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1 Úvod 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí zařazené do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany jsou základní složkou integrovaného záchranného systému [3].  

JSDH obcí jsou zřizovány obcemi [1]. Obce se rovněž musejí starat o vybavení 

těchto jednotek. Největší náklady při vybavování JPO tvoří bezesporu náklady na pořízení 

a údržbu mobilní požární techniky, které dosahují řádu milionů Kč. Nákup nové techniky 

je mnohdy nad možnosti rozpočtu obce, technika dobrovolných hasičů tak postupně 

zastarává. Obce proto využívají dotačních programů MV – GŘ HZS ČR, krajských úřadů i 

fondů EU. Na území hl. m. Prahy přispívá významnou měrou k obnově techniky JSDH 

Magistrát hl. m. Prahy, který zde vystupuje v roli krajského úřadu.  

Tato práce má za cíl posouzení stávajícího stavu vybavenosti JSDH na území 

hl. m. Prahy mobilní požární technikou, zhodnocení dosavadní obměny a návrh na další 

pokračování obnovy vozového parku JSDH.  

Práce shrnuje základní legislativní úpravu problematiky jednotek požární ochrany, 

dále specifika statutárního města, kdy jsou některé povinnosti obce přeneseny na městské 

části. Zabývá se současným vybavením jednotek, jejich využitím při zásahové činnosti a 

možnostmi financování JSDH.  
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2 Rešerše 

Pro území hlavního města nebyla tato problematika dle dostupných zdrojů řešena. 

Vzhledem ke specifickým podmínkám, o kterých bude pojednáváno dále v práci, je rešerše 

zaměřena především na legislativní úpravu v oblasti jednotek požární ochrany a legislativu 

upravující postavení města Prahy a městských částí.  

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany [1]. 

Jedná se o základní právní předpis na úseku požární ochrany.  

 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje postavení hlavního města Prahy jako hlavního města České 

republiky, kraje a obce a dále postavení městských částí [2]. Mimo jiné umožňuje 

přenesení určitých záležitostí na jednotlivé městské části.  

 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška blíže rozvádí některé podrobnosti zákona o požární ochraně, například 

stanoví minimální vybavenost jednotek požární ochrany mobilní požární technikou.  

 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška stanoví technické podmínky pro zásahový požární automobil včetně 

kontejnerového provedení, dopravní automobil, automobilovou stříkačku, cisternovou 

automobilovou stříkačku, pěnový hasicí automobil a kombinovaný hasicí automobil [4].   
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Obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m., kterou se vydává Statut 

hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů 

Statut hl. m. Prahy upravuje vnitřní uspořádání města, jeho členění na městské části 

a vztahy mezi vlastním hl. m. Prahou a městskými částmi. Rovněž přenáší vybrané 

povinnosti obcí na městské části.  
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3 Legislativní rámec fungování JSDH a specifika hlavního 

města Prahy 

Vznik, činnost, vybavení a zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany je 

upraveno právními předpisy ČR. V prostředí statutárních měst, kterým je i hlavní město 

Praha je nutné vymezit povinnosti, které plní přímo statutární město a které jsou přeneseny 

na městské části.  

 

3.1 Legislativní rámec fungování JSDH 

Základním legislativním zdrojem je zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve 

znění pozdějších předpisů.  

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy 

na úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany [1].  

Zákon ukládá obcím povinnost zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, 

udržovat její akceschopnost, zabezpečit odbornou přípravu členů jednotky, zabezpečit 

materiální a finanční potřeby jednotky a další povinnosti na úseku požární ochrany. Obce 

mohou rovněž sdružovat prostředky mezi sebou nebo s hasičským záchranným sborem 

kraje a zřídit společnou jednotku.  

Zákon o PO dále stanovuje kategorie jednotek požární ochrany. Jednotky sborů 

dobrovolných hasičů obcí jsou zařazeny do kategorií JPO II, JPO III a JPO V. Kategorie 

JPO II a JPO III mají stanovenu územní působnost, zasahující i mimo území svého 

zřizovatele, zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. Kategorie JPO V je jednotka 

s místní působností na území svého zřizovatele. V jednotkách kategorie JPO III a 

JPO V vykonávají členové službu dobrovolně, v jednotkách JPO II vykonávají členové 

službu jako své hlavní nebo vedlejší povolání.  

Podrobnosti k zákonu o PO stanoví vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.  
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Vyhláška stanovuje zásady plošného pokrytí, vnitřní organizaci jednotek, podmínky 

akceschopnosti jednotek, zásady velení a činnosti hasičů při zásahu a podrobnosti 

k odborné způsobilosti a odborné přípravě členů jednotek. Vyhláška dále stanovuje 

minimální početní stavy v jednotkách požární ochrany, rovněž pak i minimální vybavení 

jednotek PO vybranou požární technikou a vybranými věcnými prostředky požární 

ochrany. Ve vztahu k mobilní požární technice dále upravuje barevné provedení vozidel, 

lodí a letadel.  

Technické podmínky mobilní požární techniky jsou stanoveny vyhláškou 

Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 

vyhlášky č. 53/2010 Sb.  

Vyhláška podrobně stanovuje technické podmínky pro zásahové požární 

automobily, dopravní automobily, automobilové stříkačky, cisternové automobilové 

stříkačky, pěnové hasicí automobily a kombinované hasicí automobily. Dále předepisuje 

minimální vybavení požárním příslušenstvím.  

Dalším předpisem upravujícím činnost JSDHO je pokyn generálního ředitele 

Hasičského záchranného sboru ČR č. 25 ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanoví Řád výkonu 

služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků.  

Řád výkonu služby dále rozpracovává podrobnosti vnitřní organizace jednotek, 

odborné přípravy a výkonu speciálních služeb: technické služby, strojní služby, chemické 

služby a spojové a informační služby.  

 

3.2 Specifika hlavního města Prahy 

Území hl. m. Prahy má spoustu specifik, jedná se o nejhustěji obydlenou oblast 

v celé ČR, to přináší i řadu specifik v oblasti požární ochrany, protože je zde dislokováno 

velké množství jednotek HZS ČR, JSDH obcí i HZS podniků na poměrně malém území. 

 

3.2.1 Charakteristika území 

Praha je hlavním městem ČR. Je největším městem ČR, rozkládá se na ploše 

496 km2, což činí pouze 0,6 % území celé republiky. Na druhou stranu počet obyvatel 
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k 31. 12. 2009 činil 1 249 026 obyvatel, což představuje 11,9 % obyvatel ČR. To znamená 

průměrnou hustotu zalidnění 2 518 osob/km2 [6].  

Praha nebyla od počátku tvořena jedním městem, ale postupným spojováním měst a 

obcí. V roce 1920 byla vytvořena Velká Praha, když se s dosavadními osmi pražskými 

čtvrtěmi spojilo 39 okolních obcí. K dalšímu územnímu růstu pak došlo postupně v letech 

1960, 1968, 1970 a 1974, kdy bylo k Praze připojeno celkem 54 obcí Středočeského kraje. 

Od tohoto roku nedošlo v Praze k žádným dalším územním změnám [6].   

Vývoj území hlavní města je zachycen na Obr. 1.  

 

Obr. 1 Územní růst hlavního města Prahy podle katastrálních území [6] 

 

V důsledku toho můžeme v Praze nalézt rozmanité územní celky, od historické 

městské zástavby s úzkými uličkami, přes sídlištní zástavbu ze 70. a 80. let minulého 

století po čistě vesnický charakter městských částí především v okrajových částech. To 

přináší i velké rozdíly v hustotě zalidnění – nejlidnatější MČ Praha 2 má hustotu zalidnění 

11 817 osob/km2, naproti tomu MČ Praha – Královice má hustotu zalidnění pouze 

63 osob/km2 [6].  
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Praha je rovněž důležitou dopravní křižovatkou. Z území hlavního města vychází 

8 rychlostních komunikací dálničního typu. Ty jsou propojovány nově budovanými 

dopravními okruhy – vnitřním Městským okruhem a vnějším Pražským okruhem. 

Především na těchto okruzích je budováno nebo již je zprovozněno větší množství 

tunelových komplexů.  

Praha je také protkána sítí železničních tratí, především v centrální části města 

s velmi hustým provozem. Především v posledních letech je kladen důraz na větší zapojení 

železniční dopravy do systému Pražské integrované dopravy a její využití především pro 

spojení okrajových částí města a okolních obcí s centrem. To vedlo k dalšímu nárůstu 

osobní dopravy po těchto tratích.  

Praha leží na soutoku řek Vltavy a Berounky. Zejména Vltava je využívána k lodní 

dopravě, v centrální části města je provozována řada vyhlídkových lodí. V systému 

Pražské integrované dopravy je zařazeno i 6 přívozů, které krátí cestujícím jejich cesty.  

Praha má velmi rozsáhlý systém hromadné dopravy. Hlavní pilíř tvoří systém 

metra, tvořený třemi linkami. Druhý pilíř tvoří síť tramvajových tratí a třetí pilíř potom 

autobusová doprava.  

V Praze se nachází i největší letiště v ČR – letiště Praha – Ruzyně. V roce 2009 zde 

bylo odbaveno 11 643 366 cestujících [6].  

 

3.2.2 Legislativní úprava pro hl. m. Prahu 

Na hlavní město Prahu se nevztahuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 

pozdějších předpisů, ani zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Je 

to z důvodu zvláštního postavení, kdy jedno město tvoří zároveň vyšší územně správní 

celek – kraj. Postavení a správu hl. m. Prahy proto upravuje zákon č. 131/2000 Sb., 

o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje postavení 

hl. m. Prahy jako hlavního města České republiky, kraje a obce a dále postavení městských 

částí.  

Své vnitřní poměry upravuje hl. m. Praha Statutem. Statut projednává zastupitelstvo 

hlavního města Prahy a je vydáván obecně závaznou vyhláškou. Statut obsahuje zejména 

výčet jednotlivých městských částí a vymezení jejich území, záležitosti, které se svěřují do 

samostatné a přenesené působnosti městských částí nad rozsah stanovený zákonem, včetně 
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vymezení území, na němž je vykonávána přenesená působnost městských částí, a další 

záležitosti stanovené zákonem o hl. m. Praze.  

Statut je vydán obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy 

č. 55/2000 Sb. hl. m., kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle statutu se hl. m. Praha člení na 57 městských částí a 22 správních obvodů, 

jak zobrazuje Obr. 2. Technicky je území členěno na 112 katastrálních území.  

 

Obr. 2 Členění hl. m. Prahy na 57 městských částí a 22 správních obvodů [6] 

 

 Zákon o požární ochraně ukládá krajům a obcím povinnosti. Povinnosti ukládané 

krajům jsou uvedeny v § 27 zákona o požární ochraně. Tyto povinnosti vykonává hlavní 

město Praha přímo.  

Povinnosti obcím a obecním úřadům jsou stanoveny v § 29 zákona o požární 

ochraně. Část těchto povinností je přenesena Statutem hl. m. Prahy na jednotlivé městské 

části, některé povinnosti vykonává přímo hl. m. Praha. Mezi povinnosti přenesené na 

městské části patří především zřizování jednotky požární ochrany, udržování její 

akceschopnosti, zabezpečení odborné přípravy jejich členů a další povinnosti spojené 

s jednotkou požární ochrany.  
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Zřizovatelem jednotek požární ochrany obcí na území hl. m. Prahy tak není hl. m. 

Praha přímo, ale jednotlivé městské části.  

 

3.2.3 Spolupráce JSDH na území hl. m. Prahy a Městského sdružení 

hasičů hl. m. Prahy 

Zákon o požární ochraně upravuje spolupráci na úseku požární ochrany. 

V §§74 a 75 je mimo jiné uvedeno, že HZS, správní úřady a orgány samosprávy při plnění 

úkolů podle tohoto zákona spolupracují s občanskými sdruženími [1]. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS) je občanským sdružením 

působícím na úseku požární ochrany. SH ČMS je založeno na základě zákona 

č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. SH ČMS ve svých 

Stanovách zakotven jako jeden z cílů své činnosti „spolupůsobit při vytváření podmínek 

k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci 

při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo 

majetek“ [5].  

Základní jednotky SH ČMS tvoří Sbory dobrovolných hasičů. Na území 

hl. m. Prahy jsou téměř všichni členové JSDH zároveň členy SH ČMS. Zastřešujícím 

článkem pro území Prahy je Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy (MSH hl. m. Prahy).  

Statutárním orgánem MSH hl. m. Prahy je výkonný výbor MSH hl. m. Prahy. Ten 

si zřizuje jako pomocný orgán odbornou radu velitelů. Ta je v tomto případě tvořena 

veliteli JSDH JPO III a volí si ze svých členů svého vedoucího. Schází se jednou měsíčně, 

každé tři měsíce jsou svolány porady všech velitelů JSDH na území hl. m. Prahy. Tato 

spolupráce velitelů přináší značné klady při jednání jak s HZS hl. m. Prahy, tak 

s Magistrátem hl. m. Prahy. Obě tyto instituce toto uspořádání akceptují a doporučení a 

postoje prezentované vedoucím rady berou oprávněně jako většinový názor velitelů 

jednotek.  

Je však nutno vyvrátit názor, že by jménem zřizovatelů JSDH jednalo občanské 

sdružení, přestože je rada velitelů organizována pod MSH hl. m. Prahy. To spíše umožňuje 

ve své organizační struktuře činnost tohoto orgánu, který funguje v roli jakési asociace 

velitelů JSDH, která je v některých diskusích často zmiňována. Zde je však vidět, že není 

nutné zřizovat novou organizaci, ale dá se s úspěchem využít struktura již existující.  
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4 Přehled JSDH na území hl. m. Prahy a jejich vybavení 

Povinnost zřídit jednotku požární ochrany přenáší Statut hl. m. Prahy na jednotlivé 

městské části. Dále je provedeno jejich současné vybavení z hlediska stáří mobilní požární 

techniky.  

 

4.1 Plošné pokrytí území hl. m. Prahy 

Plošným pokrytím území se rozumí rozmístění jednotek požární ochrany na území 

hl. m. Prahy. Podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území stanovuje nařízením rada 

hl. m. Prahy, vychází přitom z podkladů HZS hl. m. Prahy.  

Podkladem pro zpracování podkladů je základní tabulka plošného pokrytí uvedená 

v příloze Zákona o požární ochraně. Ta stanoví počet jednotek a dobu jejich dojezdu na 

místo zásahu v závislosti na stupni nebezpečí území, jak je uvedeno v Tab. 1.  

Tab. 1 Základní tabulka plošného pokrytí [1] 

Stupeň nebezpečí území obce Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

I 
A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

II 
A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

III 
A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 

 

Stanovení stupně nebezpečí obce je dáno vyhláškou o organizaci a činnosti JPO, 

v příloze č. 1. Stupeň nebezpečí území se stanovuje podle hodnoty celkového kriteria Kc. 

Ta je dána součtem hodnot jednotlivých kriterií:  

• Ko – kriterium počtu obyvatel 

• Kui – kriterium charakteru území 

• Kz – kriterium zásahů 
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Největší váhu má pro stanovení celkového kriteria hodnota kriteria počtu obyvatel.  

Plošné pokrytí hl. m. Prahy stanoví Nařízení hl. m. Prahy č. 13/2011, kterým se 

stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území hlavního města Prahy jednotkami 

požární ochrany. Aktuálně je plošné pokrytí hl. m. Prahy realizováno jednotkami 

uvedenými v Tab. 2.  

Tab. 2 Počty jednotek PO na území hl. m. Prahy 

Kategorie JPO Počet jednotek 

I 10 

II 0 

III 18 

IV 8 

V 16 

VI 8 

Celkem 60 

 

Dislokace jednotek požární ochrany kategorie I, III a V na území hl. m. Prahy jsou 

zakresleny v Obr. 3. Jak je z obrázku patrno, jednotky SDH obcí jsou dislokovány 

převážně v okrajových částech města, centrum Prahy je naopak pokryto převážně 

jednotkami HZS hl. m. Prahy. To je způsobeno historií vzniku jednotlivých sborů. Seznam 

jednotek SDH městských částí obsahuje Příloha č. 1 této práce.  

Město Praha zřídilo profesionální hasičský sbor vyhláškou o zřízení hasičského 

sboru z 18. července 1853, č.j. 46581/1853 [7]. HZS hl. m. Prahy tak v letošním roce 

oslaví již 160 let profesionálního hasičského sboru. Okolní obce neměly dostatek 

prostředků na zřízení profesionálních sborů, zakládali tak sbory dobrovolných hasičů. 

I většina pražských SDH má více než 100 letou tradici.  

HZS hl. m. Prahy již delší dobu usiluje o vybudování nových stanic v okrajových 

částech Prahy, naráží však na nedostatek finančních prostředků. I přes to byla v polovině 

roku 2011 zahájena výstavba nové stanice Modřany.  
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Obr. 3 Mapa rozmístění JPO kategorie I, III a V 

 

4.2 Současné vybavení JSDH na území hl. m. Prahy 

Jednotky SDH obcí na území hl. m. Prahy lze považovat za dobře vybavené, 

i jednotky kategorie JPO V mnohdy disponují 2 kusy CAS. Některé jednotky mají 

k dispozici i několik dopravních automobilů a další speciální techniku jako automobilové 

žebříky, plošiny, rychlé zásahové automobily nebo velitelské automobily.  

Vzhledem k zaměření práce se v dalším textu budu zabývat vybaveností JSDH 

maximálně dvěma kusy cisternových automobilových stříkaček a jedním dopravním 

automobilem. Ostatní mobilní technika užívaná jednotkami bude zmíněna jen okrajově a 

nebude uvažována při stanovení průměrného stáří vozidel ani v dalších statistikách.  

Data o současném vybavení jednotek SDH městských částí byla poskytnuta 

Městským sdružením hasičů hl. m. Prahy, které čerpá z podkladů HZS hl. m. Prahy. Tato 

data tvoří Přílohu č. 1 této práce.  
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4.2.1 JSDH obcí kategorie JPO III 

Do kategorie JPO III je zařazeno celkem 18 jednotek.  

Všechny jednotky disponují cisternovou automobilovou stříkačkou v základním 

provedení a dopravním automobilem. Druhou cisternovou automobilovou stříkačkou 

disponuje 16 jednotek, z toho jich 14 je s objemem vodní nádrže 6 000 litrů nebo více.  

Dále je u jednotek zařazena jedna další cisternová automobilová stříkačka, 

11 dopravních automobilů, 1 rychlý zásahový automobil, 3 automobilové plošiny, 

3 automobilové žebříky, 1 automobilový jeřáb a 7 osobních automobilů, celkem 79 kusů 

mobilní požární techniky.  

Druhy mobilní požární techniky a jejich počty u JPO III ukazuje Obr. 4.  

 

Obr. 4 Druhy mobilní požární techniky u JPO III na území hl. m. Prahy 

 

Pokud jednotka disponuje více dopravními automobily, je uvažováno s novějším 

vozem, starší vozy (převážně na podvozku Avia) jsou v jednotkách ponechávány jako 

záložní.  

Vzhledem k probíhajícímu procesu obměny mobilní požární techniky jsou jednotky 

kategorie III vybaveny na prvním výjezdu novou moderní technikou. Obměna techniky 

začala před 9 lety a pokračuje prakticky dodnes. Obr. 5 znázorňuje stáří (vztaženo 

k roku 2013) hlavních cisternových automobilových stříkaček. Průměrné stáří hlavních 

CAS u JPO III na území hl. m. Prahy je 7,6 roku.  
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Obr. 5 Stáří hlavních CAS u JPO III na území hl. m. Prahy 

 

Jak bylo uvedeno, 16 jednotek disponuje druhou CAS sloužící především ke 

kyvadlové dopravě vody u požárů. Jedná se převážně o CAS na podvozku Tatra 815 

(13 kusů techniky), 1 jednotka disponuje CAS na podvozku Tatra 148 a 2 jednotky mají 

k dispozici jako druhou CAS K 25 na podvozku LIAZ. Stáří techniky na druhém výjezdu 

ukazuje Obr. 6. Průměrné stáří druhých CAS u JPO III na území hl. m. Prahy je 26,5 roku.  

 

Obr. 6 Stáří CAS na druhém výjezdu u JPO III na území hl. m. Prahy 

 

Obměna dopravních automobilů započala v roce 2008, v letošním roce disponují 

všechny jednotky kategorie III novým dopravním automobilem, vše na podvozku Ford 

Tranzit. Starší DA, většinou na podvozcích Avia, jsou buď ponechávány v těchto sborech 

jako záložní vozidla, nebo jsou převáděna na jednotky kategorie JPO V. Vzhledem 
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k určení starších dopravních automobilů, nejsou tyto DA zahrnuty do statistiky stáří 

vozidel. Přehled počtů dopravních automobilů dle jejich stáří ukazuje Obr. 7. Průměrné 

stáří dopravního automobilu u JPO III na území hl. m. Prahy je 3,7 roku.  

 

Obr. 7 Stáří DA u JPO III na území hl. m. Prahy 

 

Průměrné stáří uvedených CAS a DA činí u JPO III na území hl. m. Prahy 

12,2 roku. Při započtení veškeré techniky zařazené u jednotek JPO III ve sledovaném 

území činí průměrné stáří techniky 16,1 roku. Celkem u 4 vozidel nebyl zjištěn rok výroby 

a tedy ani jejich stáří.  

 

4.2.2 JSDH obcí kategorie JPO V 

Do kategorie JPO V je zařazeno celkem 16 jednotek.  

Z těchto 16 jednotek pouze 1 nedisponuje cisternovou automobilovou stříkačkou. 

Šest jednotek má zařazenou i druhou CAS. Všechny jednotky disponují dopravním 

automobilem. Na území hl. m. Prahy není žádná jednotka bez CAS nebo DA.  

Celkem je u JPO V na území hl. m. Prahy zařazeno 45 ks mobilní požární techniky, 

z toho je 21 cisternových automobilových stříkaček a 24 dopravních automobilů.  

Druhy mobilní požární techniky a jejich počty u JPO V ukazuje Obr. 8.  

Opět je uvažováno s maximálně dvěmi CAS a jedním DA, pokud je v jednotce více 

kusů této techniky, jedná se o dočasný stav před převedením nebo prodejem, případně 

slouží jako záložní.  

5

6

3

4

5 let

4 roky

3 roky

2 roky



16 

 

Obr. 8 Druhy mobilní požární techniky u JPO V na území hl. m. Prahy 

 

Vzhledem k probíhajícímu procesu obměny mobilní požární techniky jednotek 

kategorie JPO III jsou k jednotkám kategorie JPO V převáděna dosavadní vozidla těchto 

jednotek. Obr. 9 znázorňuje stáří cisternových automobilových stříkaček zařazených na 1. 

výjezdu. Průměrné stáří hlavních CAS u JPO V na území hl. m. Prahy je 25,7 roku.  

 

Obr. 9 Stáří hlavních CAS u JPO V na území hl. m. Prahy 

 

V kategorii JPO V disponuje 6 jednotek druhou CAS. Stáří techniky na druhém 

výjezdu ukazuje Obr. 10. Průměrné stáří druhých CAS u JPO V na území hl. m. Prahy je 

33,3 roku.  
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Obr. 10 Stáří CAS na druhém výjezdu u JPO V na území hl. m. Prahy 

 

Obměna dopravních automobilů, která započala v roce 2008, nebyla omezena 

pouze na obnovu DA u JPO III, ale probíhá i u JPO V. Novým dopravím automobilem je 

vybaveno 14 JSDH kategorie JPO V, dvě jednotky disponují starším dopravním 

automobilem. Přehled počtů dopravních automobilů u JPO V dle jejich stáří ukazuje Obr. 

11. Průměrné stáří dopravního automobilu u JPO V na území hl. m. Prahy je 2,9 roku. 

Průměrné stáří DA je nižší než stáří stejných automobilů zařazených u jednotek kategorie 

JPO III. Tento stav je způsoben postupnou obměnou těchto automobilů prioritně u 

jednotek vyšší kategorie.  

 

Obr. 11 Stáří DA u JPO V na území hl. m. Prahy 

 

Průměrné stáří uvedených CAS a DA činí u JPO V na území hl. m. Prahy 

17,5 roku. Při započtení veškeré techniky zařazené u jednotek JPO V ve sledovaném území 

1

1

11

1

1

38 let

37 let

35 let

32 let

31 let

27 let

1

3

1

3

7

1

12 let

5 let

4 roky

2 roky

1 rok

nezjištěno



18 

činí průměrné stáří techniky 19,2 roku. Celkem u 2 vozidel nebyl zjištěn rok výroby a tedy 

ani jejich stáří.  

 

4.2.3 Souhrn techniky JSDH obcí 

Celkem je u jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na území hl. m. Prahy 

zařazeno 124 kusů mobilní požární techniky, její rozdělení je zobrazeno na Obr. 12.  

 

Obr. 12 Druhy mobilní požární techniky u JSDH na území hl. m. Prahy 

 

Porovnání stáří vozidel mezi kategoriemi JPO III a JPO V je provedeno v Tab. 3.  

 

Tab. 3 Porovnání průměrného stáří mobilní požární techniky u JSDH na území hl. m. Prahy 

 
Průměrné stáří vozidel [roky] 

Kategorie JPO III Kategorie JPO V Celkem JSDH 

CAS – 1. výjezd 7,6 25,7 16,1 

CAS – 2. výjezd 26,5 33,3 28,4 

DA 3,7 2,9 3,3 

Celkem CAS a DA 12,2 17,5 14,4 

Celkem MPT 16,1 19,2 17,2 
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Z Tab. 3 je patrný výrazný rozdíl mezi stářím CAS u JPO III a JPO V. To je dáno 

především probíhajícím procesem obměny techniky, který započal Magistrát hl. m. Prahy. 

Tato obměna probíhá primárně u jednotek kategorie JPO III, ale jejich technika se logicky 

přesouvá do jednotek JPO V. V Praze tak již nenajdeme jednotku, která by měla jako 

1. výjezdové vozidlo CAS 25 na podvozku Škoda 706. Naopak stáří dopravních 

automobilů je mírně vyšší u JPO III, právě z důvodu primární obměny techniky u této 

kategorie a pokračující obměny DA i u jednotek kategorie JPO V.  
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5 Využití JSDH na území hl. m. Prahy 

Jak je patrno z Obr. 3 je území města Prahy pokryto jednotkami PO poměrně hustě, 

což výrazně ovlivňuje povolávání JSDH městských částí k mimořádným událostem.  

 

5.1 Zásahy JSDH na území hl. m. Prahy 

Území hl. m. Prahy je pokryto 10 stanicemi HZS hl. m. Prahy, což poskytuje 

přiměřené dojezdové časy na většině území města. Jednotky SDH městských částí jsou tak 

vysílány převážně k dlouhotrvajícím zásahům, při vyhlášení vyšších stupňů poplachu, 

v případě výskytu velkého množství případů v krátkém časovém úseku (sněhové kalamity, 

vichřice, povodně, …) nebo na drobné zásahy na území zřizovatele.  

Podíl jednotlivých druhů jednotek u zásahů na území hl. m. Prahy v roce 2010 

ukazuje Tab. 4.  

 

Tab. 4 Počty zásahů na území hl. m. Prahy v roce 2010 [8] 

Jednotka Počet zásahů Podíl 

HZS hl. m. Prahy 8 719 81,7 % 

JSDH obcí 553 5,2 % 

HZS podniků 1 392 13,1 % 

JSDH podniků 2 0,0 % 

Celkem 10 666 100,0 % 

 

Na Obr. 13 je znázorněn vývoj počtu zásahů jednotlivých druhů jednotek na území 

hl. m. Prahy za posledních 5 let [8]. Počet zásahů JSDH podniků ve sledovaném období se 

pohybuje v řádu jednotek, v uvedeném grafu se tedy vzhledem k měřítku prakticky 

neprojeví.  
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Obr. 13 Vývoj počtu zásahů dle druhu jednotky na území hl. m. Prahy 

 

Podíl zásahů je ve srovnání s jinými okresy a kraji v ČR nejmenší. To je způsobeno 

vysokým pokrytím území jednotkami HZS hl. m. Prahy a jejich krátkými dojezdovými 

časy. Průměrná vzdálenost k zásahu v roce 2010 činila 5,8 km [8]. Dle Statistické ročenky 

HZS ČR za rok 2010 je podobný podíl zásahů JSDH právě ve velkých městech, jak je 

vidět v Tab. 5.  

Tab. 4 a Tab. 5 uvádí různé počty zásahů na území hl. m. Prahy. Do tabulek je 

čerpáno ze dvou různých zdrojů – Statistická ročenka HZS hl. m. Prahy za rok 2010 a 

Statistická ročenka HZS ČR za rok 2010. Každá z nich uvádí jiné počty, jejich rozdíl je 

však pro tuto práci zanedbatelný.  

 

Tab. 5 Podíl zásahů JSDH obcí ve velkých městech ČR za rok 2010 [9] 

Okres Zásahů celkem Zásahů JSDH obcí Podíl 

hl. m. Praha 10 657 550 5,2 % 

Plzeň – město 2 212 157 7,1 % 

Brno – město 4 149 505 12,2 % 

Ostrava 9 203 1 406 15,3 % 

Česká republika 154 158 49 698 32,2 % 
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Na tomto místě je třeba připomenout, že v Praze není zařazena žádná z JSDH do 

kategorie JPO II, u kterých se dá očekávat jejich četnější nasazení, na rozdíl například 

od Ostravy, kde jednotky JPO II zřízeny jsou.  

Dle Statistické ročenky HZS ČR [9] bylo k 31. 12. 2010 evidováno 7 326 jednotek 

SDH obcí. To při celkovém počtu zásahů těchto jednotek 49 698 znamená průměrný počet 

6,8 zásahů na jednotku za rok. V Praze tento průměr činí 16,7 zásahu na jednotku za rok, 

tedy výrazně nad celorepublikový průměr. Z tohoto pohledu se tedy nedá říci, že by 

pražské JSDH byly nevyužívané.  

I přes relativné nízký počet zásahů (ve vztahu k celkovému počtu) je však úloha 

JSDH nezastupitelná, jak ukázali velké požáry v několika minulých letech, např. požár 

Průmyslového paláce, 2 požáry v objektu tržnice SAPA nebo tragický požár na Florenci. 

Při posledně zmiňovaném případě zasahovala většina jednotek na místě s velkokapacitními 

cisternami a zajišťovala kyvadlovou dopravu vody a družstva s hlavními CAS 

zabezpečovala zálohy přímo na stanicích HZS hl. m. Prahy, kde zůstala převážně jen 

speciální technika s několika příslušníky k její obsluze.  

Systém zálohování stanic jednotkami JSDH není využíván pouze v případě 

rozsáhlých mimořádných událostí, ale i v případě velkých cvičení jednotek 

HZS hl. m. Prahy. To přináší zvýšené požadavky nejen na odbornou přípravu členů 

jednotek, jejich fyzickou kondici, ale i na používanou techniku.  

Členové jednotek SDH se v rámci odborné přípravy mají možnost účastnit stáží na 

stanicích HZS hl. m. Prahy. Družstvo absolvuje vždy celou nebo část směny na stanici a je 

vysíláno k výjezdům vždy s družstvem HZS hl. m. Prahy, případně i samostatně, v době 

mezi výjezdy probíhá výcvik a školení pod vedením a odborným dohledem 

příslušníků HZS. To významně přispívá nejen k odborným znalostem a zkušenostem členů 

jednotek, ale členové jednotek SDH mají možnost poznat zázemí stanic právě pro případy, 

kdy jsou na stanici vysláni jako záloha.  

Obr. 14 ukazuje vývoj počtu zásahů JSDH na území hl. m. Prahy za posledních 5 

let. V grafu vyčnívají nad ostatní roky 2007 a 2010. V roce 2007 se přes Prahu přehnala 

větrná smršť, která způsobila velké množství zásahů během několika dnů. Několik dnů 

poté postihla Prahu sněhová kalamita. Obdobně v roce 2010 způsobila nárůst počtu zásahů 

sněhová kalamita.  



23 

Obr. 15 potom znázorňuje procentuelní složení zásahů v jednotlivých letech. V roce 

2010 je patrný výrazný nárůst technických havárií, který je způsobený změnou statistiky 

vedené HZS, kdy se přestaly samostatně evidovat živelní pohromy, tyto zásahy pak do 

statistiky vstupují právě jako technické havárie.  

 

 

Obr. 14 Počty a druhy zásahů JSDH na území hl. m. Prahy 

 

 

Obr. 15 Podíl druhů zásahů JSDH na území hl. m. Prahy 
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5.2 Výstavba protipovodňových opatření 

Specifickým úkolem jednotek SDH na území hl. m. Prahy je výstavba mobilního 

systému protipovodňových zábran, viz Obr. 16.  

 

Obr. 16 Výstavba protipovodňových opatření [14] 

 

Na jejich výstavbu je počítáno se všemi jednotkami SDH hl. m. Prahy, bez ohledu 

na jejich zařazení. Dále se na výstavbě podílí pracovníci Správy služeb hl. m. Prahy, 

příslušníci HZS hl. m. Prahy, vojáci aktivních záloh armády ČR a mnoho dalších 

organizací i firem.  

Vzhledem k rozsahu celého systému a zainteresování mnoha subjektů probíhají 

každoročně cvičení, při kterých je postavena vždy část těchto mobilních hrazení tak, aby se 

postupně vystavěly všechny úseky a prostřídali všechny jednotky.  

Výstavba systému protipovodňových opatření může probíhat i několik desítek 

hodin, časový limit výstavby je normován na 48 hodin [14]. Rovněž fyzická náročnost je 

velmi vysoká, navíc se v případě výstavby dá předpokládat nepříznivé počasí. Z těchto 

důvodů se předpokládá vyšší účast hasičů než 1 družstvo 1+5, případně jejich střídání 

v průběhu výstavby. Je proto žádoucí, aby jednotky byly dostatečně vybaveny dopravními 

automobily.  
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6 Možnosti financování JSDH na území hl. m. Prahy 

Financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí řeší Zákon o požární 

ochraně, který v §29, odst. 1, písm. d) ukládá obci zabezpečovat materiální a finanční 

potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany [1].  

Tato povinnost je na území hl. m. Prahy přenesena Statutem hl. m. Prahy na 

jednotlivé městské části, které jsou i zřizovateli JSDH.  

V Tab. 6 je uveden přehled nákladů investovaných do kapitoly 5512 – Požární 

ochrana – dobrovolná část. Jedná se o průměrné náklady na jednotku v roce 2010. Data 

jsou čerpána z rozpočtů jednotlivých městských částí na rok 2010, které jsou povinně 

zveřejňovanou informací.  

Tab. 6 Průměrné náklady na JPO v roce 2010 

Kategorie JPO Průměrné náklady 

JPO III 405 268,- Kč 

JPO V 247 158,- Kč 

JPO III + JPO V 316 331,- Kč 

 

Údaje v tabulce jsou mírně zkresleny rozpočty několika městských částí, ve kterých 

jsou zahrnuty náklady v souvislosti s výstavbou nových hasičských zbrojnic a 

rozsáhlejších oprav. Ve většině městských částí jsou z této kapitoly hrazeny i náklady 

související s budovami hasičských zbrojnic, především na vytápění a za spotřebovanou 

elektrickou energii.  

Zákon o PO dále stanoví v §27 povinnosti Krajům. Krajské úřady hradí 

k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany náklady 

jednotkám sborů dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy mimo jejich 

územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární 

techniky (§27, odst. 1, písm. d).  Kraj k zabezpečení plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí (§27, odst. 3, písm. b) [1].  

Dle zákona o hl. m. Praze plní úlohu kraje hl. m. Praha. Přehled nákladů v kapitole 

5512 – Požární ochrana – dobrovolná část je uveden v Tab. 7.  
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Tab. 7 Příspěvky hl. m. Prahy pro JSDH obcí 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Náklady 5 625 000,- 5 625 000,- 5 655 000,- 5 655 000,- 5 858 600,- 5 858 600,- 

 

Z této částky je jednotkám přispíváno na jejich akceschopnost, především na osobní 

ochranné pomůcky. Dále je městským částem přispíváno na rozsáhlejší opravy nebo 

rekonstrukce mobilní požární techniky, které by městské části ze svých rozpočtů nebyly 

schopné hradit.  

Hl. m. Praha dále přispívá městským částem na výstavbu a rekonstrukce hasičských 

zbrojnic pro JSDH. Od roku 2005 do roku 2010 byla na hasičské zbrojnice v rozpočtu 

hl. m. Prahy určena částka 186 milionů korun.  

Představitelé hl. m. Prahy si byli vědomi zastaralosti mobilní požární techniky 

užívané jednotkami SDH obcí a proto bylo započato s obměnou vozového parku pražských 

dobrovolných hasičů. Tab. 8 uvádí přehled prostředků investovaných do nákupu nových 

cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH městských 

částí hl. m. Prahy.  

Tab. 8 Náklady hl. m. Prahy na obnovu mobilní požární techniky 

Rok 
Rozpočet 

[v tis. Kč] 

Skutečnost 

[v tis. Kč] 

2005 12 582,00 12 494,41 

2006 12 500,00 12 828,20 

2007 17 000,00 22 043,94 

2008 16 707,00 16 353,08 

2009 25 000,00 23 929,84 

2010 10 000,00 9 649,96 

Průměr 15 631,50 16 216,57 

 

Ve třech letech byla na pořízení nových CAS využita dotace MV – GŘ HZS ČR 

z programu reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Celkem bylo 

v letech 2006 – 2008 pořízeno 5 nových CAS, celková dotace činila 10 mil. Kč.  
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Dalším zdrojem financí k obnově techniky jednotek SDH městských částí mohou 

být prostředky z dotačních titulů Evropské unie. Dle informací odboru bezpečnosti a 

krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy je však Praha považována z hlediska EU za 

bohatý region a většina evropských programů tak nelze v Praze čerpat, ani prostředky na 

obnovu mobilní požární techniky.  
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7 Obnova mobilní požární techniky JSDH na území 

hl. m. Prahy 

Veškeré technické výrobky zastarávají, stejně tak i mobilní požární technika, proto 

je potřeba jí postupně obnovovat. Mezi nejběžnější metody obnovy mobilní požární 

techniky patří:  

- technické zhodnocení stávající techniky,  

- nákup či bezúplatný převod již používané techniky,  

- nákup nové techniky.  

Každé řešení má své klady i zápory, následující kapitoly by měli shrnout jednotlivé 

aspekty a posoudit vhodnost jednotlivých metod v podmínkách hl. m. Prahy.  

 

7.1 Analýza potřebnosti obnovy techniky 

Důležitým parametrem pro obnovu techniky je její životnost. Na základě orientační 

doby životnosti je provedena analýza potřebnosti obnovy techniky JSDH městských částí.  

 

7.1.1 Orientační doba životnosti požární techniky 

Orientační dobu životnost mobilní požární techniky jednotek SDH obcí stanoví Řád 

výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků [10].   

Dle přílohy č. 3/S Řádu výkonu služby je orientační doba životnosti, pokud výrobce 

vozidla nestanoví jinak, rozdělena do 5 skupin. Cisternových automobilových stříkaček a 

dopravních automobilů se týkají následující skupiny:  

1. skupina – orientační doba životnosti 6 let 

- cisternová automobilová stříkačka po technickém zhodnocení 

2. skupina – orientační doba životnosti 8 let 

- cisternová automobilová stříkačka vyrobená před rokem 2000 

3. skupina – orientační doba životnosti 10 let 

- cisternová automobilová stříkačka vyrobená po roce 2000 
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5. skupina – orientační doba životnosti 16 let 

- dopravní automobil 

 

7.1.2 Dopravní automobily 

Všechny jednotky SDH městských částí jsou vybaveny dopravním automobilem.  

Vybavenost JSDH městských částí dopravními automobily je důležitá z několika 

hledisek. V případě větších zásahů umožňuje využití dopravních automobilů nasazení 

vyššího počtu hasičů na místě zásahu, případně jejich snadnější střídání v případě 

dlouhodobých zásahů, jako byl požár v areálu tržnice SAPA. Tehdy takové střídání 

umožňovalo nasazení cisternových automobilových stříkaček bez přerušení i několik 

desítek hodin. Obdobná situace je nastíněna i v kapitole 5.2, kdy jsou jednotky nasazeny 

při výstavbě protipovodňových opatření.  

Obměna dopravních automobilů byla zahájena Magistrátem hl. m. Prahy 

v roce 2008 a pokračovala až do současné doby. Výsledkem této systematické obměny je 

současné průměrné stáří dopravních automobilů, které činí 3,3 roku.  

Jak je patrno z Obr. 7 a Obr. 11 všechny dopravní automobily zařazené 

v jednotkách SDH městských částí vyhovují orientační době životnosti, která činí 

v případě dopravních automobilů 16 let. V jednom případě nebyl zjištěn rok výroby 

vozidla, vzhledem k typu podvozku uvedeného vozidla (Avia A30) se dá předpokládat, že 

toto vozidlo již uvedené orientační době životnosti nevyhovuje.  

Grafické vyjádření potřeby obnovy dopravních automobilů na základě porovnání 

jejich stáří a orientační doby životnosti ukazuje Obr. 17.  

 

Obr. 17 Potřebnost obnovy DA na základě orientační doby životnosti 
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Z uvedeného lze tedy konstatovat, že je nutná obnova 1 ks dopravního automobilu. 

Pokud však přihlédneme k probíhajícímu procesu obměny dopravních automobilů a 

ke stáří jednotlivých DA (Obr. 11 – 1 vozidlo o stáří 12 let), jeví se jako vhodné tuto 

obnovu dokončit nákupem 2 ks dopravních automobilů. Při realizování tohoto nákupu by 

vzhledem ke stáří ostatních vozidel další obnova byla nutná až po roce 2024.  

 

7.1.3 Cisternové automobilové stříkačky 

Z přehledu techniky je patrné, že s výjimkou 2 jednotek jsou všechny jednotky 

kategorie JPO III vybaveny 2 cisternovými automobilovými stříkačkami. V roce 2004 byla 

zahájena obměna cisternových automobilových stříkaček u jednotek SDH městských částí 

realizována Magistrátem hl. m. Prahy formou nákupu nových CAS. Tato fáze obměny 

trvala do roku 2010, kdy všechny jednotky kategorie JPO III byli vybaveny novou CAS 

v základním provedení a i stáří této techniky odpovídalo příloze č. 3/S Řádu výkonu 

služby. K 1. 1. 2012 byla provedena změna v plošném pokrytí jednotkami a tři jednotky 

byly přeřazeny z kategorie JPO V do kategorie JPO III. Vozidla dvou jednotek kategorie 

JPO III překračují orientační dobu životnosti uvedenou pro daný druh vozidla, u jednoho 

vozidla se nepodařilo zjistit rok výroby, ale opět se dá předpokládat, vzhledem k typu 

vozidla, překročení doby životnosti.  

Od roku 2004 procházela obměnou i technika jednotek kategorie JPO V. 

V návaznosti na obměnu CAS u jednotek JPO III byla jejich stávající technika převáděna 

do dalších jednotek nižších kategorií. Stáří těchto CAS přes uvedenou obměnu přesahuje 

orientační dobu životnosti uvedenou v Řádu výkonu služby. Většina těchto CAS byla 

v minulosti technicky zhodnocena, z dostupných dat se však technické zhodnocení 

v posledních šesti letech provedlo pouze v jednom případě. Ostatní CAS byly 

rekonstruovány buď dříve, nebo se nepodařilo zjistit rok, kdy bylo technické zhodnocení 

provedeno.  

Grafické vyjádření potřeby obnovy základních CAS na základě porovnání jejich 

stáří, provedení technického zhodnocení a orientační doby životnosti ukazuje Obr. 18.  
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Obr. 18 Potřebnost obnovy hlavních CAS na základě orientační doby životnosti 

 

Jak již bylo uvedeno, 16 jednotek kategorie JPO III je vybaveno i druhou CAS, 

z toho ve 14 případech se jedná o CAS s nádrží na vodu o objemu minimálně 6000 litrů. 

Většina těchto vozidel prošla v minulosti rozsáhlou rekonstrukcí. V případě 8 vozidel se 

podařilo zjistit rok technického zhodnocení, v ostatních případech se lze oprávněně 

domnívat, že byla rekonstrukce provedena před více než 6 lety, tedy více než je orientační 

doba životnosti CAS po technickém zhodnocení. Z uvedených 8 případů bylo technické 

zhodnocení rovněž provedeno před více než 6 lety, tyto CAS lze tedy rovněž považovat za 

nevyhovující z hlediska doby životnosti.  

Šest jednotek kategorie JPO V je vybaveno druhou CAS, pouze v jednom případě 

byl zjištěno provedení technického zhodnocení během posledních šesti let. V ostatních 

případech se lze rovněž domnívat, že rekonstrukce byla provedena dříve.  

Grafické vyjádření potřeby obměny základních CAS na základě porovnání jejich 

stáří, provedení technického zhodnocení a orientační doby životnosti ukazuje Obr. 19.  

 

Obr. 19 Potřebnost obnovy druhých CAS na základě orientační doby životnosti 
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Z uvedených dat vyplývá nutnost obnovit více než polovinu hlavních CAS, 

převážně u jednotek kategorie JPO V. V případě druhých CAS je nutné řešit obměnu ve 

více než dvou třetinách případů.  

Je však nutné zdůraznit, že se jedná o orientační, čili přibližnou, dobu životnosti a 

vždy je nutno přihlédnout ke skutečnému stavu vozidla, který může být, i přes podobné 

stáří techniky, diametrálně odlišný. Rovněž je nutno poukázat na drobnější opravy, které 

jsou prováděny dle aktuální potřeby, které rovněž posouvají hranice životnosti vozidla, ale 

nejsou natolik rozsáhlé, aby se daly považovat za rekonstrukci, dle Řádu výkonu služby. 

Mnoho jednotek rovněž řeší nedostatek finančních prostředků svépomocnými opravami 

nebo úpravami, které opět nejsou natolik rozsáhlé, aby je bylo možné považovat za 

rekonstrukci, ale také výrazně přispívají k prodloužení životnosti techniky. Výběr 

techniky, která bude skutečně rekonstruována či nahrazena je tak nutné posuzovat 

individuálně.  

 

7.1.4 Vyhodnocení potřebnosti obnovy 

Potřebu obnovy mobilní požární techniky stanovenou na základě doby její 

životnosti shrnuje Tab. 9.  

 

Tab. 9 Vyhodnocení potřebnosti obnovy MPT na základě doby životnosti 

 
Celkový počet 

[ks] 

Průměrné stáří 

[roky] 

Počet za hranicí  

životnosti 

[ks] 

Počet za hranicí  

životnosti 

[-] 

hlavní CAS 33 16,1 17 51,5 % 

2. CAS 22 28,4 15 68,2 % 

dopravní automobil 34 3,3 1 2,9 % 

 

Nejpříznivější výsledky jsou v případě dopravních automobilů. To je dáno jejich 

postupnou obnovou za nová vozidla, v současné době pouze dvěma jednotkám nebyl 

zakoupen nový dopravní automobil, z toho jedna jednotka vlastní dopravní automobil 
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vyhovující orientační době životnosti. V případě cisternových automobilových stříkaček je 

nutná obnova více než poloviny vozidel. Příznivější průměrné stáří hlavních CAS je 

způsobeno jejich obnovou v letech 2004 – 2010.  

 

7.2 Formy obnovy techniky 

Nejběžnější formy obnovy techniky byly naznačeny v úvodu kapitoly. Klady a 

zápory jednotlivých forem nelze v mnoha případech jednoznačně stanovit, hledisko, které 

se jeví jako klad ve vztahu k jedné formě obnovy, se může jevit jako zápor ve vztahu 

k druhé formě.  

 

7.2.1 Převod mobilní požární techniky od HZS hl. m. Prahy 

Jedná se o přirozený postup při obměně mobilní požární techniky. Hasičský 

záchranný sbor při nákupu nové techniky samozřejmě vyřazuje starší nepotřebnou 

techniku. Ta je potom převáděna jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí, přednostně 

kategorie JPO III, koloběh obměny potom doplňuje převod techniky z těchto jednotek dále 

jednotkám kategorie JPO V.  

Tento způsob obnovy techniky byl využíván především v minulosti, většina 

současných cisternových automobilových stříkaček pražských JSDH (mimo nových CAS 

pořízených od roku 2004) pochází právě z převodů od HZS hl. m. Prahy.  

V současné době řeší problémy s obměnou techniky i HZS ČR a přesunů techniky 

k JSDH obcí výrazně ubylo. Změnu má přinést zvláštní rozpočtový program Ministerstva 

vnitra „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného 

pokrytí.“ Jeho realizace byla zahájena v roce 2007. Program spočívá v nákupu 40 ks 

nových cisternových automobilových stříkaček každý rok a jejich zařazení u jednotek 

HZS ČR. Po 5 letech mají být tato vozidla převedena jednotkám SDH obcí. Po změně ve 

vedení Ministerstva vnitra však tento program doznal určitých změn. V roce 2010 se 

uskutečnil nákup jen 20 nových vozidel, v roce 2011 již jen 9 nových CAS. Otazníky jsou i 

nad budoucností projektu, především jeho druhé části, tedy převodu vozidel do JSDH obcí. 

V současné finanční situaci není totiž vyřešeno, jakým způsobem budou nahrazeny tyto 

automobily u Hasičského záchranného sboru.  
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Obr. 20 CAS 24 Iveco převedená od HZS hl. m. Prahy [11] 

 

Přesto se však převody techniky od HZS hl. m. Prahy nezastavily úplně. V roce 

2010 byla převedena dvě vozidla na podvozku Iveco (Obr. 20) jednotkám SDH. Vzhledem 

k vybavenosti jednotek kategorie JPO III byla vozidla převedena k jednotkám kategorie 

JPO V, tyto jednotky však byly k 1. 1. 2012 přeřazeny do kategorie JPO III.  

Mezi výhody této metody obměny patří především finanční nenáročnost pro 

městské části, které techniku získávají, protože tyto převody bývají bezúplatné. Samotná 

městská část však ovlivní pouze do určité míry, k jaké jednotce bude vozidlo převedeno. 

Většinou si vyhodnotí přímo HZS, u které jednotky bude vozidlo nejefektivněji využito a 

té ho nabídne. Nelze se tak spolehnout na to, že vozidlo jednotka dostane a je nutné vyvíjet 

i jiné aktivity vedoucí k obnově techniky.  

Hledisko stáří vozu a jeho technického stavu je relativní, jako výhoda či nevýhoda 

se dá označit jen při znalosti konkrétního převáděného vozu. Obměna techniky má vést 

samozřejmě vždy ke zlepšení technického vybavení jednotky, avšak starší vozidlo 

zahraniční výroby může mít několika násobně vyšší provozní náklady než vozidlo 

tuzemské, především náklady na servis a náhradní díly. Vzhledem k bezplatnosti převodu 

se však stále jedná o nejlevnější formu obměny. Vzhledem ke stáří převáděných vozidel je 

rovněž nutné uvažovat o provedení rekonstrukce takového vozidla, protože převáděná 

vozidla jsou ve většině případů za hranicí doby životnosti dle řádu výkonu služby.  
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7.2.2 Rekonstrukce stávající mobilní požární techniky 

Pojem „rekonstrukce“ vysvětluje Řád výkonu služby. Rekonstrukcí se rozumí 

obnovení původních funkcí PT a VPPO se zlepšením vybraných parametrů na soudobou 

technickou úroveň. Zadavatel rekonstrukce vyžádá na zhotoviteli zaručenou životnost PT a 

VPPO po dobu nejméně 60 měsíců po rekonstrukci [10].  

Žádnou opravou ani rekonstrukcí nezískáme nové vozidlo, ale můžeme mu výrazně 

prodloužit životnost, Řád výkonu služby udává životnost CAS po technickém zhodnocení 

6 let.  

Možnost realizace rekonstrukce záleží především na stavu vozidla a finančních 

možnostech zřizovatele jednotky. Do roku 2009 přispívalo formou dotace na rekonstrukce 

vybrané techniky i Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR, od roku 2010 však 

přispívá pouze na nové automobily.  

Na území hl. m. Prahy dotuje Magistrát hl. m. Prahy rekonstrukce a opravy mobilní 

požární techniky. Stávající technika je tak zhodnocována a prodlužuje se její životnost a 

spolehlivost.  

Mezi výhody tohoto způsobu obnovy techniky se dá zařadit relativně nízké 

náklady, při příspěvku hl. m. Prahy je potom i rozsáhlejší rekonstrukce v ceně řádově 

1 - 2 miliony korun dostupná i menším městským částem s nižšími rozpočty. Životnost 

CAS po technickém zhodnocení je cca 6 let, průměrné roční náklady na rekonstrukci jsou 

tedy cca 200 – 250 tisíc korun, při dotaci od Magistrátu hl. m. Prahy jsou náklady ještě 

nižší.  

Nevýhodou je nutnost vlastnictví stávající vhodné techniky, zastupitelé často 

nechtějí investovat milionové částky do 25 i více let starých automobilů. Spolu s rostoucím 

stářím automobilu roste i cena takové rekonstrukce, protože si vyžaduje daleko větší 

zásahy nejen v nástavbové části, ale i samotný podvozek a motor podléhá opotřebení a 

vyžaduje si investice do oprav. V tomto směru je nutné i posouzení, zda je taková investice 

účelná, neboť parametry účelové části vozidla jsme schopni na soudobou úroveň zlepšit, 

totéž se však nedá tvrdit o technických parametrech podvozkové části vozidla.  
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7.2.3 Nákup nové mobilní požární techniky 

Nákup nové techniky jednoznačně patří mezi nejlepší varianty obnovy mobilní 

techniky, ale zcela jednoznačně také nejdražší a pro většinu městských částí nedosažitelný.  

MV – GŘ HZS ČR podporuje formou dotací nákup nových CAS, tato podpora se 

však již několik let snižuje. Zatímco v roce 2009 byla maximální výše dotace 

2,5 milionu Kč a celková částka činila cca 80 milionů Kč, dotace na rok 2011 již 

činí maximálně 1 milion Kč a celková částka určená na obnovu techniky pouze 

10 milionů Kč [12]. Na území hl. m. Prahy byla dotace využita v letech 2006 – 2008 na 

pořízení celkem 5 nových CAS.  

Zastarávání techniky si byli vědomi i představitelé hl. m. Prahy. Magistrát 

hl. m. Prahy proto začal ze svého rozpočtu nakupovat nové cisternové automobilové 

stříkačky i dopravní automobily, které postupně nahrazují dnes již technicky zastaralé 

vozidla značky Avia. Významný vliv na rozhodnutí o zahájení postupné obnovy techniky 

JSDH měli povodně v roce 2002. Obměna vozidel započala v roce 2004, kdy byly 

vyrobeny první kusy nových cisternových automobilových stříkaček, v roce 2008 se 

pražští dobrovolní hasiči dočkali i první dodávky nových dopravních automobilů. 

Do dnešního dne je tak předáno 15 nových CAS, tedy všechny tehdejší jednotky kategorie 

JPO III jsou vybaveny novou cisternovou automobilovou stříkačkou v základním 

provedení. Dále bylo předáno 32 dopravních automobilů na podvozku Ford Tranzit, tedy 

pouze dvě jednotky nejsou vybaveny novým dopravním automobilem. Samozřejmý byl i 

přesun stávající techniky směrem k jednotkám kategorie JPO V. Ukázka techniky pořízené 

Magistrátem hl. m. Prahy je na Obr. 21 a Obr. 22.  

 

 

Obr. 21 Cisternové automobilové stříkačky JSDH městských částí hl. m. Prahy [13] 
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Jednoznačným kladem této formy obnovy techniky je, že pořízené vozidlo je nové 

a vztahují se tedy na něj veškeré záruky. Rovněž životnost vozidla je oproti rekonstrukci 

delší, i ve srovnání s rekonstruovaným vozem je na vyšší technické i morální úrovni.  

Záporem metody je pořizovací cena nového vozu, která překračuje většinou 

možnosti městských částí. Vzhledem k faktu, že vozidla v plné výši hradí ze svého 

rozpočtu hl. m. Praha, nepřináší zřizovatelům jednotek žádné náklady. Dodatečné náklady 

přináší nutnost provádění garančních a servisních zásahů autorizovaným servisem, 

minimálně po dobu záruky. Ceny těchto prací jsou vyšší než v neznačkových servisech, 

které jsou v hojné míře využívány pro servis starších tuzemských vozů. Rovněž je nutno 

posoudit ceny základních náhradních dílů, které vinou opotřebení nebo drobných 

dopravních nehod mohou vyžadovat výměnu.  

 

 

Obr. 22 Dopravní automobily JSDH městských částí hl. m. Prahy [13] 
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7.2.4 Vyhodnocení forem obnovy techniky 

Formy obnovy techniky, jejich klady a zápory shrnuje Tab. 10.  

 

Tab. 10 Porovnání forem obnovy mobilní požární techniky 

 Klady Zápory 

Převod od HZS - nízké (i nulové) pořizovací 
náklady 

- většinou nutnost investovat do 
rekonstrukce vozidla 

- omezené množství vozidel k 
převodům 

- nedá se „naplánovat“ – z pohledu 
zřizovatele jednotky 

- vyšší spotřeba PHM 

Rekonstrukce stávající 
techniky 

- náklady proti nákupu nové 
techniky 

- zlepšení vlastností vozidla 
- prodloužení životnosti 

- neochota zřizovatele investovat do 
starého vozidla 

- nelze praktikovat opakovaně 

Nákup nové techniky 

- životnost vozidla 
- záruka výrobce 
- nízká poruchovost 
- nižší spotřeba PHM 

- pořizovací cena 
- vyšší náklady na servis 

 

Prosté porovnání těchto základních forem obnovy techniky nemá za cíl ukázat na 

nejvhodnější formu, tu je vždy nutno vybrat dle aktuálního stavu techniky a možnosti 

financování. Z hlediska dlouhodobějšího plánování se nedá příliš počítat s převody vozidel 

od HZS, neboť na převod není právní nárok a musí se vycházet z aktuální situace, ale dá se 

vhodně využít jako doplňková forma k nákupům a rekonstrukcím vozidel.  

 

7.3 Modely obnovy techniky 

V následující kapitole bude provedeno srovnání několika variant rychlosti obnovy 

hlavních CAS a druhých CAS. Ve všech následujících modelech bude uvažováno se 

stávajícím množstvím techniky. V případě požadavku na zvýšení množství techniky u 

jednotek SDH městských částí by musel být proveden přepočet těchto modelů.  
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V případě dopravních automobilů je vzhledem k probíhající obměně vhodné 

dokončit celý proces obnovy nákupem 2 nových DA, čímž bude provedena obnova DA u 

všech jednotek a životnost nejstaršího dopravního automobilu bude do roku 2024.  

Všechny následující modely počítají s nákupem jedné hlavní CAS a jedné 

velkokapacitní CAS každý rok. Při stanovení těchto počtů se vychází z celkového 

množství CAS u jednotek a jejich předpokládané životnosti. Jejich orientační životnost 

v závislosti na počtu rekonstrukcí ukazuje Tab. 11. Použité orientační doby životnosti 

vychází z Řádu výkonu služby.  

Tab. 11 Životnost CAS v závislosti na počtu rekonstrukcí 

 
Nová 
CAS 

po 1. 
rekonstrukci 

po 2. 
rekonstrukci 

po 3. 
rekonstrukci 

po 4. 
rekonstrukci 

Celková 
životnost vozidla 

10 let 16 let 22 let 28 let 34 let 

 

Delší životnost nemůžeme reálně uvažovat, neboť rekonstrukce u 30 let starého 

automobilu již nelze považovat za hospodárnou. Náklady na zachování soudobých 

technických parametrů spolu se stářím techniky rostou a v mnoha případech není možné 

lepších technických vlastností dosáhnout ani rekonstrukcí vozidla.  

Průměrnou frekvenci nákupu nových CAS stanovíme dle vzorce:  

N = P / Ž          (1) 

N … počet nových CAS za rok 

P … počet CAS u jednotek 

Ž … životnost CAS 

Tab. 12 uvádí počet nových CAS, které je nutné každý rok obnovit pro zachování 

postupné obnovy techniky v závislosti na zvolené životnosti vozidla.  

Tab. 12 Rychlost nákupu nových CAS dle maximální životnosti 

Životnost 
(Ž) 

Hlavní CAS 
(P = 33) 

[ks / rok] 

2. CAS 
(P = 22) 

[ks / rok] 

28 let 1,2 0,8 

34 let 1,0 0,7 
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Jak je patrné z tabulky, v případě hlavních CAS je nutné zakoupit 1 novou CAS 

každý rok. V takovém případě dosáhneme obměny CAS po 33 letech.  

V případě druhých CAS není nutné pro zachování výchozí podmínky nakupovat 

novou CAS každý rok, ale cca 3 nové CAS za 2 roky. Vzhledem k průměrnému stáří CAS 

bych však doporučoval nákup 1 nové CAS každý rok. V takovém případě dojde k úplné 

obnově po 22 let, což dává prostor k případnému navýšení množství této techniky.  

 

Obr. 23 Vývoj průměrného stáří CAS 

 

Vývoj průměrného stáří CAS při realizaci nákupu 1 nové hlavní CAS a 1 nové 

velkokapacitní CAS každý rok ukazuje Obr. 23. Z grafu je patrno, že v takovém případě 

zůstane zachováno průměrné stáří hlavních CAS, v případě velkokapacitních CAS bude 

docházet k postupnému snižování průměrného stáří.  

V návaznosti na nákup nové techniky musíme stanovit množství prováděných 

rekonstrukcí stávající techniky. Opět budeme vycházet z orientační doby životnosti 

udávané Řádem výkonu služby.  

Na Obr. 24 je nasimulován vývoj počtu hlavních CAS po době životnosti 

v závislosti na počtu prováděných rekonstrukcí. Simulace byla provedena ručně na základě 

informací o stáří techniky a roku poslední rekonstrukce, které byly použity i v předchozích 

kapitolách. Zároveň bylo uvažováno s nákupem 1 nové CAS ročně. Vzor stanovení počtu 

CAS po době životnosti je uveden v Příloze č. 2 této práce.  
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Obr. 24 Vývoj počtu hlavních CAS po době životnosti v závislosti na počtu prováděných rekonstrukcí 

 

Z grafu je patrno, že v případě provádění 1 rekonstrukce ročně bude docházet 

k mírnému nárůstu počtu CAS po době životnosti. Jen mírný vzestup je dán nákupem 

nových CAS. V případě 3 rekonstrukcí dojde k rychlému přiblížení ideálnímu stavu, je 

však nutno vyhodnotit ekonomickou náročnost, to bude provedeno v další kapitole.  

Obr. 25 ukazuje obdobně vývoj počtu druhých CAS po datu životnosti, za stejných 

podmínek, jako v případě hlavních CAS.  

 

 

Obr. 25 Vývoj počtu velkokapacitních CAS po době životnosti v závislosti na počtu prováděných rekonstrukcí 

 

Opět se zde projevuje vliv nákupu nových CAS, kdy i bez provádění rekonstrukce 

dojde ke snižování počtu CAS po době životnosti. V případě provádění 2 rekonstrukcí 

ročně dochází rychle k přiblížení se ideálnímu stavu, rozumným kompromisem se 

v dlouhodobém hledisku zdá být varianta provádění 1 rekonstrukce ročně. Opět je nutno 

zvážit ekonomické možnosti a náročnost takových modelů.  
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7.4 Stanovení vhodného modelu obnovy 

Pro stanovení vhodného modelu obnovy techniky musíme porovnat navrhovaná 

řešení s ekonomickými možnostmi zřizovatelů jednotek a Magistrátu hl. m. Prahy.  

V případě nákupu nových CAS nebo DA budeme uvažovat stávající model obnovy 

techniky jednotek SDH městských částí započatý v roce 2004, tedy financování nových 

CAS Magistrátem hl. m. Prahy. V Tab. 8 jsou uvedeny náklady na novou mobilní požární 

techniku v průběhu let 2005 – 2010 a průměrné náklady v uvedených letech, které činí 

16 216 570,-Kč.  

Pro stanovení ceny nových hlavních CAS můžeme vycházet z cen již zakoupených 

CAS, ty jsou uvedeny ve Statutu hl. m. Prahy. Průměrná cena těchto pořízených CAS činí 

cca 5 888 911,- Kč. Obdobně můžeme určit průměrnou cenu dosud nakoupených 

dopravních automobilů, která činí 1 108 489,- Kč. Cenu velkokapacitní cisterny můžeme 

odvodit z  výběrového řízení na dodávku CAS 30/9000/540 – S3VH, vypsané Magistrátem 

hl. m. Prahy v letošním roce, kde je odhadnuta cena zakázky 5 800 000,- Kč bez DPH, tedy 

7 018 000,- Kč včetně DPH.  

Na základě těchto údajů stanovíme pro výpočet realizovatelnosti modelu obnovy 

techniky ceny vozidel, které jsou uvedeny v Tab. 13.  

 

Tab. 13 Výpočtové ceny nové mobilní požární techniky 

 Výpočtová cena [Kč] 

Hlavní CAS 6 000 000,- 

Velkokapacitní CAS 7 000 000,- 

DA 1 150 000,- 

 

Ceny hlavní CAS a dopravního automobilu byli mírně navýšeny z důvodu zvýšení 

DPH o jeden procentní bod. Rovněž vlivem inflace můžeme očekávat mírné navýšení 

ceny. Cena velkokapacitní CAS zůstala zachována dle aktuálního výběrového řízení, neboť 

lze předpokládat, že byla stanovena na základě aktuálního cenového průzkumu.  
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Navrhovaný model obnovy techniky počítá s nákupem jedné nové hlavní CAS a 

jedné velkokapacitní CAS ročně. Na financování uvedeného modelu tedy potřebujeme 

prostředky ve výši cca 13 000 000,- Kč. Ve srovnání s náklady vynaloženými na mobilní 

požární techniku v minulých letech jsou tyto náklady nižší, takovýto model je tedy při 

zachování stávajících výdajů realizovatelný i s určitou rozpočtovou rezervou. Pokud 

bychom chtěli realizovat i nákup zbývajících 2 dopravních automobilů, narostou při 

jednorázovém nákupu těchto vozidel náklady na 15 300 000,- Kč, což je stále méně než 

průměrné náklady v minulých letech a z rozpočtového hlediska se tedy jedná o 

realizovatelnou variantu.  

Rekonstrukce stávající techniky jsou na území hl. m. Prahy financovány rovněž 

Magistrátem hl. m. Prahy, v případě rozsáhlejších a nákladnějších rekonstrukcí jsou 

spolufinancovány zřizovatelem jednotky, tedy městskou částí. V Tab. 7 jsou uvedeny 

náklady Magistrátu hl. m. Prahy za roky 2005 – 2010 vynaložené na příspěvky 

zřizovatelům jednotek SDH na udržení akceschopnosti jednotek, tedy na nákup osobních 

ochranných pomůcek, údržbu a opravy techniky a další nezbytné náklady. Z těchto 

prostředků jsou hrazeny i rekonstrukce mobilní požární techniky.  

Tyto prostředky se za uvedené období mírně navyšovaly až na částku 5 858 600,- 

Kč v roce 2010, z toho cca jedna polovina je využita na opravy techniky a jedna polovina 

na další výdaje pro udržení akceschopnosti. Pro posouzení realizovatelnosti můžeme tedy 

uvažovat částku cca 2 900 000,- Kč.  

Stanovit výpočtovou cenu rekonstrukce CAS je velice obtížné. Cena se odvíjí od 

aktuálního stavu vozidla, jeho stáří, doby od poslední rekonstrukce a jejího rozsahu. 

Pro další porovnání variant budeme uvažovat maximální cenu za rekonstrukci hrazenou 

z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy 1 000 000,- Kč, v případě vyšších nákladů na 

rekonstrukci by zbytek potřebné částky musel zajistit zřizovatel jednotky.  

V modelech obnovy uvedených v předchozí kapitole je počítáno celkem s 1 – 5 

rekonstrukcemi za rok a tedy maximální náklady 1 – 5 milionů Kč. V porovnání 

s možnostmi Magistrátu hl. m. Prahy jsou tedy realizovatelné 2 – 3 rekonstrukce ročně. 

Z modelů počtu prováděných rekonstrukcí vyplývá, že pokud chceme snižovat počet CAS 

po době životnosti, musíme realizovat 2 rekonstrukce hlavních CAS a 1 rekonstrukci 

velkokapacitní CAS. Tato varianta je na hranici realizovatelnosti, při mírném snížení 

příspěvku městským částem je však proveditelná.  
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Celkovou životnost CAS, stanovenou na cca 25 – 30 let, je nutno považovat za 

hraniční z hlediska technického a morálního zastarání techniky. Pokud tedy techniku 

chceme obnovovat průběžně, což je z hlediska plánovaní finančních zdrojů nejefektivnější, 

je nutno realizovat uvedenou variantu obnovy.  

V případě rekonstrukcí CAS bylo již uvedeno, že je nutno přihlédnout k aktuálnímu 

stáří a stavu techniky. Hodnoty uváděné Řádem výkonu služby jsem sice používal ve 

svých výpočtech, dle skutečného stavu však mohou být i delší. V takovém případě by 

i námi vybraná varianta vedla k rychlejšímu snížení počtu CAS po době životnosti. Obr. 26 

ukazuje počet CAS po době životnosti, pokud budeme uvažovat dobu životnosti o 2 roky 

delší, tedy životnost nové CAS 12 let a životnost CAS po rekonstrukci 8 let. Opět je 

zachován předpoklad nákupu jedné hlavní a jedné velkokapacitní CAS každý rok.  

 

 

Obr. 26 Počet CAS po prodloužené době životnosti 
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8 Závěr 

Mobilní požární technika JSDH obcí celorepublikově zastarává. Zřizovatelé 

jednotek nejsou často sami bez dotační pomoci krajských úřadů a Ministerstva vnitra 

stávající techniku obměnit. Na území hl. m. Prahy se situace za několik posledních let 

výrazně zlepšila, především díky nákupu nových automobilů z prostředků hl. m. Prahy.  

Posouzení možností obnovy techniky bylo provedeno na základě porovnání 

finanční náročnosti variant obnovy techniky s dosavadními rozpočtovými náklady 

Magistrátu hl. m. Prahy. Jeho realizovatelnost tedy závisí především na prioritách, které 

stanoví Zastupitelstvo hl. m. Prahy vzhledem k rozpočtovým výdajům.  

Navržené řešení tedy počítá s nákupem 1 ks nové CAS v základním provedení a 

1 ks nové velkokapacitní CAS každý rok. Dále je navrženo provádění celkem 

3 rekonstrukcí stávajících CAS každý rok. Zároveň je navrženo dokončit obnovu 

dopravních automobilů, tedy nákup 2 nových DA. Uvedené řešení je realizovatelné za 

předpokladu, že zůstane zachován objem finančních prostředků vynakládaných 

Magistrátem hl. m. Prahy na oblast požární ochrany ve stejné výši, jako v posledních 

cca 5 letech.  

Doporučení na pořízení dvou nových dopravních automobilů vychází z již 

probíhající obnovy této techniky a bylo by tak pouze dokončením probíhajícího procesu.  

Pro možné varianty obnovy techniky bylo vycházeno s dosavadního množství 

základní mobilní požární techniky u jednotek SDH městských částí. S přihlédnutím 

k několika velkým požárům v posledních letech (požár Průmyslového paláce, dva požáry 

v tržnici SAPA, požár budovy na Florenci, …) a potřebě velkého množství velkokapacitní 

CAS ke kyvadlové dopravě vody můžeme uvažovat se zvýšením počtu velkokapacitních 

CAS, to ovšem navržené řešení umožňuje.  

Na tomto místě je potřeba vyzdvihnout přístup Zastupitelstva hl. m. Prahy 

k otázkám požární bezpečnosti obyvatel hlavního města. Obnova techniky, která byla 

započata v roce 2004, nebyla do té doby realizována v žádném jiném kraji v ČR. Do této 

doby se podařilo výrazným způsobem snížit průměrné stáří mobilní požární techniky 

jednotek SDH. Bez finančního zabezpečení ze strany Magistrátu hl. m. Prahy by jen velmi 

málo městských částí bylo schopno ze svého rozpočtu pořídit nová vozidla v hodnotě 

několika milionů Kč.   
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Příloha č. 1
Přehled mobilní požární techniky JSDH městských částí na území hl. m. Prahy

 1



Název JSDH 1. CAS 2. CAS DA další technika
Evidenční číslo JPO r. v. r. v. (rekonstr.) r. v. r. v.

Kunratice CAS20 Renault CAS 32 T815 Ford AZ30 IFA
111101 2009 1987 (2011) 2009 1984

Cholupice CAS 20 MAN CAS32 T 815 Ford Ford
111102 2008 1986 2010 1999
Písnice CAS20 Renault Ford
111104 2010 2011
Chodov CAS 24 Iveco CAS32 T815 Ford VEA Tatra 613
111105 1998 1985 (2010) 2011 1990

AZ30 IFA
1986

Radotín CAS25 K101Liaz CAS25K LIAZ Ford DA WV LT35
111109 1988 1987 2011 1988

DA12 A31
1987

Zbraslav CAS20 Renault CAS 32 T148 Ford Ford
111110 2010 1981 2010 2000

Škoda FORMAN
Lipence CAS 24 Scania CAS32 T 815 Ford nezjištěno
111113 2006 1986 (2006) 2008 AVIA BUS 30N

1978
PVP 27 T 148

1977
Řeporyje CAS 24 Scania CAS 32 T 815 Ford DA Avia 30
111114 2004 1987 2008 1979

RZA T 613 nůžky Lucas
nezjištěno

Stodůlky CAS 20 Man Ford
111115 2008 2009
Zličín CAS 24 Scania CAS 32  T815 Ford DA Mercedes BUS

111116 2005 1986 2008 2009
DA1 VW LT 35

2003
Š706 - PP20 

Řepy CAS 20 Man CAS32 T815 Ford 1984
111119 2007 1987 2010 AJ PV3S ADO80

1989
VEA1 Škoda Felicia

1997
Suchdol CAS20 Renault CAS 32 T 815 Ford
111120 2009 1988 2009

Přehled mobilní požární techniky JSDH městských částí hl. m. Prahy
část 1 - jednotky kategorie JPO III

 2



Název JSDH 1. CAS 2. CAS DA další technika
Evidenční číslo JPO r. v. r. v. (rekonstr.) r. v. r. v.

Přehled mobilní požární techniky JSDH městských částí hl. m. Prahy
část 1 - jednotky kategorie JPO III

Lysolaje CAS 24 Scania CAS 32 T 815 Ford
111122 2006 1989 (2009) 2009

Avia A31
1977

AZ30 IFA
1981

Letňany CAS 16 Iveco CAS25 Liaz Ford VEA Ford
111136 nezjištěno 1988 2011 1996

OA Š Forman
1994

CAS25 Š706
1965

Satalice CAS 20 Man CAS 32 T 815 Ford
111137 2008 1989 (2008) 2008

Dolní Měcholupy CAS 24 Scania CAS 32 T 815 Ford DA 12 Avia A 31
111140 2006 1986 (2009) 2008 1985

PP 27 T148
1977

Horní Měcholupy CAS 24 Scania CAS 32 T 815 Ford DA Fiat Dukato
111141 2004 1986 (2006) 2009 1998

VEA Octavia
2004

Kolovraty CAS 24 Scania CAS 32T 815 Ford Tatra 613 S
111144 2005 1986 (2010) 2009 nezjištěno

Data o současném vybavení jednotek SDH městských částí byla poskytnuta Městským 
sdružením hasičů hl. m. Prahy, které čerpá z podkladů HZS hl. m. Prahy.

 3



Název JSDH 1. CAS 2. CAS DA další technika
Evidenční číslo JPO r. v. (rekonstr.) r. v. (rekonstr.) r. v. r. v.

Běchovice CAS25 Liaz Ford DA Avia A31
111103 1990 2012 1983
Libuš CAS 25 LIAZ CAS25 Š706 Ford DA12A30

111106 1990 1976 2012 1969
Čakovice CAS K 25 LIAZ DA12 A30
111108 1986 nezjištěno

Velká Chuchle CAS25 Liaz Ford
111112 1988 2012

Lochkov CAS25 Liaz Ford
111117 1988 (2010) 2011

Třebonice CAS25 Liaz Ford DA12 A31
111118 1988 2008 1984

 Nebušice CAS25 LIAZ CAS32 T148 Ford DA12 A30
111121 1985 1978 2012 1980
Praha 1 Ford
111123 2012
Ďáblice CAS K 25 LIAZ CAS 32 T148 Ford Ford
111124 1990 1975 2012 1997
Dubeč CAS K 25 LIAZ Ford
111125 1985 2011

Březiněves CAS K 25 LIAZ Ford DA12Avia  A31
111126 1990 2011 1988
Kbely CAS K 25 LIAZ CA32 T 815 Ford

111132 1988 1986 (2008) 2008
 Klánovice CAS K 25 LIAZ CAS32 T148 DA Nisan Patrol

111133 1985 1982 2001
Koloděje CAS K 25 LIAZ CAS32 T 148 Ford DA12 Avia31
111134 1986 1981 2008 1996

Újezd nad Lesy CAS32 T148 Ford
111138 1982 2009
Benice CAS K 25 LIAZ Ford
111145 1988 2012

Přehled mobilní požární techniky JSDH městských částí hl. m. Prahy
část 2 - jednotky kategorie JPO V

Data o současném vybavení jednotek SDH městských částí byla poskytnuta Městským 
sdružením hasičů hl. m. Prahy, které čerpá z podkladů HZS hl. m. Prahy.
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Příloha č. 2
Vzor simulace vývoje počtu CAS po době životnosti

 5



6 

 


