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Název projektu 

Robotický stretcher pro záchranu pacientů           

v traumatickém stavu jako elektromobilní 

resuscitační ministanice 



Popis projektu 
Projekt je orientován na výzkum a vývoj nové robotické 

elektromobilní záchranné technologie, v provedení robotické 

resuscitační ministanice, zejména pro záchranu pacientů v 

traumatickém a imobilním stavu. Konstrukční řešení, vysoce 

sofistikovaný sw pro robotické ovládání stretcheru a jeho 

lůžkového manipulátoru i jeho optimální zabudovaná 

resuscitační výbava, vytváří  podmínky pro udržování všech 

základních tělesných funkcí pacienta v traumatickém stavu. 

Zejména v průběhu jeho převozu od záchranného mobilního 

prostředku do místa jeho konečné záchrany v nemocničních 

prostorách.  

 

Nové konstrukční a materiálové řešení lůžkového manipulačního 

bloku, i subsystém mobility, vytváří účelné prostorové 

podmínky pro uložení vyšší účelové výbavy přístrojů a 

záchranných nezbytných prostředků. 



Cíl projektu 

Hlavním cílem projektu je výzkum, vývoj a 

realizace  prototypu robotického stretcheru 

pro záchranu pacientů v traumatickém stavu 

jako elektromobilní resuscitační ministanice, s 

novou robotickou, transportní a záchrannou 

technologií, v provedení lehké a operativní  

resuscitační ministanice, v symbióze s 

výkonným všesměrovým elektronicky řízeným 

subsystémem mobility. 



Cíl projektu 

Významnou součástí hlavního cíle je výzkum, vývoj a realizace testovacího prototypu 

záchranného modulového roboticky ovládaného lůžka a vysoce sofistikovaného 

nadřazeného řídícího systému, zajišťujícího optimální řídící 

procesy robotických funkcí podvozku v symbióze                  

s lůžkovým systémem.  Navrhovaný robot bude 

využitelný i jako bezobslužný transportní prostředek 

pacientů s programovatelným anebo dálkově 

ovládaným transportním procesem, zejména v rozsáhlých 

nemocničních areálech,  s vysokou manévrovací schopností i ve stísněných 

prostorách. 



Výstup projektu 
Výstupem projektu bude prototyp robotického stretcheru pro záchranu 

pacientů v traumatickém stavu jako elektromobilní resuscitační 

ministanice, osazený vysoce sofistikovaným hardwarem a 

softwarem a nadřazeným řídicím systémem, s orientací na 

parametry manipulačních a manévrovacích procesů, určených 

lékařskými odborníky tak, aby byl vždy zohledněn typ a způsob 

záchranného procesu, který vytvoří optimální podmínky pro 

reálnou záchranu pacienta.  

 

Významným výstupem projektu bude prostorové uspořádání a 

zabudování špičkových záchranných prostředků do mobilní a 

lůžkové části stretcheru tak, aby se staly vysoce účinným 

záchranným monoblokem. 



V současné době žádný světový výrobce 

nedodává analogický robotický stretcher pro 

záchranu pacientů v traumatickém a imobilním 

stavu, se všesměrovou manévrovací schopností 

elektromobilní platformy, s využitím 

bezobslužných, nebo elektronicky ovládaných 

robotických transportních procesů.  



Aktivita 1 

Vstupní analýzy transportního lůžkového systému 

Analýza lékařských hledisek – léčebné postupy – anatomické 
požadavky – analýzy pracovních scén – typy 

Analýzy a výběr záchranné přístrojové techniky – podpůrné a 
monitorovací prostředky – komplexní výbava miniresuscitační 
stanice 

Světové rešerše analogických řešení – komerční rešerše – 
patentové rešerše 

Návrh základní koncepce lůžkového manipulačního systému 



Aktivita 2 

Definování požadavků na řešení jednotlivých subsystémů robotického 
záchranného stretcheru, v návaznosti na stávající robotickou 
elektroplatformu 

Výzkum a návrh alternativních koncepcí jednotlivých subsystémů – 
subsystému transportního manipulačního lůžka – subsystému interface – 
subsystému výškové manipulace lůžka - subsystému monobloku 
záchranných přístrojů a technologií – subsystému zdrojů – subsystému 
nadřazeného řízení – syntéza orgánových struktur jednotlivých systémů – 
optimalizace vybraných variant funkčních struktur – vyhodnocení 
technické a ekonomické realizovatelnosti a vyhodnocení problémových 
faktorů a rizik  

Tvorba virtuálních modulů a simulace chování vybraných variant lůžkového 
manipulačního systému 



Aktivita 3 
Projekt hardware nadřazeného řídicího systému – koncepce 

software 

 

Projekt a modelová koncepční dokumentace subsystému zdrojů 

 

Koncepční modelová dokumentace subsystému záchranného 
manipulačního lůžka, subsystému interface, subsystému 
monobloku záchranných přístrojů a technologií       

 

Modelování aktuální přístrojové techniky, záchranných 
technologií a příslušenství, koncepční návrhy prostorového 
uspořádání umístění, kotvení a rozvodů 



Aktivita 4 

Konečná koncepční a výrobní dokumentace komplexního lůžkového 
manipulačního subsystému, interface a subsystému výškové manipulace 
lůžka 
 

Projektová a výrobní dokumentace subsystému zdrojů 
 

Projektová a výrobní dokumentace subsystému přístrojové techniky a 
záchranných technologií 
 

Projekt a realizace hardware nadřazeného řídicího systému 



Aktivita 5 

Tvorba software komplexního řízení 

 

Výroba komplexního lůžkového manipulačního systému 

 

Realizace subsystému zdrojů 

 

Realizace interface 

 

Realizace subsystému výškové manipulace lůžka 

 

Realizace úložných prostorů přístrojů a záchranných technologií, realizace rozvodů a 
elektrosystému 



Aktivita 6 

Montáž komplexního lůžkového manipulačního systému 

 

Montáž interface, subsystému zdrojů a systému výškové manipulace lůžka 
 

Implementace elektrosystému, řídicích subsystémů a nadřazeného řídicího systému ve vazbě na 
robotickou elektromobilní platformu 

 

Implementace komplexní přístrojové techniky a záchranných technologií 

 

Zpracování manuálu – podkladu pro certifikaci 

 

Funkční zkoušky a optimalizace 
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