. Pro hašení musí být 

jednotlivé stroje vybaveny nástavbou s proudnicí, která by měla dodávat potřebné mnoţství 

vody do dostatečné vzdálenosti a jejich konstrukce by měla být přizpůsobená vysokým 

teplotám. Pro transport tlakových láhví musí být nástavba dovybavena manipulačním 

ramenem. Podmínkou pro pouţití těchto strojů u výše popsaných činností je nasazení 

v místech, kde teplota nepřekračuje maximální teplotu, kterou jsou stroje schopny vydrţet. 

Teploty v uzavřené místnosti jsou dle [28] uvedeny v Tab. 13 a maximální teploty, při kterých 

lze stroje pouţít jsou uvedeny v Tab. 14. 

Příkladem mimořádné událostí, která se stala v České republice a při níţ by bylo 

moţné vyuţít robotické transportéry, je poţár skladovací haly stavebních materiálů ve Zlíně - 

Přílukách, který vznikl 18. února 2011. Při poţáru ve Zlíně – Přílukách bylo nutno evakuovat 

30 lahví s propan-butanem, které byly uskladněny v bezprostřední blízkosti poţárem zasaţené 

haly. Láhve byly o hmotnostech 33 kg, 10 kg a 2 kg [27]. 

Z popisu události vyplývá, ţe tyto stroje lze nasadit při splnění výše uvedené 

podmínky u poţáru výrobních či skladovacích budov a hal, kde je pravděpodobný výskyt 

většího počtu tlakových láhví. 

Počet poţárů ve výrobních a skladovacích halách a počet zraněných osob za období od 

roku 2006 do roku 2010 dle [32] je uveden v Tab. 15.    

Příkladem další mimořádné události, při které by bylo moţné vyuţít robotické 

transportéry (např. robota MVF - 5 od chorvatské firmy DOK-ING), jsou dlouhotrvající lesní 

poţáry. Nasazení jednotlivých strojů je však opět podmíněno splněním výše uvedené 

podmínky.  

Počet lesních poţárů za období od roku 2002 aţ 2010 dle [32] je uveden v Tab. 12. 
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Tab. 13 Teploty pro různé fáze simulovaného poţáru v uzavřené místnosti 

Fáze poţáru 

Teplota fáze 

poţáru 

[˚C] 

Teplota v místnosti 

[˚C] 

Kyslík  

[% obj.] 

Teplota sloupce 

kouře 

[˚C] 

Tlející požár  

420 

< 500 

       > 200 

 

PT 

PT 

         > 50 

 

21 

21 

0 

 

> 20 

> 100 

> 100 

samoudrţovací 

oxidační pyrolýza 

neoxidační pyrolýza 

Rozvíjející se požár  

       > 700 

> 700 

> 700 

 

< 100 

> 200 

> 500 

 

20 

20 

< 10 

 

> 200 

> 500 

> 700 

fáze zapálení 

fáze rozvoje poţáru 

flashover 

Plně rozvinutý požár  

> 700 

> 700 

 

> 700 

> 700 

 

> 10 

< 15 

 

> 700 

> 700 

dobré odvětrávání 

malé odvětrávání 

 

Poznámka: PT – pokojová teplota 

 

Tab. 14 Maximální teplotní odolnosti strojů 

Název stroje 
Maximální teplota 

[˚C] 

Doba pouţití 

[min] 

robot Hardy N N 

robot Brouček I 150 do vybití baterií 

robot Safety Guard  P do vybití baterií 

robot MVF - 5 280 cca 10 

robot Teodor P do vybití baterií 

robot Telemax P do vybití baterií 

 

Poznámka: N – nezjištěno 

        P -  pracovní teploty -20 ˚C aţ +60 ˚C 
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Tab. 15 Počet poţárů ve výrobních, skladovacích budovách a halách 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet poţárů v budovách a 

halách pro výrobu a sluţby  
467 392 357 289 324 1829 

Škoda v mil. Kč. 423,2 641,8 284,1 461,9 448,1 2259,1 

Počet zraněných X X X 39 28 67 

Počet poţárů v budovách pro 

skladování (bez 

zemědělských) 

103 73 82 78 76 412 

Škoda v mil. Kč. 133,4 96,9 134,8 135,1 127,1 627,3 

Počet zraněných X X X 9 6 15 

 

Poznámka: X – údaje o počtu zraněných se vedou od roku 2009  

3.4.2 Využití při zásahu na nástražný výbušný systém 

Robotické transportéry na tyto činnosti musí být vybaveny citlivým manipulačním 

ramenem pro uchopení nebezpečného předmětu, dále kamerami pro orientaci v prostoru a 

rentgenovým zařízením pro prohlíţení obalu nebezpečného předmětu. Podvozek by měl být 

co nejstabilnější a dobře tlumený, aby se případné vibrace při přejíţdění nerovností 

nepřenášely na nástavbu a rameno. Takovéto stroje vyuţívá v České republice například 

Pyrotechnický odbor – Policie ČR.  

Statistika zásahů, při kterých bylo prováděno vyhledávání či likvidace nástraţných 

výbušných systémů za období do roku 2006 aţ 2010 dle [32] je uvedena v Tab. 16. 

 

Tab. 16 Počet zásahů na vyhledávání či likvidaci nástraţného výbušného systému 

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet 

událostí 
80 84 109 83 84 440 
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3.4.3 Využití při úniku nebezpečných chemických látek 

Při mimořádných událostech s únikem nebezpečné chemické látky (mimo ropných 

produktů), lze robotický transportér nasadit do zamořeného prostoru pro provádění určité 

činnosti průzkum, manipulace s nebezpečným předmětem, utěsnění otvoru, popřípadě 

transport postiţené osoby (RoboCue nebo stroje s podobnou konstrukcí) atd. jen tehdy, pokud 

nedojde vlivem zamoření k poruše stroje či vyřazení z funkce některých jeho senzorů a 

zároveň se bude stroj dát snadno dekontaminovat. Počet událostí s únikem neb. chemických 

látek (mimo ropných produktů) a počet zásahů, při kterých bylo nutné pouţít protichemický 

oblek jsou uvedeny dle [26] v Tab. 17. 

Příkladem mimořádné událostí s únikem nebezpečné látky, při které by se mohl 

uplatnit záchranný a zásahový robotický transportér, je únik chlóru ze Spolany Neratovice. 

Tato událost se stala 21. 7. 2001 v 8.00 h., kdy díky prasklému svaru na produktovodu došlo 

ke kontinuálnímu úniku kapalného chlóru, který se ihned odpařoval. Únik byl zastaven v 9.38 

h. a ze zařízení uniklo přibliţně 188 kg chlóru [39]. 

Robotický transportér by mohl být při této mimořádné události nasazen na průzkum 

místa a pokud by byl vybaven proudnicí tak i na zkrápění uniklého chlóru. K utěsnění trhliny 

v tomto případě však vyuţit nelze. Teplota v místě porušení se blíţila -34 °C a při této 

extrémně nízké teplotě by došlo zcela určitě k poškození transportéru (stroje s nejnižší 

pracovní teplotou mají odolnost do -20 °C). 

 

Tab. 17 Počet událostí s únikem neb. chem. látek a počet zásahů s protichem. obleky  

 2006 2007 2008 2009 2010 Celkem 

Počet událostí s únikem neb. 

chemických látek (mimo ropných 

produktů) 

1165 1142 1024 925 893 5149 

Počet zásahů s protichemickými 

obleky 
2 2 0 4 0 8 

 

3.4.4 Využití při činnostech spojených s prováděním průzkumu  

Robotické transportéry mohou provádět činnosti spojené s průzkumem např. měření 

teploty, identifikace nebezpečných látek, měření koncentrací látek či při nalezení postiţené 

osoby v bezvědomí provést její transport (transport můţe provést RoboCue nebo stroje 
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s podobnou konstrukcí) atd. nejenom u výše zmíněných událostí, ale i u dalších mimořádných 

událostí např. při úniku biologických látek, při radiačních nehodách a haváriích či 

k monitoringu míst nedostupných pro člověka atd.. Na tyto činnosti lze vyuţít robotické 

transportéry, které jsou předurčeny k více úkonům (multifunkční – např. hašení a transport 

nebezpečných předmětů aj.), nebo stroje přímo určené k provádění průzkumu. Pro činnosti 

spojené s průzkumem nemusí být stroje vybaveny nástavbou. Standartní výbava však musí 

obsahovat kamery a senzory pro detekování nebezpečných látek. Alespoň jedna kamera by 

měla snímat obraz ve velkém rozlišení a mít moţnost otáčení se o 360°. Ovládání i přenos 

informací by měl být řešen bezdrátově. 

Pouţití jednotlivých robotických transportérů však můţe být při provádění průzkumu 

limitováno jejich konstrukčním řešením. Stroje nemusí splňovat poţadavky na odolnost vůči 

okolním vlivům (teplota, agresivní chemické látky) a také se nemusí přizpůsobit ztíţeným 

podmínkám (úzké prostory, potrubí aj.).  

Počet prováděných průzkumů jednotkami HZS ČR a JSDH obcí při mimořádných 

událostech za období od roku 2006 aţ do roku 2010 je uveden dle [32] v Tab. 18. 

 

Tab. 18 Počet prováděných průzkumů  

Počet prováděných 

průzkumů 
2006 2007 2008 2009 2010 

Celkem za 

období 2006 až 

2010 

jednotkami HZS ČR 69442 76516 73475 74759 78448 372640 

jednotkami SDH obcí 17347 21176 21655 26538 30079 116795 

Celkem 86789 97692 95130 101297 108527 489435 
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4. Charakterizace mimořádně náročných terénů a klimatických 

poměrů 

Následující část diplomové práce se zabývá charakterizací mimořádně náročných 

terénů a klimatických poměrů pomocí poznatků z nasazení mobilní poţární techniky při 

zásazích. Charakterizace bude prováděna pomocí předem určených faktorů.  

4.1 Úhly stoupání  

Pro určení úhlů stoupání, které běţná mobilní technika HZS ČR nezvládá, byly 

pouţity poznatky ze dvou zásahů. Zásah jednotek HZS Jihomoravského kraje a jednotek HZS 

Karlovarského kraje.  

V prvním případě se jednalo o záchranu osoby u hradu Děvičky u Pavlova (viz. Obr. 

4-1), kdy dne 13. 2. 2011 byly na tuto událost vyslány jednotky ze stanice Mikulov a Brno – 

Lidická. Tato událost byla jiţ popsána výše v Kapitole 2.3.2.  

Ve druhém případě se jednalo o rozsáhlý poţár trávy a lesa u Vojkovic (viz. Obr. 4-2) 

na Karlovarsku, který byl ohlášen 24. 4. 2011. Zde zasahovala jednotka HZS Karlovarského 

kraje ze stanice Karlovy vary a dále pak jednotky SDH Vojkovice, Kyselka, Velichov, Stráţ 

nad Ohří, Jáchymov a Hájek. Tyto jednotky byly ještě podpořeny VHJ Hradiště a HZS SŢDC 

Cheb[42].  

Poţár byl způsoben technickou závadou na brzdách vagónu jednoho z projíţdějících 

vlaků. Celková plocha zasaţená poţárem byla přibliţně 300 000 metrů čtverečních a zásah 

trval 45 hodin. Pouţitá mobilní technika se nemohla přiblíţit k místu poţáru z důvodu 

členitosti a značného převýšení terénu, a tak doprava vody k poţářišti musela být provedena 

pomocí dálkové dopravy hadicemi. Do dopravního vedení muselo být kvůli jiţ zmiňovanému 

převýšení přidáno přenosné čerpadlo k zajištění dostatečného tlaku vody před proudnicí [42].  

U zásahu byla pouţita tato mobilní technika: 

 CAS 32 T815 4x 

 CAS 24 T815  

 CAS 24 L101 3x 

 CAS 24 Š706 3x 

 CAS 20 MAN 

 CAS 16 Camiva 
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Obr. 4-1 Místo zásahu u hradu Děvičky [40] 

 

Obr. 4-2 Místo zásahu u obce Vojkovice [40] 

    

Díky mapovým podkladům z jednotlivých míst lze přibliţně určit výškový rozdíl 

v místě zásahu a následně podle rovnice (1) vypočítat procentuální stoupání terénu.  

 

Výpočet procentuálního stoupání: 

 

(1) 

kde: 

s [%] procentuální stoupání terénu 

x [m] výškový rozdíl 

l [m] délka 

 

Na místě první mimořádné události (u hradu Děvičky) je na délce cca 145 metrů 

výškový rozdíl přibliţně 80 výškových metrů. Pomocí výše uvedeného vzorce tak z výpočtu 

vyplývá, ţe procentuální stoupání je 55 %. 
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U druhé události (poţár u Vojkovic) je na délce cca 135 metrů výškový rozdíl 

přibliţně 70 výškových metrů. Procentuální stoupání v tomto případě pak je 52 %.   

 

Díky poznatkům z těchto zásahů lze říct, že přibližně 52 % stoupání terénu tvoří 

mimořádně náročný terén, který běžná požární mobilní technika nedokáže překonat.  

4.2 Průjezdnost bahnem 

Charakterizovat mimořádně náročný terén, který je zapříčiněný špatnou průjezdností 

díky bahnu, lze například pomocí poznatku z mimořádné události, která se stala 2. 12. 2007 

v okrajové části města Liberec. V tento den byl na operační středisko nahlášen únik nafty do 

Lučního potoku v liberecké části Vesec. Po příjezdu jednotky na místo bylo zjištěno, ţe došlo 

při stavbě plynovodu k převrácení pracovního stroje (bagru Caterpilar) do potoka a uniká 

z něj hydraulický olej. Protoţe hrozil únik většího mnoţství oleje do vodního toku, bylo nutné 

bagr co nejrychleji z potoku vyprostit. Jelikoţ stroj leţel ve velmi podmáčeném terénu, zhruba 

ve třiceticentimetrové vrstvě bahna, nebylo moţné se k němu s CAS ani s autojeřábem dostat. 

K vyproštění bagru z bahna byl tak povolán speciální pásový transportér Hägglundu BV 206 

[37]. 

 

Z výše uvedené mimořádné události vyplývá, že vrstva přibližně 30 cm bahna je 

mimořádně náročný terén, který standartní požární mobilní technika nedokáže překonat.  

4.3 Průjezdnost vodou 

Charakterizace mimořádně náročného terénu, který je zapříčiněný špatnou 

průjezdností díky vodě, lze provést za pomocí poznatků z nasazení mobilní poţární techniky 

při záplavách. Pro charakterizaci byly pouţity poznatky ze záplav ve Zlínském kraji z roku 

2010. 

Jedna z mnoha události se značně komplikovaným zásahem díky zaplavené příjezdové 

komunikaci se stala dne 17. 5. 2010 v Jarcové u Valašského Meziříčí. Při této události byla 

nutná rychlá evakuace těhotné ţeny a jejího pětiměsíčního dítěte ze zaplaveného domu (viz. 

Obr. 4-3) [43].  

Hasiči se nemohli přes hodinu dostat k místu pomoci ani se svojí těţkou mobilní 

technikou (CAS 24 Tatra Terrno S3T), neboť podle vyjádření zasahujících, voda v okolí 

domu a na příjezdové cestě dosahovala místy aţ cca 85 centimetrů a nebylo patrné, kde vede 
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příjezdová komunikace. K evakuaci byla nakonec pouţita technika dobrovolných hasičů - 

Praga V3S, i kdyţ tento automobil má menší brodivost neţ výše zmiňovaná Tatra (Praga V3S 

cca 100 cm, Tatra CAS 24 Terrno cca 120 cm). Hlavním důvodem pouţití automobilu Praga 

V3S podle vyjádření hasičů byly obavy z poškození techniky profesionální jednotky.     

 

Podle poznatků z této události lze říct, že 85 centimetrová výška vodního sloupce je 

pro standartní požární mobilní techniku mimořádně náročný terén. 

 

 

Obr. 4-3 Zaplavený dům v obci Jarcová [44] 

4.4 Nezpevněný terén 

K charakterizaci náročného terénu, který vznikl díky nezpevněnému povrchu, bylo 

vyuţito poznatků z mimořádné události z obce Fryšták na Zlínsku. Tato mimořádná událost 

byla na operační středisko HZS Zlínského kraje nahlášena 11. 8. 2011 v 13.56 hod.. 

Z telefonátu oznamovatele bylo zjištěno, ţe se jedná o poţár balíků slámy u obce Fryšták. Na 

místo vyjela jednotka profesionálních hasičů ze Zlína podpořena jednotkou SDH Fryšták. Při 

příjezdu bylo zjištěno, ţe poţár se jiţ stihl rozšířit přibliţně do 300 metrové délky. Jednotky 

tak postupně rozvinuly vodní vedení a začaly s likvidací hořících balíků slámy [45].  

Činnost jednotky profesionálních hasičů ze Zlína byla však zkomplikována 

zapadnutím („sednutím”) jejich mobilní techniky do nezpevněného povrchu pole. Tato 

komplikace se podle vyjádření zasahujících hasičů stala při provádění hašení a byla 

zpozorována aţ při nutnosti přemístění mobilní techniky blíţe k poţáru. Po oznámení této 

komplikace velitel zásahu nechal roztáhnout vodní vedení do cca 120 metrové vzdálenosti.  

Hasiči se následně po likvidaci poţáru pokoušeli o vyjetí, ale i po několika pokusech se jim to 

nepodařilo, ba naopak CAS se ještě více zabořovala do terénu (viz. Obr. č. 4-5). K vyproštění 
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zapadlé techniky tak byl povolán kombinovaný hasící automobil na podvozku Tatry 815, 

který byl nedaleko místa události na kondiční jízdě (viz. Obr. č. 4-4).  

K nemoţnosti vyjetí zapadlé CAS (CAS 24/2500/250 – M2T, Renault Midlum) velmi 

přispěly kromě nezpevněného povrchu také silniční pneumatiky pouţité na tomto voze, neboť 

při pokusech o vyjetí neměla kola díky silničnímu vzorku ţádnou adhezi k podkladu a pouze 

se protáčela.   

 

Z poznatků z nasazení mobilní techniky u tohoto zásahu vyplývá, že mimořádně 

náročný nezpevněný terén může být i rovinné pole. Zvláště pak jsou-li těžší vozy (např. CAS) 

vybaveny pneumatikami se silničním vzorkem.  

 

 

Obr. 4-4 Vyprošťování zapadlého automobilu [45]       Obr. 4-5 Detail zapadlého vozidla [45] 

4.5 Průjezdnost vegetací  

Jednotky poţární ochrany se mohou setkat s hustou vegetací, která komplikuje příjezd 

na místo zásahu, nebo i samotný zásah, například u různých typů poţárů v otevřené krajině 

(lesní poţár, poţár luk a jiných porostů), pří vyhledávání či záchraně osob atd.. Neprůjezdnou 

vegetaci mohou tvořit náletové dřeviny, různé druhy keřů, popřípadě lesní porost (např. lesní 

školky atd.) 

Mimořádně náročný terén, který je zapříčiněn hustou vegetací jednoznačně 

charakterizovat nelze. Podle poznatků z nasazení mobilní techniky u zásahů se při situacích, 

kde se vyskytuje hustá vegetace, vyuţívá pro přiblíţení mobilní techniky k místu události 

stávajících cest např. cesty vytvořené lesní správou, cesty po těţbě, popřípadě lesní proluky 

atd.. 
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Teoreticky lze moţnou průjezdnost vegetací určit pomocí výpočtu síly, která je 

potřebná k maximální deformaci ohybem, případně zlomení vegetace (stromku). Z tohoto 

důvodu bylo provedeno několik měření porostu v smrkovém lesíčku (název pro lesní školku 

se stromy od výšky cca 60 cm) v okrajové části města Vsetín. Průměrné hodnoty jednotlivých 

parametrů u stromků byly následující: 

výška stromků       1520 mm 

průměr kmene ve výšce 400 mm     50 mm 

(400 mm je minimální světlá výška pod nápravou lesního speciálu Camiva CCF 4000)  

vzdálenost mezi stromky      1500 mm 

mez pevnosti smrkového dřeva v ohybu s 12% vlhkostí 80MPa 

(zjištěno z Tab. 20 dle [52]) 

 

Obr. 4-6 Znázornění působících sil 

 

Podle rovnic (2), (3), (4), (5), (6) byla vypočítána maximální síla, kterou stromek o 

průměru kmene 50 mm ve výšce 400 mm dokáţe vydrţet, aniţ by došlo k jeho zlomení. Tyto 

výpočty byly provedeny podle [41]. 

 

 

  (2) 

 
                                                                     (3) 

 

                                                                     (4) 

 

(5) 

 

(6) 
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kde: 

  [N] maximální síla, kterou stromek dokáţe vydrţet, aniţ by došlo k jeho zlomení 

  [N/m²] maximální napětí v ohybu pro smrkové dřevo s 12 % vlhkostí 

[m
3
] modul průřezu v ohybu 

r [m] rameno síly 

 [N m] maximální ohybový moment 

 

Z výpočtu vyplývá, ţe pro přelomení smrkového stromku s průměrem kmene 50 mm 

ve výšce 400 mm je nutné vyvinout sílu větší neţ 2 453,2 N. V lesíčku ve, kterém proběhlo 

měření, byli  kmeny stromků vzdáleny 1500 mm od sebe a celkový počet řad byl 30. 

Z těchto informací vyplývá, ţe pro průjezd jednou řadou smrkových stromků v lesíčku 

pomocí mobilní techniky hasičů (šířka větší neţ 1500 mm), je potřeba vyvinout 2x větší sílu, 

tedy sílu větší neţ 4 906,4 N na přejetí dvou stromků v jedné řadě. V Tab. 19 jsou uvedeny 

síly, které je moţné vyvinout s mobilní technikou o různých hmotnostech při určité rychlosti a 

počet přejetých řad. Výpočet síly byl proveden podle rovnice (7) a (8). 

 

 
(7) 

 

 (8) 

kde: 

F [N] působící síla 

a [m·s
-2

] zrychlení 

v [m·s
-1

] rychlost 

t [s] čas 

 

Jednotlivé hmotnosti byly stanoveny následovně: 

osobní automobil do 3 500 kg 

maximální hmotnost pro lehkou hmotnostní kategorii mobilní techniky 7 500 kg  

celková hmotnost lesního speciálu Camiva CCF 4000 - 12 000 kg [56] 

maximální hmotnost pro střední hmotnostní kategorii mobilní techniky 16 000 kg 
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celková hmotnost CAS Tatra 815 6x6 – 22 500 kg [49]  

Rychlost byla stanovena podle informací od Bc. Davida Kotouče (strojník u jednotky HZS 

Zlínského kraje) na hodnotu průměrné rychlosti chůze 1,5 m/s – 5,4 km/h, při větší rychlosti 

by mohlo dojít k poškození mobilní techniky např. skrytými pařezy v porostu.  

Tab. 19 Velikosti sil a počet přejetých řad stromků 

Rychlost [m·s
-1

] 

Hmotnost [kg] 

3 500 7 500 12 000 16 000 22 500 

Síla [N] 

1,5 5 250 11 250 18 000 24 000 33 750 

Rychlost [m·s
-1

]  Počet přejetých řad 

1,5 1 2 4 5 8 

 

Poznámka: Počet přejetých řad stromků je stanoven za ideálních podmínek, tedy za 

předpokladu, ţe vyvinutá síla bude spotřebována pouze na přelomení jednotlivých 

kmenů stromků o průměru 50 mm ve výšce 400 mm od země a v této výšce je 

také stromek namáhán na ohyb. 

 

Tab. 20 Meze pevnosti v ohybu pro jednotlivé druhy dřeva [52] 

Druh dřeva Mez pevnosti v ohybu 

 při vlhkosti (MPa) 

Druh dřeva Mez pevnosti v ohybu 

 při vlhkosti (MPa) 

 12% 30%  12% 30% 

modřín 112 62 dub 108 68 

borovice 86 50 jasan 123 75 

smrk 80 44 buk 109 65 

jedle 69 41 bříza 110 60 

 

Z výše uvedených informací vyplývá, že mimořádně náročný terén zapříčiněný 

vegetací, který mobilní technika nedokáže překonat, závisí na mnoha faktorech. Mezi tyto 

faktory především patří průměr kmene vegetace (stromku), hmotnost mobilní techniky, 

počáteční rychlost, minimální světlá výška techniky, druh dřeviny a její vlhkost a konkrétní 

podmínky na daném místě. 

Z tohoto důvodu mimořádně náročný terén, který je zapříčiněný pouze vegetací 

jednoznačně charakterizovat nelze, ale lze říct, že i za ideálních podmínek je smrkové lesíčko 
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s více jak 2 řadami stromků s průměrem kmene 50 mm ve výšce 400 mm od země 

nepřekonatelný terén pro lehkou mobilní techniku a to samé lesíčko s více jak 8 řadami je 

nepřekonatelný terén pro jednu z nejtěžších mobilních technik – CAS 32 Tatra 815 6x6 .  

 

4.6 Průjezdnost pískem 

S písčitým podloţím se při zásazích jednotky poţární ochrany setkávají jen výjimečně 

a proto poznatky z nasazení mobilní techniky, v takovémto terénu jsou minimální. Z tohoto 

důvodu je charakterizace mimořádně náročného terénu, který je zapříčiněn pouze písčitým 

podloţím značně obtíţná. Rozlohou velká písčitá podloţí se v České republice nachází 

především na jíţní Moravě v místech ohraničených městy Veselí nad Moravou, Kyjov a 

Hodonín. Proto byl kontaktován velitel centrální hasičské stanice Hodonín Ing. František 

Froněk se ţádostí o poskytnutí informací týkajících se zásahů, při kterých byla mobilní 

technika hasičů nasazena v písčitém terénu. Podle obdrţených informací poslední zásah 

v písčitém podloţí, při kterém měla mobilní technika problém, byla likvidace lesního poţáru 

v roce 2003. Tento poţár vznikl 12. 7. 2003 podél ţelezniční trati z Moravského Písku do 

Břeclavi. V ohni se ocitlo území mezi obcemi Moravský Písek, Bzenec, Rohatec, Stráţnice, 

Ratíškovice a Vracov (viz. Obr. 4-7). Ohněm zasaţená plocha byla přibliţně 25 ha, 

mimořádná událost trvala přes 4 dny a zásahu se účastnily i jednotky ze Zlínského kraje.  

Podle poskytnutých informací měla při této události mobilní technika problém 

v písčitém podloţí především s členitostí terénu. Písek znesnadňoval pohyb techniky do 

kopce, kdy kola podkluzovala a z kopce, kdy docházelo k sunutí techniky pří brţdění. Na 

rovině problém s průjezdností samotným pískem nebyl (vrstva volného písku byla maximálně 

cca 10 cm).      

 

Z výše uvedených informaci nelze přesně charakterizovat mimořádně náročný terén, 

který je zapříčiněn pouze písčitým podložím. Lze však říct, že písčité podloží ve spojení 

s členitým terénem může vytvořit náročný terén pro mobilní techniku hasičů. 
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Obr. 4-7  Místo poţáru podél trati Moravský Písek – Břeclav [40] 

4.7 Extrémní výškové rozdíly 

Extrémní výškové rozdíly lze charakterizovat jako překáţky typu kolmý stupeň (schod 

v terénu, větší kameny, protidopravní stěny, či protitankové zábrany atd.). Jednotky poţární 

ochrany se takovýmto překáţkám při jízdě na místo události snaţí co nejvíce vyhnout. Pokud 

to není moţné, musí řidič vyhodnotit moţnosti mobilní techniky, zda tento kolmý schod 

překoná či nikoliv. Pro určení, jaký kolmý schod jednotlivá mobilní technika dokáţe 

překonat, slouţí údaj o výstupnosti. 

Výstupnost u kolových vozidel je dána především velikostí kol, světlou výškou a 

nájezdovými úhly jednotlivé mobilní techniky. Největší výstupnost pak má mobilní hasičská 

technika, která je na teréním podvozku (kategorie 3). Jako příklad lze uvést CAS 24 Tatra 815 

– Terrno 4x4, která má výstupnost 400 mm [50], nebo CAS 32 Tatra 815 - 7 6x6, která má 

maximální výstupnost 600 mm [51].   

Překáţky typu kolmý stupeň, které mají větší výšku (nad 600 mm), se v terénu 

vyskytují jen výjimečně. Výjimku tvoří protidopravní či protitankové stěny (zábrany). Výška 

standartní protidopravní stěny je v rozmezí 800 - 1200 mm. Vyskytují se i protidopravní stěny 

se sníţenou výškou na 400 - 500 mm. Standartní protidopravní a protitankové stěny je vhodné 

objet, nebo překonávat s pomocí ţenijních úprav.  

 

Podle výše uvedených poznatků lze za mimořádně náročný terén, který je zapříčiněný 

extrémním výškovým rozdílem považovat jakýkoliv schod v terénu výší než 600 mm, neboť ho 

běžná mobilní technika nedokáže překonat. 
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4.8 Klimatické poměry 

Jednotlivé mimořádné události mohou být do značné míry komplikovány 

klimatickými poměry. Ke komplikacím při zásahu patří zejména nízká teplota nebo nadměrný 

úhrn sráţek. 

4.8.1 Nízká teplota  

Další faktor, který zvláště v zimním období komplikuje zásah hasičů při mimořádných 

událostech, je nízká teplota okolního prostředí (dále jen teplota). Nízká teplota můţe způsobit 

hned několik komplikací, a to například nefunkčnost mobilní techniky zvláště u vznětových 

motorů, kde by mohlo docházet k zamrzání paliva v nádrţi, nebo můţe dojít k zamrzání 

hasebních proudnic při přerušení hašení atd. 

Pro mobilní techniku jsou stanoveny běţné teplotní podmínky okolního prostředí 

v rozmezí -15 ˚C aţ +35 ˚C dle [59]. Nejniţší teplota, která ohraničuje tyto teplotní podmínky 

je však často v zimním období překračována o několik stupňů nejenom v horských oblastech 

ale i ve velkých městech. Při extrémních zimách je tento rozdíl ještě znatelnější. Proto jsou 

v Tab. 21 uvedeny nejniţší naměřené teploty v horských oblastech za rok 2012 dle [57], který 

byl jeden z nejchladnějších za posledních 80 let. 

 

Tab. 21 Nejniţší teploty z nejchladnějších míst ČR za rok 2012 

Oblast  
Jizerní slat na 

Šumavě 
Březník 

Horská 

Kvilda 
Kořenov 

Rokytská 

slat 
Šindelová 

Teplota 

[˚C]  
-39,4 -35 -35,4 -31,5 -36,9 -31,9 

 

Hodnoty v Tab. 21 lze povaţovat za extrémní minima v nejchladnějších místech 

republiky. Proto jsou v Tab. 22 dle [58] uvedeny nejniţší teploty od roku 2006 aţ 2012 

ze třech největších měst České republiky a to z Prahy, Brna a Ostravy. 

 

Tab. 22 Nejniţší teploty z největších měst ČR za období 2006 - 2012 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Oblast Teplota [˚C] 

Praha -17 -9 -10 -17 -20 -15 -22 
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Brno -22 -12 -11 -15 -18 -13 -17 

Ostrava -27 -12 -16 -16 -24 -15 -21 

 

Nejniţší teploty ve velkých městech, které jsou uvedeny v Tab. 22 jsou částečně 

ovlivněné dopravou a znečištěním, kdy tyto faktory oteplují okolní vzduch. 

 

Jak uţ bylo uvedeno výše, při nízkých teplotách můţe být mobilní technika vyřazena 

z provozu z důvodu zamrznutí nafty v nádrţi. K této komplikaci dochází i u zimní nafty. Tato 

nafta má sice podle ČSN EN 590 odolávat teplotám niţším neţ -20 ˚C (s filtrovatelností niţší 

neţ -20 ˚C). Při měření filtrovatelnosti je však přípustná odchylka ve výši 3 ˚C. Z toho 

vyplývá, ţe jiţ při teplotě -17 ˚C, se mohou v naftě tvořit krystalky parafínu, které se 

zachytávají na palivovém filtru vozu a následně ho mohou ucpat.  

Počet dnů s nejniţší teplotou, která byla – 17 ˚C, či niţší, ve třech největších městech 

ČR za období od roku 2006 aţ 2012, je uveden v Tab. 23 dle [58]. 

 

Tab. 23 Počet dnů s nejniţší teplotou - 17 ˚C či niţší 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Celkem 

Oblast Počet 

Praha 1 0 0 1 2 0 7 11 

 Brno 4 0 0 0 2 0 3 9 

Ostrava 9 0 0 0 6 0 8 23 

 

Z výše uvedených informací lze považovat za mimořádně náročné klimatické podmínky 

pro mobilní techniku hasičů již teplotu -17 ˚C. Dále lze říct, že za posledních 7 let byla tato 

teplota, či nižší, zaznamenána ve třech největších městech ČR minimálně v 9 dnech.   

4.8.2 Vysoká teplota 

Pro mobilní hasičskou techniku jsou stanoveny běţné teplotní podmínky okolního 

prostředí v rozmezí -15 ˚C aţ +35 ˚C dle [59]. Teploty okolního prostředí (dále jen teploty), 

které by překročili vrchní teplotní hranici tohoto rozmezí, tedy teplotu +35 ˚C se v České 

republice vyskytují jen výjimečně a lze je povaţovat za extrémní teploty. V Tab. 24 dle [58] 

jsou uvedeny nejvyšší denní teploty za období od roku 2006 aţ 2011 ve třech největších 
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městech České republiky, a to v Praze, Brně a Ostravě. Nejvyšší zaznamenaná teplota na 

území České republiky byla naměřena v Praze před 29 lety a měla hodnotu +40,2 ˚C [61]. 

 

Tab. 24 Nejvyšší teploty z největších měst ČR za období 2006 - 2011 

Rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Oblast Teplota [˚C] 

Praha +34 +35 +31 +33 +34 +32 

Brno +33 +36 +33 +32 +33 +35 

Ostrava +34 +36 +33 +33 +34 +33 

 

Při extrémně vysokých teplotách nad +35 ˚C by mohlo teoreticky dojít k poškození 

mobilní techniky v důsledku vyvření chladící kapaliny (vody – u vodou chlazených motorů) a 

následnému přehřátí motoru při činnostech, kdy motor pracuje po dlouhou dobu v 

maximálních otáčkách (s maximálním zatíţením). K této situaci však zcela určitě nedojde, 

neboť moderní motory, které mají chlazení vodou, jsou vybaveny ochranou proti překročení 

maximální pracovní teploty motoru. Při této situaci řídící elektronika uvede motor do 

nouzového reţimu - motor je stále schopný pracovat, sníţí se otáčky a maximální výkon.  

U mobilní techniky, kde je chlazení motoru řešeno pomocí vzduchu (vzduchové 

chlazení) je pravděpodobnost poškození motoru v důsledku přehřátí také minimální, neboť 

pracovní teploty u takového typu motoru mohou být aţ okolo 160 ˚C [62] 

 

Z výše uvedených informací lze říct, že jakékoliv teploty vyšší než +35 ˚C, lze 

považovat za mimořádně náročné klimatické podmínky, které však mobilní technika hasičů 

dokáže zvládnout a navíc je jejich výskyt velmi nepravděpodobný, neboť teploty nad +35 ˚C 

se ve velkých městech vyskytly za posledních 6 let jen v jednom dnu.  

4.8.3 Sněhové srážky  

K charakterizaci mimořádně náročných klimatických poměrů, které byly zapříčiněny 

sněhovými sráţkami, bylo pouţito poznatků ze dvou mimořádných událostí, které se staly ve 

Zlínském kraji.  

První mimořádná událost se stala 7. 3. 2012 ve Velkých Karlovicích, kdy v 00.20 h. 

byl na operační středisko HZS Zlínského kraje nahlášen poţár chaty. Na místo vyjela 

jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína s jedním zásahovým vozem, kterou posílily 
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jednotky dobrovolných hasičů z obcí Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov a 

Podťaté. Podle zprávy o zásahu byla situace na místě mimořádné události značně 

komplikována nesjízdnou komunikací, na které leţelo přibližně 50 cm sněhu. Z tohoto 

důvodu musela být veškerá hasičská technika odstavena přibliţně 300 metrů od poţáru a od ní 

následně nataţeno hadicového vedení, které překonávalo značné převýšení [46].  

U zásahu byla pouţita tato mobilní technika: 

 CAS 20 MB-Atego 4x4 

 CAS 32 T815 6x6 

 CAS 32 T148 6x6 3x 

Druhá mimořádná událost byla nahlášena na operační středisko HZS Zlínského kraje 

dne 16. 10. 2009 v 10.01 h.. V tomto případě byli hasiči poţádání o pomoc při evakuaci dětí, 

které uvízly na horské chatě Martiňák u Horní Bečvy. Z informací od oznamovatele bylo 

zjištěno, ţe díky velkému přívalu sněhových sráţek a také následnému pádu stromu je silnice 

vedoucí k horské chatě neprůjezdná. Dále z telefonátu operační důstojník ještě zjistil, ţe se o 

zprůjezdnění cesty jiţ pokoušel traktor se zadní radlicí, který však nedokázal přejet metrovou 

vrstvu mokrého sněhu. Na místo události chtěl operační důstojník nejdříve vyslat jednotku 

dobrovolných hasičů z obce Horní Bečva, ale na hasiče se nebylo moţné kvůli dlouhodobému 

výpadku proudu dovolat a tak byla vyslána jednotka hasičů z povolání města Roţnov pod 

Radhoštěm (JPO II) s rychlým zásahovým vozem (Nissan Navara 4x4) [47]. 

Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem potvrzeno, ţe na silnici leţí přibliţně 

100 cm sněhu, který ani těţká mobilní technika hasičů neprojede. Navíc dalším průzkumem 

bylo zjištěno, ţe ve vzdálenosti přibliţně 300 metrů od vozu je na silnici spadlý strom, který 

nevydrţel tíhu mokrého sněhu (viz. Obr. 4-8). Proto se hasiči z Roţnova pod Radhoštěm 

přesunuli do střediska Správy a údrţby silnic v Prostřední Bečvě, kde dispečera poţádali o 

pomoc s těţkou technikou. Těţký traktor se šípovou radlicí byl však nasazen na údrţbu silnice 

nedaleko Soláně a proto bylo nutné vyčkat na jeho příjezd [47]. 

Mezitím byla o události informována Horská sluţba Beskydy, která má sídlo nedaleko 

chaty, a to na 7 km vzdálených Pustevnách. Velitel horské sluţby vyslal na pomoc dva týmy. 

Jeden se snaţil k Martiňáku dostat po hřebenu a druhý z údolí od Horní Bečvy. První tým 

zapadl v hlubokém sněhu a po marných pokusech prorazit se vrátil zpět na Pustevny, kde 

vytvořil záloţní tým. Druhá skupina dorazila údolím k hasičům u Horní Bečvy s vozem VW 

Transporter, sněţným skútrem a vozíkem za skútr pro evakuaci více osob [47]. 



66 

 

Následně všichni záchranáři počkali na dojezd traktoru s radlicí a pomalu se začali 

posunovat po cestě k chatě, kdy hasiči v místě spadlého stromu šli před traktorem a postupně 

ho odřezali. K horské chatě Martiňák se všichni záchranáři dostali od nahlášení situace na 

operační středisko HZS Zlínského kraje přibliţně po čtyřech hodinách [47].  

 

Podle poznatků z nasazení mobilní hasičské techniky u výše uvedených událostí, lze za 

mimořádně náročné klimatické podmínky považovat vrstvu přibližně 50 cm sněhu. Pokud je 

k tomu sníh ještě mokrý, může nastat další komplikace v podobě pádu stromů. 

  

 

    Obr. 4-8 Situace na příjezdové cestě k horské chatě Martiňák [47] 

4.8.4 Dešťové srážky 

Za náročné klimatické podmínky, které jsou zapříčiněné velkým úhrnem dešťových 

sráţek lze povaţovat záplavy. Při záplavách jsou zásahy hasičů zaměřeny především na 

pomoc postiţeným, kteří jsou zasaţení velkou vodou. Tyto zásahy kladou na mobilní techniku 

hasičů poţadavky na velkou brodivost a průjezdnost zaplaveným terénem. Příkladem můţe 

být zásah u záplav v roce 2010 na Zlínsku, který je popsán v kapitole 4.3.  

Další komplikací pro mobilní techniku hasičů při průjezdu vyšší vrstvou vody je 

například nevhodné umístění některého příslušenství v prostorech nástavby (viz. Obr. 4-9 

[64]) např. elektrocentrál, ventilátorů aj.. Toto zařízení by mělo být v nástavbě umístěno výše 

neţ je maximální výška brodivosti dané mobilní techniky, aby nedošlo k jeho poškození. 

Pokud to z jakéhokoliv důvodu není moţné, musí mít toto elektrické příslušenství krytí IP 

alespoň IP57. Podle vyhlášky č. 35/2007 o technických podmínkách poţární techniky je 

minimální krytí elektrocentrál stanoveno na IP44 [63]. V Tab. 25 dle [65] je uvedena stupnice 

krytí elektrických zařízení. 
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Obr. 4-9 Nevhodné umístění elektrocentrály na mobilní technice [64] 

Tab. 25 Stupnice krytí elektrických zařízení 

Krytí Odolnost Krytí Odolnost 

IP 0X nechráněno IP X0 nechráněno 

IP 1X 

zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích 

těles o průměru 50 mm a větších a před dotykem 

hřbetem ruky 

IP X1 svisle kapající 

IP 2X 

zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích 

těles o průměru 12,5mm a větších a před dotykem 

prstem 

IP X2 
kapající ve 

sklonu 15
o
 

IP 3X 

zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích 

těles o průměru 2,5mm a větších a před dotykem 

nástrojem 

IP X3 kropení, déšť 

IP 4X 
zařízení je chráněno před vniknutím pevných cizích 

těles o průměru 1mm a větších a před dotykem drátem 
IP X4 stříkající 

IP 5X 
zařízení je chráněno před prachem a před dotykem 

drátem 
IP X5 tryskající 

IP 6X 
zařízení je prachotěsné a je chráněno před dotykem 

drátem 
IP X6 

intenzivně 

tryskající 

  IP X7 
dočasné 

ponoření 

  IP X8 trvalé ponoření 
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Poznámka:  První číslo udává stupeň ochrany před dotykem nebezpečných částí a před 

vniknutím cizích pevných těles. Druhé číslo udává stupeň ochrany proti vniknutí 

vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Navržení základních parametrů pro modelovou koncepci 

multifunkčního záchranného a zásahového robotického 

transportéru 

V této kapitole jsou specifikovány jednotlivé takticko-technické parametry pro 

modelovou koncepci multifunkčního záchranného a zásahového robotického transportéru 

s ohledem na vyuţití pro průjezd mimořádně náročnými terény a extrémními výškovými 

rozdíly.  

5.1 Podvozek 

K navrţení velikosti jednotlivých parametrů týkajících se podvozkové části byly 

vyuţity poznatky z charakterizace mimořádně náročných terénů, které jsou uvedeny 

v kapitole 4, neboť pokud by měl podvozek multifunkčního záchranného a zásahového 

robotického transportéru překonávat všechny parametry podvozku speciálních transportérů, 

bylo by vykonstruování podle vyjádření Ing. Marka Studénky (zaměstnanec firmy Reacont 

Holding, firma se zabývá vývojem a konstrukcí podvozkových částí i celých robotických 

transportérů) velmi obtíţné aţ nemoţné.  

 

Aby multifunkční záchranný a zásahový robotický transportér dokázal překonat 

mimořádně náročné terény, které standartní mobilní technika nezvládá, nebo má s těmito 

terény značné potíţe, musí podvozek splňovat tyto parametry: 
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1. stoupavost na nezpevněném povrchu minimálně 52 %, 

2. zaručenou průjezdnost min. 30 cm vrstvou bahna, 

3. brodivost minimálně 85 cm, 

4. zaručenou průjezdnost vegetací v podobě překonání min. 5 stromků z měkkého 

dřeva o max. průměru kmene 5 cm ve výšce cca 40 cm od země,  

5. zaručenou bezproblémovou průjezdnost v členitém terénu s písčitým podloţím 

a volnou vrstvou písku ve výšce min. 10 cm, 

6. výstupnost větší něţ 60 cm, 

7.  průjezdnost min. 50 cm vrstvou sněhu. 

Mimořádně náročné terény, které jsou charakterizovány výše uvedenými parametry, 

dokáţou překonat pouze speciální transportéry. 

Nasazení speciálních transportérů je však omezeno místem vzniku mimořádné 

události, neboť u HZS ČR jsou tyto speciální stroje zastoupeny jen několika kusy a ve 

vlastnictví soukromých firem se vyskytují jen zřídka, a proto pokrytí celé České republiky 

těmito stroji není moţné. O něco lepší situace panuje v dalších zemích Evropské unie, 

především pak v Itálii, Rakousku a Francii. V těchto zmiňovaných zemích se vyuţívá zejména 

v horských oblastech sluţeb roleb se speciální nástavbou, které jsou uvedeny v kapitole 1.5.4. 

Tyto rolby však nesplňují některé z výše uvedených parametrů, například stoupavost, 

brodivost a aj.  

5.2 Nástavba 

Aby robotický transportér splňoval poţadavky na multifunkčnost a mohl být vyuţit 

zároveň pro záchranné i zásahové činnosti musí jeho nástavba splňovat minimálně tyto 

poţadavky: 

1. vybavení manipulačními rameny – Jedno rameno s nosností min. 300 kg, pro 

transport i nejtěţších tlakových láhví či jiných nebezpečných předmětů a další 

rameno či ramena s velkou citlivostí pro manipulaci s postiţenou osobou. 

2. prostor pro převoz alespoň jedné osoby  

3. vybavení hasícím zařízením v sestavě proudnice, čerpadlo a nádrž na hasivo – 

Pokud je nástavba vybavena pouze proudnicí, je nasazení a manévrování stroje 

v mimořádně náročných terénech při provádění hašení omezeno připojenou 

hadicí či hadicemi a minimálním tlakem hasební látky před proudnicí, proto by 

měla nástavba obsahovat kromě proudnice také čerpadlo a nádrţ na hasivo. 
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4. krytí elektrických zařízení alespoň IP 56 – Všechny elektrické části stroje by 

měly být chráněny před prachem a dotykem drátem a zároveň mít odolnost 

proti intenzivně tryskající vodě z důvodu moţného venkovního chlazení 

chladícími tryskami. Dalším důvodem pro toto krytí je zamezení poškození 

elektrických částí pří průjezdu vodou a bahnem atd. 

5. teplotní odolnost v rozmezí -17 ˚C až +280 ˚C – Tuto teplotní odolnost by měl 

splňovat celý stroj, tedy nejenom nástavba, ale i podvozek. Vrchní teplota 

zmiňované hranice je stanovena podle maximální teploty, kterou dokáţe 

vydrţet robotický transportér MVF-5 po dobu cca 10 minut. Stroj by měl 

vydrţet tuto teplotu po minimálně stejnou dobu. 

 

Závěr 

Hlavním cílem práce bylo specifikovat základní takticko-technické charakteristiky 

modelové koncepce multifunkčního lehkého záchranného a zásahového robotického 

transportérů s dálkovým řízením pro vyuţití při průjezdu mimořádně náročnými terény a 

extrémními výškovými rozdíly, které současné transportní prostředky v ČR ani v zemích EU 

nezvládají.  

Proto, abych naplnil cíl práce, jsem tedy specifikoval základní takticko-technické 

parametry pro výše zmiňovanou koncepci. Mnou navrţené hodnoty pro jednotlivé parametry 

podvozku však částečně nesplňují cíl práce, neboť navrţené hodnoty dokáţou splnit a 

většinou i překonat speciální transportéry. Důvodů, proč jsem zvolil tyto hodnoty, je několik.  

Prvním důvodem je nedostatek praktických informací pro charakterizování mimořádně 

náročných terénů, které nezvládají speciální transportéry, a proto byly mimořádně náročné 

terény charakterizovány za pomocí poznatků z nasazení standardní mobilní techniky hasičů či 

tam, kde nebyly dostupné informace pomocí teoretických výpočtů (např. průjezdnost 

vegetací). Druhým důvodem proč mnou navrhované hodnoty jednotlivých parametrů 

podvozku dokáţou překonat speciální transportéry je ten, ţe podle poskytnutých informací od 

zaměstnance firmy Reacont Holding (firma se zabývá vývojem a konstrukcí podvozkových 

částí i celých robotických transportérů) by vykonstruování podvozku, který má nosnost 

v řádech několika tisíc kg a zároveň překonává všechny parametry speciálních transportérů, 

bylo velmi obtíţné aţ nemoţné.  
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Dalším omezením pro tuto koncepci je celková hmotnost stroje. Pokud by měl být 

robotický transportér předurčen zároveň k záchranným a zásahovým činnostem a měl by 

splňovat mnou navrţené minimální poţadavky na nástavbu, byla by jeho celková hmotnost 

určitě větší neţ 7,5 tuny a tím pádem by nesplňoval podmínku na hmotnostní kategorii (třídu) 

„lehká”.  

Proto podle mého názoru by bylo nejvhodnější, kdyby modelová koncepce 

multifukčního lehkého záchranného a zásahového robotického transportéru byla sloţena ze 

dvou podvozkových částí, kdy druhá část stroje by byla odmontovatelná a podle potřeby 

nahrazena podvozkovou částí s jinou nástavbou. Celý stroj by vţdy tvořily dva podvozkové 

celky se stejnými terénními parametry. Pro lepší pochopení uvedu teoretický příklad. Pokud 

by měl být robotický transportér nasazen například na hašení, byla by jeho druhá část tvořena 

podvozkem a nástavbou s nádrţí na hasivo a dále čerpadlem a proudnicí, pokud by měl být 

nasazen pouze na evakuaci, byla by celá druhá část nahrazena podvozkem a nástavbou 

s rameny, pro manipulaci s osobou a místem pro přepravu osoby či osob. První část stroje by 

zůstávala stejná. Zde by mohlo být kromě jiného umístěno i rameno pro manipulaci 

s tlakovými láhvemi či jinými břemeny.    

Pro výše navrhovanou koncepci by šlo vyuţít jiţ stávajících podvozků ze stroje 

Häglunds BV 206, kdy tyto podvozky splňují všechny mnou navrţené hodnoty jednotlivých 

parametrů pro podvozek.  
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