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Anotace 

Sokol, J. Hodnocení způsobu využití techniky jednotek SDH obcí, Bakalářská práce, VŠB – 

TU Ostrava, 2014, 45 s. 

 Bakalářská práce popisuje a rozebírá legislativu požadavků kladených na dopravní 

automobily a jednotky požární ochrany ve vztahu k požárnímu poplachovému plánu. Největší 

důraz je věnován zkoumání statistických dat čerpaných ze statistik sledovaných mimořádných 

událostí. Jejich výsledkem bylo využívání dopravních automobilů jednotkami požární 

ochrany pro zásahovou činnost. Dále práce zpracovává a hodnotí průzkum o aktuálním stavu 

dopravních automobilů dle legislativy o technických parametrech a vybavení. Závěr práce 

hodnotí aktuální stavy dopravních automobilů s ohledem na obměnu těchto zásahových 

vozidel. 

Klíčová slova: Požární automobil, dopravní automobil, jednotka požární ochrany, mimořádná 

událost, legislativa, obnova. 

Abstract 

Sokol, J.Evaluation of uses of fireappliances of municipal volunteer fire brigades, Bachelor 

thesis, VŠB – TU Ostrava, 2014, 45 p. 

Bachelor thesis deals with the legislative requirements for transport vehicles and fire 

protection units relating to the fire alarm system. The great emphasis is put on statistical data 

researches which are gained from emergency incidents statistics. It resulted in use of transport 

vehicles by fire protection units in case of emergency. Furthermore the thesis compiles and 

evaluates research about actual condition of transport vehicles from the point of legislation 

about technical parameters and equipment. The conclusion evaluates the actual condition of 

transport vehicles with regard to the replacement of the emergency vehicles. 

Key words: Fire vehicle, transport vehicle, fire protection unit, emergency incident, 

legislation, replacement. 
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Úvod 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce jsou jako jediné ze základních složek 

integrovaného systému tvořeny členy na základě dobrovolnosti. Jejích základním posláním  

je chránit životy a zdraví osob zvířat a majetku nebo životní prostředí. Hlavní činností této 

složky jsou práce směřované k odstraňování a zmírňování dopadu mimořádných událostí.  

Pro bezpečný výkon těchto záchranných a likvidačních prací jsou kladeny na tyto jednotky 

stále větší nároky nejen na odbornou způsobilost, ale také na jejich technické vybavení. 

Podnětem výběru kraje pro tuto práci nebylo mé bydliště, ale vybavenost jednotek požární 

ochrany, která se dlouhodobě drží na velmi dobré úrovni. V minulých letech proběhly u 

těchto jednotek výrazné obnovy požární techniky a to za přispění nejrůznějších dotací. 

Nejvýrazněji dotace využila města na územním odboru Nový Jičín, která za jejich přispění, 

nakoupila cisternové automobilové stříkačky pro JPO II, což mě zaujalo. Nakoupená vozidla 

slouží pro první výjezd, který zabezpečuje i nově postavený usek dálnice D1 a její přivaděče. 

Tímto bych považoval ukázku obnovy cisteren v Moravskoslezském kraji za řešený. Z tohoto 

důvodu jsem si vybral dopravní automobily, které již také potřebují zmodernizovat. 

Cílem této práce je vyhodnotit způsob praktického využití dopravních automobilů pro 

zásahovou činnost. Vyhodnocení má zohledňovat předpokládanou obměnu těchto vozidel dle 

současné legislativy. Značná část bakalářské práce se opírá o statistická data získaná ze dvou 

zdrojů. Prvním je evidence požárních vozidel zařazených v Integrovaném záchranném 

systému u Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Druhým zdrojem 

statistických dat událostí je krajské operační a informační středisko Moravskoslezského kraje. 

Přínosem bakalářské práce je vyhodnocení obměny dopravních automobilů dle 

současné legislativy, která je porovnána využíváním těchto vozidel na území 

Moravskoslezského kraje. 
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Rešerše 
Předmětem práce bylo zhodnotit požadavky současné legislativy na využití a provedení 

dopravních automobilů u jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí ve vztahu k požárnímu 

poplachovému plánu [1] [6] [7]. 

Tyto informace byly čerpány z dostupné platné legislativy a odborných publikací 

týkajících se provedení dopravních automobilů a zkoumáním statistických dat z krajského 

operačního střediska. Část informací o používání dopravních automobilů byla čerpána i ze 

zahraničí formou konzultací, které však z důvodu rozdílných legislativních požadavků nebyly 

zahrnuty do zpracování. 

Z množství získaných dat, byla nejprve použita data týkající se aktuální legislativy. Po 

prostudování všech legislativních požadavků pro dopravní automobily, byla statistická data 

z krajského operačního střediska rozdělena na data o využívání dopravních automobilů a 

ostatní mobilní požární techniky. K porovnávání těchto dat byly zpracovány i informace o 

aktuálních stavech dopravních automobilů. 

Pro efektivnost dosažení cíle této práce, bylo postupováno od největších celků 

k nejmenším. Pro zkoumání stavu dopravních automobilů v Moravskoslezském kraji bylo 

postupováno dělením dle nejshodnějších parametrů. Tyto parametry byly poté zkoumány dle 

časových událostí ovlivňující konstrukci a provedení těchto vozidel. Statistická data o 

využívání dopravních automobilů byla dělena dle typů mimořádných událostí zpracována dle 

aktuální legislativy. Druhý způsob dělení byl dle kategorie jednotky a územního odboru. 

Dělba dle kategorií jednotek požární ochrany byla použita i při porovnávání součinnosti 

dopravních automobilů a mobilní požární techniky. Shodné dělení bylo použito i při 

zkoumání její obnovy. 

Účel této práce byl naplněn, přínosem bylo zpracování dat a zjištění převážného 

využívání dopravních automobilů u zásahu i mimo něj. Tyto závěry potvrdil i směr a stav 

obnovy těchto vozidel, v kterých lze spatřit podobu v podobných typech i v zahraničí.  
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1 Sbor dobrovolných hasičů obce 

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je občanské sdružení pracující na úseku požární 

ochrany (viz. § 75 zákona č. 133/1985 Sb.), a základní složkou organizací (Sdružení hasičů 

Čech, Moravy a Slezska; České hasičské jednotky nebo Moravské hasičské jednoty 

občanských sdružení), působících na úseku požární ochrany [1]. 

Sbory dobrovolných hasičů pomáhají svou činností na úseku požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva. Jejich pomoc začíná výchovou a vyhledáváním svých nových členů, 

kteří po dovršení 18 ti let, jsou-li zdravotně způsobilí, a absolvují-li příslušnou odbornou 

přípravu, mohou vstoupit do Jednotky požární ochrany. Tito noví členové jsou v jednotkách 

velmi vítáni, jelikož již mívají řady návyků a vstřebaných znalostí pro snadnější absolvování 

školení a výcviku. Členové sboru se mohou účastnit výcviku jednotky, a to jako figuranti 

nebo jako technická podpora při přípravě cvičení. Sbor nevychovává pouze své členy, ale i 

ostatní obyvatelstvo pořádáním výstav, kulturních, či sportovních akcí a šířením propagačních 

materiálů mezi mládež a tím i mezi zletilé obyvatelstvo. Intenzivnější metoda šíření vědomí 

v oblasti požární ochrany, ochrany obyvatelstva, ochrany přírody a ekologie je výchova 

vlastní mládeže Mladých hasičů. Tato metoda je velmi účinná, protože nevzdělává pouze tuto 

mládež, nýbrž i jejich rodinné příslušníky. Dále se sbor zabývá ediční a publikační činností, 

kterou dokumentuje nejen svou sborovou historii, ale i historii hasičstva. Na všechny tyto 

činnosti sbory dobrovolných hasičů mohou získávat dotace a granty. 

  



 

4 
 

2 Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) je zřizována obcí. Její členové 

provádí záchranné činnosti a práce při mimořádných událostech, či pohromách. Pro 

bezpečnější a efektivnější výkon absolvují každoročně školení a cvičení. Jsou také 

podrobování pravidelným lékařským prohlídkám.(viz §29 a §68 zákona č. 133/1985 Sb. ze 

dne 17. prosince 1985 o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů). Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů jsou dále děleny na Jednotky požární ochrany, a to dle své působnosti a 

zřizovatele [1].  

 

2.1 Spolupráce SDH a JSDHO 

Činnosti mezi těmito rozdílnými organizacemi jsou až natolik provázány, že na  

obyvatelstvo působí jako jeden celek. V převážné většině případů mají i totožné sídlo v 

“Požární zbrojnici“. Členství v jednom subjektu není podmíněno členstvím v  subjektu 

druhém. Obě organizace spolu spolupracují i přes odlišnou strukturu a financování. 

Tomuto ideálnímu spojení nahrává fakt, že většina členů zařazených do jednotky jsou zároveň 

členy sboru. Obě organizace mají společný cíl, šířit prevenci v problematice požární ochrany  

a ochrany obyvatel mezi obyvatelstvem a vychovat svou budoucí generaci. 
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3 Jednotka požární ochrany 

3.1 Členění dle kategorie 

Kategorii vyjadřuje druh, působnost a zřizovatel jednotky. Dle tohoto rozdělení lze 

legislativně určit povinnosti, minimální vybavenost a velikost jednotky. 

3.2 S územní působností 

Větší území než území svého zřizovatele JPO I, JPO II, JPO III. 

JPO I 

Jednotka hasičského záchranného sboru kraje s dobou vyhlášení poplachu do 2 minut 

a uzemní působností 20 minut z místa dislokace.  

JPO II 

Jednotka SDH obce s dobou výjezdu od vyhlášení poplachu do 5 minut a uzemní 

působností 10 minut z místa dislokace. Zřizují se ve vybraných obcích nad 1000 obyvatel. 

JPOII/1 zabezpečuje minimálně výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním 

stavu 

JPOII/2 zabezpečuje minimálně výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu. 

JPO III 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s dobou výjezdu od vyhlášení poplachu do 

10 minut a uzemní působností 10 minut z místa dislokace. Zřizují se ve vybraných obcích nad 

1000 obyvatel. 

JPOIII/1 zabezpečuje minimálně výjezd jednoho družstva o zmenšeném početním 

stavu. 

JPOIII/2 zabezpečuje minimálně výjezd dvou družstev o zmenšeném početním stavu. 

 

. 
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3.3 S místní působností 

Zejména území svého zřizovatele JPO IV, JPO V, JPO VI. 

JPO IV 

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku. 

JPO V 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce převážně  místní působností na území obce 

zřizovatele. 

JPO VI 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

JPO N  

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku, která není zařazena do 

plošného pokrytí. Tyto požadavky musí splňovat také požární hlídka [6].  

3.4 Minimální početní stavy členů jednotek SDH obce 

Tabulka 1 - Minimální početní stavy v jednotkách SDH obcí [6] 

Funkce v jednotce 
Kategorie jednotky (JPO) 

II/1 II/2 III/I III/I V N 

Velitel Jednotky  1 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 2 

Strojník 3 6 4 6 2 2 

Hasič 6 12 5 12 4 4 

Celkem 12 24 12 24 9 9 
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3.5 Plošné pokrytí kraje 

Plošné pokrytí kraje je systém organizace JPO na území kraje v závislosti na stupni 

nebezpečí, katastrálního území obce a požadavků na dobu dojezdu JPO k místu zásahu 

potřebným množstvím sil a prostředků. 

3.5.1 Stupeň nebezpečí 

Stupeň nebezpečí je hodnota vyjadřující míru nebezpečí katastrálního území obce dle 

zvláštního předpisu. Skládá se ze součtu kritérií: počtu obyvatel, charakteristiky území 

a počtu zásahů. 

3.5.2 Nasazení sil a prostředků 

Nasazení sil a prostředků je dáno Základní tabulkou pro plošné pokrytí, a to dle 

daného stupně nebezpečí. 

Při stanovení plošného pokrytí zohledňujeme  

 Kategorii JPO  

 Vzdálenost JPO  

 Akceschopnost a vybavení JPO 

Na základě těchto kritérií vznikne seznam tří JPO které zde zasahují v závislosti  

na požadovaných dojezdových časech. Seznam JPO v plošném pokrytí zpravidla tvoří první 

stupeň pro požární poplachový plán [1].  

 

3.6 Požární poplachový plán kraje 

Požární poplachový plán kraje ustanovuje zařazení jednotek požární ochrany, 

speciálních služeb (vodárny, plynárny, energetické závody, zdravotnická záchranná služba 

apod.) a speciálních pohotovostních služeb, orgánů právnických osob a podnikajících 

fyzických osob a jejich povolávání v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů 

a záchranným pracím. Vychází z plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany a jejich 

předurčenosti. V příloze požárního poplachového plánu kraje bývá zařazení jednotek požární 

ochrany pro jednotlivé obce v I. stupni poplachu. Požární poplachový plán kraje bývá 

aktualizován jednou ročně. Radou kraje je vydáván formou nařízení kraje [1][9].  
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3.7 Poplachový plán IZS kraje 

Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje bývá požit, v případě 

zásahu u mimořádné události dvou a více složek integrovaného záchranného systému. 

Schválený poplachový plán IZS kraje bývá uložen k využívání na krajském operačním a 

informačním středisku IZS. V rámci poplachového plánu IZS bývají vyhlašovány čtyři stupně 

poplachu.[8] 

3.8 Požární poplachový plán Moravskoslezského kraje 

Aktuální stav zařazení jednotek požární ochrany k pokrytí jednotlivých částí obcím 

stupňů poplachu je uložen u krajského operačního a informačního střediska. 

Vydává se ve formě nařízení kraje, který svým usnesením o vydání vydává rada kraje 

v souladu s ustanovením § 7 a § 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 27 odst. 2 písm. a) zákona  

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu § 4 nařízení 

vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů  

a § 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného 

záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení [1],[9].  

Aktuální nařízení pro požární poplachový plán je nařízení Moravskoslezského kraje  

č. 16/2013, které ruší přílohu o Požárním poplachovém plánu Moravskoslezského kraje 

2/2011 a je nahrazeno přílohou uvedenou v příslušné příloze k tomuto nařízení. Toto nařízení 

nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve Věstníku právních předpisů 

Moravskoslezského kraje [9].  

Plošné pokrytí a požární poplachový plán zpracovává HZS kraje. Obce mající JPO 

zasahující mimo svou působnost jej připomínkují a poté jsou vydány krajským úřadem ve 

formě „Nařízení kraje“ [1]  

3.9 Požadavky  na DA dle požárního poplachového plánu kraje 

Dle požárního poplachového plánu se nevztahují žádné požadavky na výbavu či typ 

dopravního automobilu. Požární poplachový plán se vztahuje pouze k jednotce požární 

ochrany, ta má definovánu minimální vybavenost legislativou, dle přílohy 4 Vyhlášky č. 

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

pozdějších předpisů [9]. 
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4 Požadavky na DA dle legislativy v ČR 

Nezbytnost dopravního automobilu je legislativně stanovena v příloze 4 vyhlášky 

Ministerstva vnitra č. 247/2001 sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů. V této příloze je tabulkou definována minimální vybavenost dle 

kategorie jednotek požární ochrany požární technikou a věcnými prostředky [6].  

4.1 Minimální vybavenost JPO požární technikou a věcnými prostředky 

Tabulka 2 - Minimální stavy požární techniky a věcných prostředků v jednotkách SDH obce [6] 

Požární technika a věcné prostředky 
Kategorie jednotky (JPO) 

II/1 II/2 III/I III/I V 

CAS v základním provedení  1 1 1 1 11) 

Dopravní automobil 1 1 1 11) 11) 

Automobilový žebřík do30m 12) 12) 12) 12)) - 

Automobilová plošina do30m 12) 12) - - - 

Odsávač kouře nebo přetlakový ventilátor  11) 11) 11) 11) 11) 

Motorová stříkačka 11) 11) 11) 11) 1 

Dýchací přístroj  4 81) 4 81) 41) 

Vozidlová radiostanice PO 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice PO 2 4 2 4 11) 

Mobilní telefon  11 11 11 11 11 

 

1)
 Touto technikou a věcnými prostředky se jednotka SDH obce vybavuje, vyplývá-li to 

z plošného pokrytí nebo z dokumentace zdolávání požáru objektu, ve kterém jednotka 

zabezpečuje ochranu. 

2)
 Touto technikou a věcnými prostředky se jednotka SDH obce vybavuje dle podobných 

zásad jako HZS typu P2. 

4.2 Technické podmínky a požadavky na dopravní automobily dle 

legislativy 

Minimální výbavu a technické podmínky dopravních automobilů definuje vyhláška 

Ministerstva vnitra 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Poslední 

novelizace tohoto předpisu proběhla v roce 2010 vyhláškou č. 53/2010 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky. Tato vyhláška přesně stanovuje technické podmínky pro 

zásahový požární automobil. 

K dopravním automobilům se vztahuje příloha 1, obsahující normativní požadavky  

pro zásahový požární automobil. Příloha 2, se věnuje přímo dopravním automobilům dle 

provedení a minimální výbavy.[7]  
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4.3 Požadavky na technické parametry a výbavu DA 

Dopravní automobil je, jako každý zásahový požární automobil, definován ve 

vyhlášce 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, která je novelizována 

Vyhláškou č. 53/2010 ze dne 11. února 2010. Zde je výčet norem vztahující se k dopravním 

automobilům: 

ČSN EN 1846-1 Požární automobily - Část 1: Terminologie a označení 

ČSN EN 1846-2 Požární automobily - Část 2: Obecné požadavky - Bezpečnost a provedení 

ČSN EN 1846-3 Požární automobily – Část 3: Pevně zabudovaná zařízení - Bezpečnost  

a provedení 

ČSN EN 14466 Požární čerpadla – Přenosné motorové stříkačky – Požadavky na bezpečnost 

a provedení, zkoušení 

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 

ČSN 38 9427 Požární armatury - Spojky  

ČSN 38 9409 Požární armatury - Sací šroubení - Rozměry [7] 

Z Technických podmínek dopravních automobilů, dle přílohyč.2 vyhlášky č. 53/2010 

Sb., je stanovena konstrukce vozidla, která musí umožňovat nejen přepravu jednotky požární 

ochrany, ale také přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva  

§70 odst. 5 zákona č 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č.203/1994 Sb.  

A zákona č 237/2000 Sb. Dále příloha stanovuje provedení dopravního automobilu jak 

základní, tak i speciální. Máme tři konstrukční druhy dopravních automobilů dle provedení. 

Jeden v provedení základním a dva ve speciálním provedení.  

Konstrukce dopravních automobilů musí výhradně umožňovat přepravu jednotky 

požární ochrany na místo zásahu nebo přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany 

obyvatelstva [7]. 

Dopravní automobil v  základním provedení může být doplněn požárním přívěsem pro 

uložení požárního příslušenství pro zásah [7]. 
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Dopravní automobil v provedení speciálním technickém je vybaven tak, aby 

umožňoval provádění záchranných prací nebo činností na úseku ochrany obyvatelstva [7].  

Dopravní automobil v provedení speciálním s motorovou stříkačkou je konstruován 

pro požární zásah vodou, střední nebo těžkou pěnou z vnějšího volného nebo vnějšího 

tlakového vodního zdroje. Dále se může uplatnit při dálkové dopravě vody za použití 

přenosné motorové stříkačky [7].  

Přenosnou motorovou stříkačkou je vybaven i přívěs pro hašení, který svým 

vybavením neumožňuje zásah pěnou. Výkon přenosné motorové stříkačky je i hlavním 

parametrem definující dopravní automobil přenosnou motorovou stříkačkou, nebo přívěsem 

pro hašení [7].  

Dopravní automobil musí mít minimální počet sedadel pro přesun požárního družstva  

(6 sedadel). Jeho podvozek musí být opatřen závěsným tažným zařízením pro požární přívěs. 

Hnací náprava dopravních automobilů musí být vybavena uzávěrkou diferenciálu nebo 

obdobným zařízením, výjimku tvoří pouze automobil v základním provedení [7].   

Požární příslušenství v dopravních automobilech či přívěsech pro hašení musí být 

uloženo v úložném prostoru s úchytnými prvky. Minimální počty a parametry požárního 

příslušenství jsou definované dle novely 53/2010 Sb., O technických podmínkách požární 

techniky [7]. 

Technické podmínky zásahových požárních automobilů řeší i některé interní 

dokumenty Hasičského záchranného sboru, které definují podmínky pro zařazení techniky. 

Technické podmínky pro pořízení požárního automobilu vydané MV – GŘ HZS České 

republiky pod označením TP-STS/01-2007, který byl upraven dokumentem TP-STS/01A-

2011 s účinností od 15. 4. 2011 označen jako Změna A. Podmínky uvedené v tomto 

dokumentu upřesňují a doplňují podmínky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb. a platí pro 

pořízení zásahového automobilu. Všechna zásahová požární vozidla se pohybují v běžném 

silničním provozu. Z tohoto vyplývá, že musí vyhovovat i jiným legislativním požadavkům., 

např. zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů [2].  
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5 Využití dopravního automobilu JPO 

5.1 Mimo zásahová činnost JPO 

5.1.1 Hospodářská činnost 

Dopravní automobil slouží k dopravě při doplňování a revidování technických 

prostředků bez narušení akceschopnosti jednotky. Dopravní automobil slouží k hospodářským 

jízdám u JSDH převážně technikům služeb, kteří zabezpečují technický chod jednotky. 

5.1.2 Výcvik a odborná příprava 

Dopravní automobil bývá využíván k zabezpečení a převozu materiálu na místo 

připravovaného výcviku, aniž by narušil akceschopnost jednotky. K těmto činnostem bývá 

využit i nákladní přívěs. Hlavní výhody disponování dopravním automobilem,  

bývá přesun většího počtu členu na místo výcviku nebo odborné přípravy.  

5.1.3 Fyzická příprava 

V rámci fyzické přípravy se členové jednotek zúčastňují nejrůznějších soutěží  

a sportovních aktivit. Mezi ně řadíme nejen klasický požární sport, a soutěže TFA simulující 

skutečný zásah, ale i další činnosti podporující fyzickou zdatnost členů [6].  

5.1.4 Preventivně výchovná činnost 

Zde dopravní automobil využíváme nejen pro transport výukového materiálu, ale také 

jako výukovou pomůcku. Touto činností přibližujeme činnost hasičů dětem a širší veřejnosti a 

propagujeme správné návyky a chování v běžném životě. 

 

5.2 Zásahovou činnost JPO při zabezpečení IZS 

Dle vyhlášky Ministerstva vnitra 328/2001, o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného systému, mohou být dopravní automobily využity dle §1 k zajišťování 

některých činností stanovených tímto paragrafem. 

Zde patří monitoring, neboli vyhodnocení druhu a rozsahu mimořádné události, a jí 

vyvolaných ohrožení, za využití výsledků souběžně organizovaného průzkumu. Dalšími 

činnostmi, kde potřebujeme větší počet míst ve vozidle, jsou evakuace obyvatel, nebo 

záchrana bezprostředně ohrožených osob, zvířat nebo majetku. Větší počet míst uplatníme při 

dopravě sil při vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob. Menší velikost 

dopravního automobilu umožňuje poskytnutí prvotní neodkladné zdravotní péče zraněným 
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osobám nacházející se v hůře dostupných místech pro větší techniku. Dopravní automobily 

jsou určeny prioritně pro dopravu většího množství sil, prostředků a materiálu, které slouží k 

přerušení trvající příčiny, provizorní opravou, zamezením, vzniku ohrožení vyvolaných 

mimořádnou událostí. Jako poslední zásahovou činností při zabezpečení IZS je přijetí 

odpovídajících opatření v místech, očekávaných účinků při předpokládaném šíření 

mimořádné události kde je tento automobil svou mobilností nenahraditelný pro jeho 

praktičnost. 

Výpis využívání dopravních automobilů při MU 

1. průzkum šíření mimořádné události, 

2. informování nebo varování obyvatelstva na území ve směru šíření mimořádné 

události, která je může ohrozit svými účinky, 

3. evakuace obyvatelstva, popřípadě též zvířat, 

4. vyhledání zraněných nebo bezprostředně ohrožených osob, 

5. ošetření zraněných osob, 

6. poskytnutí pomoci osobám, které nelze evakuovat, 

7. regulace volného pohybu osob a dopravy v místě zásahu a v jeho okolí, 

8. střežení evakuovaného území a majetku, 

Zajištění a poskytnutí nezbytné humanitární pomoci postiženým osobám [8].  
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6 Pokrytí MSK jednotkami požární ochrany  

6.1 Počty jednotek v MSK dle ÚO 

Tabulka 3 - Počty jednotek na ÚO v MSK [10] 

ÚO JPOI JPOII JPOIII JPOIV JPOV JPOVI JSDHO JPO 

Bruntál 3 15 4 0 17 2 36 41 

Frýdek - Místek 3 7 22 2 51 0 80 85 

Karviná 5 0 13 1 20 2 33 41 

Nový Jičín 2 9 10 3 60 2 79 86 

Opava 3 10 22 1 70 4 102 110 

Ostrava 6 2 22 4 11 3 35 48 

 MSK 22 43 93 11 229 13 365 411 

 

Tabulka 4 - Počet jednotek sboru dobrovolných hasičů dle kategorie v MSK [10] 

MSK JPOII JPOIII JPOV JSDHO 

 Počet jednotek 43 93 229 365 

 

6.2 Plošné rozmístění JPO 

 

Obrázek 1 – Plošné rozmístění jednotek na ÚO v MSK [10] 
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7 Stavy dopravních automobilů v MSK  

Z dat statistického sledování událostí byl vytvořen přehled formou tabulek, v kterých 

byly porovnány četnosti používání dopravních automobilů s četností ostatní mobilní požární 

techniky. Výsledkem těchto tabulek bylo zjistit využívání techniky a to dle typu 

mimořádných události, kategorie jednotky požární ochrany a územního odboru.  

7.1 Počet dopravních automobilů v MSK dle JPO 

Jelikož dle legislativy všechny jednotky nemusí být vybaveny dopravními automobily, 

byly vyfiltrovány jejich aktuální stavy na území MSK do tabulek. 

Tabulka 5- Počet dopravních automobilů na území MSK 

MSK JPOII JPOIII JPOV JSDHO 

 DA 42 82 200 324 

 

7.2 Rozdělení dopravních automobilů v MSK dle tovární značky 

Po zpracování dat stavu dopravních automobilů bylo zjištěno, že na území 

Moravskoslezského kraje převládala tovární značka Avia, která početně převyšovala svou 

početností všechny ostatní značky dohromady. Nutno podotknout, že nejstarší vozidla roku 

výroby 1956 byla tovární značky Tatra typu T 805 s terénním podvozkem.  

 

Obrázek 2 – Graf četností továrních značek dopravních automobilů v MSK  
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7.3 Rozdělení dopravních automobilů v MSK dle stáří vozidla 

Po roztřídění vozidel dle stáří bylo zjištěno, že nejstaršími vozidly je šest kusů Tatra  

T 805, které byly využívány v pěti případech na ÚO Frýdek - Místek a jednom na ÚO 

Karviná. Je nutno podotknout, že z těchto šesti vozidel bývají využívány dva tyto automobily 

jednotkami kategorie JPO III. Novější vozidla převážně značky Avia převládala mezi 

automobily stáří 21-50 let. Nové DA Avia se od roku 2001 mezi dopravními automobily na 

území MSK nenacházejí. Tuto značku nahradily mezi dopravními automobily nad 3,5 tuny na 

území MSK značky Iveco, Renault, Ford a Mercedes – Benz. 

 

Obrázek 3 - Graf četností stáří dopravních automobilů v MSK  

7.4 Rozdělení dopravních automobilů v MSK dle typu podvozku vozidla 

Na území MSK se nacházelo, dle zpracovaných dat, osmnáct dopravních automobilu 

jiné konstrukce podvozku než konstrukce podvozku 1 silniční. Z těchto vozidel se čtrnáct 

dopravních automobilů uplatňovalo na ÚO Frýdek - Místek, který je charakteristický svou 

hornatou geografickou strukturou, nesmím opomenout i pět vozidel již zmíněné značky a typu 

Tatra T 805 na podvozku konstrukce 3 terénním, která byly mezi vozidly také zastoupeny. 

 

Obrázek 4 – Graf četností typu konstrukcí podvozků dopravní automobilů v MSK  
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8 Porovnávání dopravních automobilů s ostatní MPT v MSK 

8.1 Porovnání používání DA dle typu MU s používáním MPT  

Z porovnání dat statistického sledování událostí bylo zjištěno, že dopravní automobily 

v MSK byly využívány převážně k technickým pomocím, ke kterým byla povolána tato 

technika ve dvou případech ze tří. Druhým nejčastějším typem mimořádní události byl požár, 

jenž byl statisticky každá šestá mimořádná událost, kde bylo toto vozidlo povoláno. 

Tabulka 6 - Dopravní automobil dle MU 

Typ MÚ   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

Dopravní 

nehoda 

Použití DA 16 28 77 80 51 24 29 22 327 

Událost s DA 16 25 62 75 47 23 24 18 290 

Ostatní pomoc 
Použití DA 1 2 4 20 64 3 52 34 180 

Událost s DA 1 1 4 18 63 3 32 30 152 

Planý poplach 
Použití DA 11 8 18 19 23 26 29 28 162 

Událost s DA 10 7 17 17 22 23 27 25 148 

Požár 
Použití DA 174 208 217 283 261 266 340 240 1989 

Událost s DA 148 169 164 233 228 230 266 192 1630 

Technická 

pomoc 

Použití DA 1288 1397 810 901 1784 1146 805 701 8832 

Událost s DA 1257 1390 791 874 1545 1128 780 673 8438 

Únik látky 
Použití DA 12 12 25 16 18 4 2 16 105 

Událost s DA 12 11 21 14 15 4 2 9 88 

Σ 
Použití DA 1502 1655 1151 1319 2201 1469 1257 1041 11595 

Událost s DA 1444 1603 1059 1231 1920 1411 1131 947 10746 
 

Ze způsobu používání dopravního automobilu a událostí, kde byla povolána mobilní 

požární technika, bylo zjištěno, že statisticky dopravní automobil mohl zasahovat přibližně u 

každé třetí mimořádné události, ke které byla povolána mobilní požární technika JSDHO. 

Tabulka 7 - Dopravní automobil a mobilní požární technika dle MU 

Typ MU   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

Dopravní 

nehoda 

Použití DA 16 28 77 80 51 24 29 22 327 

Událost s MPT 242 293 380 524 560 470 516 496 3481 

Ostatní pomoc 
Použití DA 1 2 4 20 64 3 52 34 180 

Událost s MPT 16 12 48 85 204 57 117 143 682 

Planý poplach 
Použití DA 11 8 18 19 23 26 29 28 162 

Událost s MPT 65 79 118 123 129 151 169 125 959 

Požár 
Použití DA 174 208 217 283 261 266 340 240 1989 

Událost s MPT 625 814 816 971 933 1158 1272 972 7561 

Technická 

pomoc 

Použití DA 1288 1397 810 901 1784 1146 805 701 8832 

Událost s MPT 2605 3111 1978 2396 4679 3588 2543 2481 23381 

Únik látky 
Použití DA 12 12 25 16 18 4 2 16 105 

Událost s MPT 66 77 79 109 97 81 99 84 692 

Σ 
Použití DA 1502 1655 1151 1319 2201 1469 1257 1041 11595 

Událost s MPT 3619 4386 3419 4208 6602 5505 4716 4301 36756 
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V tabulce používání mobilní požární techniky a používání dopravního automobilu 

bylo zjištěno, že dopravní automobil je statisticky každé čtvrté až páté povolané vozidlo. 

Nejčastěji bývá povoláván k technickým pomocem, a to jako statisticky každé třetí vozidlo. 

Tabulka 8 - Dopravní automobil a mobilní požární technika, způsob používání dle MU  

Typ MÚ   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

Dopravní 

nehoda 

Použití DA 16 28 77 80 51 24 29 22 327 

Použití MPT 271 338 485 661 705 539 592 566 4157 

Ostatní pomoc 
Použití DA 1 2 4 20 64 3 52 34 180 

Použití MPT 16 18 50 91 218 63 266 178 900 

Planý poplach 
Použití DA 11 8 18 19 23 26 29 28 162 

Použití MPT 102 103 181 201 189 220 244 204 1444 

Požár 
Použití DA 174 208 217 283 261 266 340 240 1989 

Použití MPT 1360 1702 1707 1923 1827 2219 2581 1918 15237 

Technická 

pomoc 

Použití DA 1288 1397 810 901 1784 1146 805 701 8832 

Použití MPT 2802 3240 2132 2636 5982 3859 2770 2825 26246 

Únik látky 
Použití DA 12 12 25 16 18 4 2 16 105 

Použití MPT 83 85 104 137 118 91 106 101 825 

Σ 
Použití DA 1502 1655 1151 1319 2201 1469 1257 1041 11595 

Použití MPT 4634 5486 4659 5649 9039 6991 6559 5792 48809 

 

8.2 Porovnání používání DA dle kategorie JPO s používáním MPT  

Z porovnání dle kategorií JPO a četnosti používání techniky při MÚ bylo zjištěno, že 

s  vyšší kategorií JPO klesá počet používání DA u zásahu. Tato skutečnost by mohla vést 

k chybnému závěru o využívání dopravních automobilů jednotkami požární ochrany, jelikož 

až po srovnání s početním stavem těchto vozidel byl zjištěn výsledek zcela opačný. U JPO II 

zasahoval dopravní automobil statisticky na území Moravskoslezského kraje osm krát ročně. 

U JPO III zasahoval dopravní automobil statisticky na území Moravskoslezského kraje 15 

krát v období dvou let. U JPO V zasahuje dopravní automobil statisticky na území 

Moravskoslezského kraje 4 krát ročně. 

Tabulka 9 - Dopravní automobil a mobilní požární technika, používání dle JPO 

JPO   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

JPO II 
Použití DA 347 228 410 452 534 287 262 249 2769 

Použití MPT 2616 2405 2599 3120 4407 3477 3314 3083 25021 

JPO III 
Použití DA 751 887 472 506 804 729 518 371 5038 

Použití MPT 1439 2304 1590 1927 3098 2735 2463 2023 17579 

JPO V  
Použití DA 404 540 269 361 863 453 477 421 3788 

Použití MPT 579 777 470 602 1534 779 782 686 6209 

Σ 
Použití DA 1502 1655 1151 1319 2201 1469 1257 1041 11595 

Použití MPT 4634 5486 4659 5649 9039 6991 6559 5792 48809 
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8.3 Porovnání používání DA dle ÚO s používáním MPT  

Z porovnání dat dle územních odborů byly patrny rozdíly v používání dopravních 

automobilů. Na ÚO Bruntál a Nový Jičín byl dopravní automobil statisticky každé desáté 

použité vozidlo při MU. Jednotky SDH obcí na ÚO Opava statisticky využily dopravní 

automobil při MU v podobě každého pátého vozidla. Na ÚO Frýdek-Místek byl statisticky 

každým čtvrtým použitým vozidlem právě dopravní automobil. Jednotka SDH obce na ÚO 

Karviná a Ostrava upotřebila statisticky dopravní automobil při každé třetí mimořádné 

události. Z těchto dat vyplynulo, že na využívání těchto dopravních automobilů měla vliv i 

hustota populace ÚO. 

Tabulka 10 - Dopravní automobil a mobilní požární technika, používání dle ÚO 

Územní odbor   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

Bruntál 
Použití DA 76 61 70 122 105 138 76 107 755 

Použití MPT 820 960 678 841 1261 1064 814 702 7140 

Frýdek Místek 
Použití DA 278 333 478 456 547 335 337 277 3041 

Použití MPT 1104 1118 1442 1596 2008 1705 1714 1325 12012 

Karviná 
Použití DA 336 424 173 222 498 328 273 178 2432 

Použití MPT 489 743 361 613 1263 1089 1000 757 6315 

Nový Jičín 
Použití DA 91 57 103 112 233 91 85 101 873 

Použití MPT 833 670 841 1148 1814 1205 1092 1313 8916 

Opava 
Použití DA 117 124 110 109 282 131 185 198 1256 

Použití MPT 410 605 557 545 1159 756 914 942 5888 

Ostrava 
Použití DA 604 656 217 298 536 446 301 180 3238 

Použití MPT 978 1390 780 906 1534 1172 1025 753 8538 

Σ 
Použití DA 1502 1655 1151 1319 2201 1469 1257 1041 11595 

Použití MPT 4634 5486 4659 5649 9039 6991 6559 5792 48809 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 
 

9 Používání dopravních automobilů samostatně a v součinnosti 

s MPT dle MU v MSK  

Účelem tohoto porovnávání bylo zjistit, při jakých činnostech zasahovaly dopravní 

automobily statisticky výhradně samostatně. Tento výsledek byl dále zhodnocen podle 

podtypu událostí a činností konaných na místě zásahu vypracované z popisu činností na místě 

události. Tyto informace byly poté porovnány s výbavou dopravního automobilu dle platné 

legislativy a navrhnuto případné doplnění výbavy vozidel. Tento návrh dovybavení by měl 

pomoci jednotkám umožnit efektivnější zásah bez pomoci jiné mobilní požární techniky.  

9.1 Porovnání používání DA samostatně a v součinnosti s MPT při 

Technické pomoci  

Z tabulky vidíme, že při technických pomocech statisticky zasahovaly dopravní 

automobily převážně samostatně. Tabulka byla rozšířena o události „živelní pohroma“, které 

byly jako typ události od 1. ledna 2010 zrušeny, a dále zaznamenávány jako technická pomoc. 

Z tohoto důvodu byla tabulka zpracována pouze dle platné legislativy. Toto zpracování bylo 

zvoleno z důvodu dlouhodobě přesnějšího zhodnocení dat. 

Ze zpracované tabulky bylo patrné, že dopravní automobily zasahují u událostí tohoto 

typu výhradně samostatně. Další zkoumání bylo proto zaměřeno na podtypové MU a činnosti 

konané s největší četností. 

Tabulka 11 - Součinnost dopravního automobilu s jinou mobilní požární technikou při technické pomoci 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

JPO II 
DA 250 166 234 282 359 193 133 164 1781 

DA+MPT 14 9 10 13 36 18 26 12 138 

JPO III 
DA 674 783 379 382 534 601 357 248 3958 

DA+MPT 19 11 14 20 147 22 22 25 280 

JPO V  
DA 316 424 165 183 533 290 239 203 2353 

DA+MPT 15 4 8 21 175 22 28 49 322 

Σ 
DA 1240 1373 778 847 1426 1084 729 615 8092 

DA+MPT 48 24 32 54 358 62 76 86 740 
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Pro větší přehlednost byla graficky znázorněna četnost podtypových mimořádných 

událostí typu technická pomoc, při kterých zasahoval dopravní automobil na místě události 

jako první nebo samostatně. Zde byly přehledně znázorněny data o podtypových událostech. 

Nejčetnějšími událostmi byli likvidace hmyzu, odstraňování nebezpečných stavů a překážek, 

ale i čerpání vody, při kterém bývá výhodnější využít kalového čerpadla než přenosné 

motorové stříkačky. Z důvodu vysoké četnosti, používání při odstraňování nebezpečných 

stavů, bych doporučil dovybavit vozidlo o vybavení používané při těchto událostech. 

 

Obrázek 5 – Graf četností podtypů událostí technická pomoc - dopravní automobil zasahoval samostatně  
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9.2 Porovnání používání DA a v součinnosti s MPT při požáru 

Přesnou definici požáru nalezneme ve vyhlášce MV 246/2001 Sb., o požární prevenci, 

ve znění pozdějších přepisů. Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k 

usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním 

prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy. Přitom není rozhodující, zda a kým byl požár likvidován, 

došlo-li k samouhašení nebo byl požár HZS kraje nahlášen dodatečně. Za požár se považují 

také výbuchy hořlavých par, plynů a prachů bez následného plamenného hoření. 

Za požár se nepovažují případy: 

 Výbuchy výbušnin, pokud nedojde k hoření materiálu a konstrukcí po výbuchu. 

 Hoření vinutí elektrických točivých strojů z titulu zkratu, pokud nedojde k 

rozšíření hoření mimo prostor vinutí.  

 Žhnutí elektrické instalace, pokud nedojde k jeho rozšíření mimo instalaci. 

 Vznícení, ke kterým dochází při výrobě, pokud v technologickém postupu nelze 

vznik těchto případů vyloučit a jejich likvidace je technicky zajištěna za 

předpokladu, že nedojde k rozšíření hoření mimo předpokládanou část 

technologie, nebo pokud jsou specifikována výhradně jako provozní nehody, za 

předpokladu, že nesplňují některý ze znaků definice požáru výše uvedené 

vyhlášky [11]. 
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U události požár bývá dopravní automobil využíván především pro dopravu, nebo 

obměnu sil bez přerušení záchranných prací. Dopravní automobily zasahují statisticky 

samostatně při každém čtvrtém požáru, ke kterému byl tento automobil povolán. Tato 

skutečnost bývá podporována i stářím MPT, kdy dopravní automobil býval u MÚ za kratší 

dobu než CAS ze stejné jednotky SDH obce.  

Tabulka 12 - Součinnost dopravního automobilu s jinou mobilní požární technikou při požáru 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

JPO II 
DA 18 17 32 34 26 21 18 14 180 

DA+MPT 40 18 41 40 35 27 39 17 257 

JPO III 
DA 13 12 13 9 8 12 15 13 95 

DA+MPT 34 61 49 76 80 79 95 70 544 

JPO V  
DA 23 27 13 17 16 13 24 22 155 

DA+MPT 46 73 69 107 96 114 149 104 758 

Σ 
DA 54 56 58 60 50 46 57 49 430 

DA+MPT 120 152 159 223 211 220 283 191 1559 

 

Z grafu četnosti podtypových mimořádných událostí typu požár, při kterých zasahoval 

dopravní automobil na místě události jako první nebo samostatně. Byl v popisu činnosti u 

události uváděn jednotkou, převážně prováděný průzkum a vytváření hadicového dopravního 

a útočného vedení. V případech malé plochy požáru využívaly JPO ručního hasicího přístroje 

nebo jednoduchých hasebních prostředků. Po příjezdu CAS se podíleli na hašení a rozebírání 

konstrukcí. Z tohoto důvodu bych doporučil jednotkám i zde rozšířit výbavu dopravního 

automobilu v základním provedení. 

 

Obrázek 6 - Graf četností podtypů událostí požár - dopravní automobil zasahoval samostatně 
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9.3 Porovnání používání DA samostatně a v součinnosti s MPT při 

dopravní nehodě  

V tabulce byla znázorněna četnost používání dopravních automobilů. Z nízké četnosti 

používání v posledních letech při dopravních nehodách. Lze říci, že od používání dopravních 

automobilů u dopravních nehod bývá upouštěno a statisticky již výrazně nezasahují. 

Tabulka 13- Součinnost dopravního automobilu s jinou mobilní požární technikou při dopravní nehodě 

    2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Σ 

JPO II 
DA 10 9 51 51 26 14 11 11 183 

DA+MPT 0 2 14 12 15 4 11 7 65 

JPO III 
DA 3 3 5 5 3 1 1 0 21 

DA+MPT 3 8 5 5 2 2 0 2 27 

JPO V  
DA 0 1 0 2 1 1 0 1 6 

DA+MPT 0 5 2 5 4 2 6 1 25 

Σ 
DA 13 13 56 58 30 16 12 12 210 

DA+MPT 3 15 21 22 21 8 17 10 117 

 

Z grafu četností podtypových mimořádných událostí u typu dopravní nehoda bylo 

patrné, že jednotky s dopravními automobily zasahovaly převážně při uklízení a uvolňování 

komunikace. 

 

 

Obrázek 7 - Graf četností podtypů událostí dopravní nehoda - dopravní automobil zasahoval samostatně 
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10 Obnova dopravních automobilů za posledních 16 let 

Orientační doba životnosti dopravního automobilu je legislativně stanovena na 16 let 

stejně jako u dalších druhů mobilní požární techniky 5. skupiny dle řádu strojí služby 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Z tohoto důvodu bylo vybráno toto období, 

aby byly zjištěny zvolené parametry nových dopravních automobilů jednotkami požární 

ochrany. Mezi tyto parametry byly zvoleny tovární značka, typ podvozku a počet míst 

k sezení, jelikož tyto parametry nebyly ovlivněny v tomto období vyhláškou č. 53/2010 sb. 

 

10.1 Obnova dopravních automobilů za posledních 16 let dle tovární 

značky  

Ze zpracovaného přehledu bylo zjištěno, že mezi dominující tři tovární značky 

obnovovaných dopravních automobilů patří Ford, Volkswagen a Renault. 

 

 

Obrázek 8 – Graf četností továrních značek dopravních automobilů mladších 16ti let v MSK 
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10.2 Obnova dopravních automobilů za posledních 16 let dle největší 

přípustné hmotnosti vozidla 

Ze zpracovaných  dat obnovy za posledních 16 let jsem zjistil snižování hmotnosti 

dopravních automobilů pod 3,5 tuny.  

 

Obrázek 9 - Graf četností největší přípustné hmotnosti dopravních automobilů mladších 16ti let v MSK  

 

10.3 Obnova dopravních automobilů za posledních 16 let dle typu 

podvozku  

U obnovovaných automobilů byl statisticky u každého desátého vozidla zvolen 

jednotkami SDH obcí podvozek konstrukce 2 smíšený.  

 

Obrázek 10 - Graf četností konstrukce podvozků dopravních automobilů mladších 16ti let v MSK  
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10.4 Obnova dopravních automobilů za posledních 16 let dle počtu míst 

k sezení  

V obměňovaných dopravních automobilech byla převážně zvolena devítimístná verze. 

Volba vozidla s nižším počtem sedadel byla ovlivněna specifickými potřebami jednotky. 

 

Obrázek 11 - Graf četností počtu míst k sezení u dopravních automobilů mladších 16ti let v MSK  
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11 Obnova dopravních automobilů po 11. únoru 2010 

 Dne 11. února 2010 vyšla v platnost vyhláška č. 53/2010 Sb. měnící podmínky, které 

musí svou výbavou dopravní automobil splňovat. Tato vyhláška zbavuje podmínku soupravy 

dopravního automobilu obsahovat přenosnou motorovou stříkačku. Tímto byl částečně 

vyřešen problém předchozích zařazení dopravních automobilů jako osobní či nákladní 

automobil. Tento krok jednotky SDH obce uskutečňovali z důvodu absence rozsáhlé povinné 

výbavy DA. Dnes díky vyhlášce č. 53/2010 Sb., lze jako dopravní automobil, bez větších 

problémů s finanční nákladností a hmotností výbavy, pořídit dopravní automobil do 3,5 tuny.  

11.1 Obnova dopravních automobilů po 11. únoru 2010 dle tovární 

značky  

Ze zpracovaného přehledu byla patrna převaha značky Ford, kterou preferovali 

jednotky kategorie JPOIII a JPOV.   

 

 

Obrázek 12 - Graf četností továrních značek nových dopravních automobilů po 11. únoru 2010 v MSK 
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11.2 Obnova dopravních automobilů po 11. únoru 2010 dle největší 

přípustné hmotnosti vozidla 

Nově pořízené dopravní automobily byly převážně váhové kategorie do 3,5 tuny. Což 

by umožnilo, řízení vozidla už s řidičským oprávněním skupiny B.  

 

Obrázek 13- Graf četností největší přípustné hmotnosti nových dopravních automobilů po 11. únoru 2010 

v MSK 

11.3 Obnova dopravních automobilů po 11. únoru 2010 dle typu 

podvozku  

V minulosti byly dopravní automobily převážně modernizovány za DA 12 AVIA 

s podvozkem konstrukce 1 pro silniční provoz. Jednotky kategorie JPOV i přes vyšší 

pořizovací náklady v minulých letech začali investovat i do dopravních automobilů 

s podvozkem konstrukce 2 pro smíšený provoz, což znázornila zpracovaná data 

v Obrázku 14, kde každý čtvrtý dopravní automobil je s podvozkem konstrukce 2 

smíšený.  

 

Obrázek 14 - Graf četností konstrukce podvozků nových dopravních automobilů po 11. únoru 2010 

v MSK  
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11.4 Obnova dopravních automobilů po 11. únoru 2010 dle vybavenosti 

PMS  

Všechna tato vozidla byla v základním provedení. Z grafu vidíme, že některá nová 

vozidla byla vybavena i přenosnou motorovou stříkačkou. Jenž bývá využívána výhradně pro 

fyzickou přípravu jednotky. 

 

Obrázek 15 - Graf četností PMS u nových dopravních automobilů po 11. únoru 2010 v MSK  

11.5 Obnova dopravních automobilů po 11. únoru 2010 dle počtu míst k 

sezení 

V grafu vidíme, že většina nových vozidel byla vybavena devíti místy k sezení. S 

výjimkou jednoho vozidla a to DA Gaz Gazelle, které bývá v devítimístném provedení, 

vyráběno pouze na zakázku. Vozidlo se sedmi místy k sezení vyhovuje dostatečně jednotce i 

pro přepravu na fyzickou přípravu jednotky. 

 

Obrázek 16 - Graf četností počtu míst k sezení u nových dopravních automobilů po 11. únoru 2010 v MSK  

2 
1 

4 
3 

2 

8 8 

12 

0

2

4

6

8

10

12

14

Bez PMS S PMS

JPO II JPO III JPO V JSDHO

0 

3 

0 

7 

1 

9 

1 

19 

0

5

10

15

20

7 9

JPO II JPO III JPO V JSDHO



 

31 
 

12 Minimální výbava nově pořízených dopravních automobilů dle 

vyhlášky č. 53/2010 Sb. 

Dopravní automobil v základním provedení, musí být dle legislativy vybaven 

základním požárním příslušenstvím uvedeným v tabulce 14. 

Tabulka 14 - Minimální výbava dopravních automobilů dle vyhlášky č. 53/2010 Sb.[7] 

Název Základní provedení 

Lékárnička velikosti III1 1 ks 

Přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B 1 ks 

Přenosný hasící přístroj sněhový CO2 s hasící schopností 89B2 1 ks 

Ruční svítilna  2 ks 

Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 párů 

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečností pásy  1 ks 

Vytyčovací páska červeno - bílá 100m 1 ks 
 

1. Lékárnička velikost III je rozšířena o sadu Kramerových dlah, fixační krční límec, rozvírač úst a 

popáleninový balíček bez Kendalovy roušky. 

2. Minimální požadavky na hasící schopnost stanoví část 4 ČSN EN 3-7+A1; hasící přístroj je v provedení 

pro umístění v automobilu 

13 Doplňující výbava nově pořízených dopravních automobilů dle 

zpracovaných dat. 

Ze statistických dat bylo zjištěno, že mnoho jednotek kategorie JPOV je vybaveno i 

Cisternovou automobilovou stříkačku. Z tohoto důvodu bych doporučil jednotkám bez jiné 

další MPT individuální rozšíření výbavy dle poznatků této práce. 

14 Využívání DA dle typu mimořádné události na území MSK 

Ze statistických dat bylo vysledováno nejčastějším typem MÚ Technická pomoc, kde 

využíváme dopravní automobily převážně samostatně. Z těchto dat vyplynula skutečnost, 

která by se měla projevit i v  individuální výbavě těchto nových vozidel.  
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Závěr 

Cílem této práce bylo vyhodnotit způsob využívání dopravních automobilů u jednotek 

sborů dobrovolných hasičů obcí. Z legislativy nebyl nalezen přímý vliv dopravních 

automobilů na plošné pokrytí ani požární poplachový plán kraje. Legislativa charakterizuje 

pouze  jednotku požární ochrany, která má legislativou danou minimální vybavenost.  

Ze statistických dat získaných z oddělení strojní služby byla vypracována a 

vyhodnocena data o dopravních automobilech do příslušných tabulek. Jelikož ne všechna data 

a parametry se dala přehledně zpracovat do tabulek, byla zpracována graficky nebo slovně 

okomentována. Důvodem tohoto zpracování byla většinová shodnost nebo atypičnost dat. 

Další část statistického průzkumu se zabývala využíváním dopravních automobilů, které byly 

porovnávány s příslušnou legislativou. Z vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 

jednotek požární ochrany byla zjištěna minimální vybavenost jednotek dle kategorie a druhu. 

U některých jednotek dle dat byla objevena absence dopravního automobilu, který byl 

nahrazen jiným typem mobilní požární techniky. Při absenci byla nejčastější náhrada 

provedena převážně typem osobní automobil, který dle legislativy tehdejší legislativy 

nemusel obsahovat určité množství vybavení. Po bližším přezkoumání těchto dat automobilů 

bylo zjištěno, že dle vyhlášky č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, by 

tyto některá vozidla mohla být označena jako dopravní automobily se základní výbavou. Tato 

technika byla převážně značena před rokem 2010 jako osobními automobily. Charakteristický 

rys drtivé většiny osobních automobilů byl, podvozek konstrukce 2 smíšené, pro provoz na 

zpevněných i nezpevněných komunikacích. Dalším rysem těchto vozidel byl počet míst 

v kabině pro posádku devíti osob o hmotnosti vozidla do 3,5 tuny. Po roce 2010 se v drtivé 

většině snižovala hmotnost dopravních automobilu pod 3,5 tuny. Značná většina 

obměňovaných vozidel si ponechávala počet míst pro posádku 1+8. Větší polovina těchto 

nově pořizovaných vozidel i přes základní provedení, obsahovala samostatně, nebo v 

soupravě s přívěsem, přenosnou motorovou stříkačku. K získání co nejpřesnějších dat, bylo 

jako vstup využito dat z KOPIS. Tyto byly poté zpracovávány do tabulek dle typu mimořádné 

události, dle územních odborů a dle kategorie jednotek požární ochrany. Z těchto 

dlouhodobých údajů bylo vyhodnoceno většinové využívání dopravních automobilu dle typu 

zásahu. Další část mého zkoumání byla zaměřena na součinnost dopravních automobilů 

s jinou technikou. Cílem tohoto zkoumání byly nároky na výbavu dopravních automobilů bez 

spolupráce s jinou mobilní požární technikou. Výsledkem zpracování využívání dopravních 



 

33 
 

automobilů bylo používání výhradně samostatného vozidla u typu zásahu technická pomoc, 

která byla členěna dle podtypových MÚ. V dalším zkoumání hodnocených dat byl brán ohled 

na obměnu těchto zásahových vozidel dle orientační životnosti a dle změny v legislativě. Zde 

byla zjištěna již probíhající obnova nových vozidel tipu DA a to dle aktuální legislativy jako 

vozidla se základní výbavou, jenž byla individuálně doplněna o další požární příslušenství a 

technické prostředky, např. přenosnou motorovou stříkačku. Ze zpracování dat vyplynuly 

skutečnosti, které potvrdily různé požadavky jednotek SDH obcí na dopravní automobily. 

Vozidla u JSDHO, po novelizaci legislativy týkající se dopravních automobilů, 

vyhláškou č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách požární techniky, byly charakteristické 

svým základním provedením. Z důvodu využívání těchto vozidel při událostech typu 

technická pomoc, bylo navrhnuto dovybavení těchto vozidel, dle nejčetnějších podtypových 

mimořádných událostí. Činnosti při těchto nejčetnějších podtypových událostech, by měly být 

impulsem pro individuální dovybavení dopravních automobilů pro zvýšení efektivnosti 

zásahu těchto vozidel. Tyto dopravní automobily by se mohly podobat vzoru vozidel 

německých a rakouských hasičů, hlavně u jednotek kategorií JPO II a JPO III. Dalším vzorem 

ze zahraničí by mohl být typ dopravního automobilu švýcarských hasičů a to pro kategorii 

JPO V bez další jiné mobilní požární techniky. Tento typ vozidla bývá vybaven přívěsem, 

který je určen pro umístění požárního příslušenství. Výbava technického charakteru bývá 

umístěna v ložném prostoru vozidla. Oba tyto vzory vozidel bývají převážně ve váhové 

kategorii do 3,5 tuny bez požární stříkačky ve vozidle. Tyto varianty vyhovují i naší současné 

legislativě a mohly by být označovány jako dopravní automobil v základním provedení. Zbylá 

výbava by byla individuálně doplněna jednotkami o další příslušenství dle potřeb jednotek. 

Vozidla, s požární stříkačkou, se sníženou hmotností do 3,5 tuny a posádkou 1+5 bývají 

využívány již v Polsku. Od těchto vozidel bývá v některých částech Polska ustupováno pro 

jejich nevhodnou skladbu výbavy a malého počtu míst k přepravě osob. Nově pořizovaná 

vozidla bývají také přibližována výbavou vozidlům jejich německých a sousedů. Informace o 

vzorech dopravních automobilů byly čerpány z osobních konzultací s veliteli zahraničních 

dobrovolných jednotek, které z důvodu odlišné legislativy nebyly v hodnocení nijak 

zpracovávány. 
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Seznam zkratek 

 
CAS Cisternová automobilová stříkačka  

DA Dopravní automobil  

DN dopravní nehoda 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru  

HZS Hasičský záchranný sbor  

IBC- integrované bezpečnostní centrum 

IZS Integrovaný záchranný systém  

MSK Moravskoslezský kraj  

JPO Jednotka požární ochrany  

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  

MPT Mobilní požární technika  

MU Mimořádná událost 

MV Ministerstvo vnitra  

PO Požární ochrana  

SDH Sbor dobrovolných hasičů  

SIAŘ Sbírka interních aktů řízení  

SSU Statistické sledování událostí  

ÚO Územní odbor 
 

 

 


