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Anotace 

KYNCLOVÁ, Jana. Porovnání provozu a údržby požární techniky na podvozcích TATRA  

u jednotek HZS Královéhradeckého a Pardubického kraje. Ostrava, 2014. Diplomová 

práce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Vedoucí práce Ing. Ladislav 

Jánošík. 

Diplomová práce se zabývá srovnáním provozu a údržby cisternových 

automobilových stříkaček na podvozku Tatra 815 dislokovaných u HZS 

Královéhradeckého a Pardubického kraje. Stručná charakteristika území sledovaných krajů 

je doprovázena popisem zabezpečení požární ochrany a přehledem sledované techniky. 

Zásahová vytíženost obou HZS je demonstrována na statistice výjezdů za sledované roky 

2010 – 2013. Následně je rozebrána výjezdová a ostatní činnost, na kterou pak navazují 

kilometrové proběhy sledovaných vozidel. Přehled počtu oprav a preventivní údržby  

je v další kapitole doplněn o vybrané spolehlivostní charakteristiky. V závěru práce je 

uvedena rozprava nad výsledky, které vyplývají z porovnání dat o provozu a údržbě 

sledované techniky v obou krajích ve vztahu k poruchovosti. 

Klíčová slova: Tatra, provoz, údržba, spolehlivost, cisternová automobilová stříkačka 



 

 

 

Summary 

KYNCLOVÁ, Jana. Comparison of Operation and Maintenance of Fire Apparatuses on 

TATRA Chassis in the Case of Units of FRS of the Hradec Králové and Pardubice Regions. 

Ostrava, 2014. Master’s Thesis. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. 

Advisor: Ing. Ladislav Jánošík. 

The thesis deals with the comparison operation and maintenance of water tenders 

on Tatra 815 chassis stationed at FRS of the Hradec Králové and Pardubice Regions. Brief 

characteristics of the monitored regions is accompanied by a description of the fire 

protection and summary of monitored techniques. Emergency occupancy of both FRS is 

demonstrated on interventions statistics during years 2010 - 2013. Subsequently are 

analyzed the interventions and other activities, which are followed by mileage vehicles 

monitored. Overview of repairs and preventive maintenance in the next chapter, 

supplemented by selected characteristics of reliability. The conclusion is given debate over 

the results arising from the comparison of data on the operation and maintenance 

techniques observed in both regions in relation to failure. 

 

Keywords: Tatra, operation, maintenance, reliability, fire engine 
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ÚVOD 

Hasiči jsou v současné době denně vysílání k mimořádným událostem 

nejrůznějšího charakteru. S rozšířením jejich vykonávaných činností stoupá počet výjezdů 

a také požadavky na samotné hasiče, jejich schopnosti, znalosti a dovednosti. Nároky se 

zvyšují také na vybavení, které používají. Počínaje drobnými technickými prostředky 

požární ochrany po samotnou mobilní požární techniku. Hasičské vozy tvoří základ, bez 

kterého by jednotky požární ochrany nemohly účelně existovat, neboť zajišťují dopravu 

hasičů, hasebních látek a dalšího vybavení na místo události. Jelikož se mnohdy jedná  

o události spojené se záchranou života, či zdraví je nutné, aby byly jednotky vybaveny 

spolehlivou mobilní požární technikou, která je rychle a bezpečně dopraví na místo určení. 

Fungující mobilní požární technika je proto jedním ze základních předpokladů pro 

akceschopnost hasičů. Aby toto bylo zajištěno, je nutné o techniku a to nejen o vozidla, 

pravidelně pečovat. 

Tato diplomová práce se zabývá porovnáním provozu a údržby cisternových 

automobilových stříkaček na podvozcích Tatra 815 dislokovaných u jednotek HZS 

Královéhradeckého a Pardubického kraje.  

V práci je nejprve uvedena krátká charakteristika území a zabezpečení požární 

ochrany v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V rámci části zabezpečení PO je 

uveden přehled cisternových automobilových stříkaček na podvozku Tatra 815 

dislokovaných u obou zmíněných HZS. Vozidla, ke kterým bylo možné získat validní 

dokumentaci o provozu a údržbě, byla zařazena do statistického souboru, který byl posléze 

vyhodnocován co se provozu a údržby týká z několika hledisek – rozbor výjezdové  

a ostatní činnosti, kilometrových proběhů, průměrných spotřeb a počtů oprav. Dále pak 

bylo možné ze získaných dat vypočítat vybrané spolehlivostní charakteristiky 

 - bezporuchovost a pohotovost. Na závěr je uvedena rozvaha nad výsledky, které 

vyplývají z porovnání dat o provozu a údržbě sledované techniky v obou krajích ve vztahu 

k poruchovosti. 
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Rešerše 

SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA 

MINISTRA VNITRA: Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR  

a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 3. 2006, kterým se vydává Řád strojní služby 

Hasičského záchranného sboru České republiky. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 

2006. 26 s. Částka: 9. 

Uvedený dokument stanoví pravidla pro výkon strojní služby u HZS ČR. Zabývá 

se zejména základními úkoly HZS kraje při zabezpečení provozuschopnosti, provozování, 

údržbě a skladování požární techniky a vybraných věcných prostředků požární ochrany. 

 

FAMFULÍK, Jan. Teorie údržby. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 

2006, 132 s. ISBN 80-248-1029-8. 

DANĚK, Alois a Michal RICHTÁŘ. Cvičení z teorie obnovy dopravních 

prostředků. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2003, 86 s.  

ISBN 80-248-0249-X.  

STODOLA, Jiří. Prevádzková spoľahlivost a diagnostika. Vysokoškolská učebnica. 

Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002, 83 s., ISBN 80-85960-43-5  

 

Tři výše uvedené knihy jsou zdrojem informací k řešenému tématu provozní 

spolehlivosti vozidel. Z této literatury jsem využila vzorce pro stanovení spolehlivostních 

charakteristik a také pro analýzu provozu sledovaných vozidel. 
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MELICHAR, D. Provozní spolehlivost vozidel TATRA na HZS 

Královéhradeckéhokraje. Diplomová práce, Ostrava: VŠB –TU, 2010, 54 s.  

Tato práce se zabývá provozní spolehlivostí vozidel CAS na podvozku T 815. Při 

zpracování mojí diplomové práce přináší prvotní náhled do řešené problematiky. Autor 

této práce se zabýval pouze prvosledovou technikou, velkoobjemové CAS byly 

z hodnocení vyřazeny. 
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1 Charakteristika současného stavu vybavení HZS 

Pardubického a Královéhradeckého kraje vybranou 

požární technikou na podvozcích TATRA 

V úvodní kapitole je uvedena stručná charakteristika obou krajů. K oběma krajům 

je doplněna tabulka, která uvádí přehled vybavení JPO I cisternovými automobilovými 

stříkačkami na podvozcích Tatra. Tabulky 1 a 2 umožňují první krátké srovnání. 

1.1 Pardubický kraj 

1.1.1 Charakter území  

Pardubický kraj leží ve východních Čechách a rozkládá se na území o rozloze  

4519 km2. Rozlohou patří mezi nejmenší kraje České republiky. Pardubický kraj sousedí 

s pěti kraji – na západě se Středočeským krajem, na jihozápadě s krajem Vysočina a na 

východě s Olomouckým krajem. Severní hranici tvoří kraj Královéhradecký a na 

severovýchodě kraj sousedí s Polskou republikou (region Klodzko). Umístění 

Pardubického kraje v rámci ČR je znázorněno na obrázku 1 [2]. 

 

Obrázek 1 Mapa krajů České republiky [3] 

 

Přes malou rozlohu je zde k vidění velmi rozmanitý povrch. Nalezneme zde úrodné 

nížiny i nehostinná horská území. Nížiny převažují ve střední a západní části kraje. V této 
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oblasti je nápadnou dominantou Kunětická hora. Jižním směrem nížiny postupně 

přecházejí v Železné hory a Žďárské vrchy. Sever a severovýchod kraje obklopují Orlické 

hory a masiv Kralického Sněžníku, který s nadmořskou výškou 1423 m tvoří nejvyšší 

vrchol kraje. Největší a nejvýznamnější řeka v kraji je Labe, mezi další výrazné toky se 

řadí řeky Chrudimka a Svitava. V Pardubickém kraji nalezneme hlavní evropské rozvodí 

Severního a Černého moře [2]. 

Pardubický kraj tvoří čtyři bývalé okresy – Pardubice, Chrudim, Svitavy a Ústí nad 

Orlicí. Žije zde přes 516 tisíc  obyvatel, průměrná hustota osídlení je 112 obyvatel  

na 1 km2 a kraj je v hustotě osídlení pod celorepublikovým průměrem 133 osob na km2.  

V kraji nalezneme 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným 

obecním úřadem [2]. 

V kraji je koncentrován průmysl pestré struktury od strojírenství po textilní  

a kožedělnou výrobu. Nejvýrazněji se na celostátní produkci podílí chemický průmysl. 

Nezanedbatelným odvětvím je také zemědělství [2]. 

Pardubický kraj nabízí množství přírodních zajímavostí a historických památek, 

proto zde panuje čilý cestovní ruch [2]. 

1.1.2 Zabezpečení požární ochrany  

Požární ochranu v Pardubickém kraji zajišťuje na úrovni JPO I HZS Pardubického 

kraje se svými 15 požárními stanicemi. Jejich rozmístění je vyznačeno na níže uvedené 

mapě na obrázku 2. Zásahová činnost jednotek HZS Pardubického kraje je samozřejmě 

podpořena prací dobrovolných jednotek, které jsou dle vyhodnocení potřeby sil  

a prostředků k řešení mimořádných událostí vysílány krajským operačním a informačním 

střediskem. Dobrovolné jednotky a jednotky HZS podniků jsou nedílnou součástí 

zabezpečení požární ochrany v celé České republice. V této práci se však budu věnovat 

pouze profesionálním jednotkám a jejich požární technice.  

Sledovaná požární technika – vozidla na podvozku Tatra 815 s nástavbou typu 

cisternová automobilová stříkačka jsou dislokována na 14 požárních stanicích v celkovém 

počtu 19 vozidel. Přehled vozidel je uveden v tabulce 1. 
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Obrázek 2 Rozmístění požárních stanic v Pardubickém kraji [5] 

1.1.3 Získání a zpracování dat o sledované technice 

Informace o sledované požární technice za období ohraničené lety 2010 – 2013 

(přehled vozidel, evidence provozu a údržby) jsem získala při návštěvě Krajského 

ředitelství HZS Pardubického kraje. Veškeré provozní informace o požární technice jsou 

evidovány v informačním systému IKIS II. Tento systém umožňuje mimo jiné evidenci 

údajů předepsaných Přílohou č. 9 Řádu strojní služby [24] a nahrazuje tak papírovou 

dokumentaci. Pan Ing. Vtípil provedl ze zmíněného systému export požadovaných dat ke 

všem CAS na podvozku Tatra 815 dislokovaných  na jednotlivých požárních stanicích 

Pardubického kraje [13]. Přehled následuje v tabulce 1. Získaná data bylo nutné dále 

zpracovat, to znamená rozdělit celistvou tabulku o rozsahu několika desítek tisíc řádků 

v programu MS Office Excel na samostatné listy s údaji o jednotlivých vozidlech. Poté 

rozlišit jízdy vozidel na jízdy k zásahu a ostatní jízdy. Roztřídit práce prováděné na 

vozidlech dle předem stanovených kritérií - opravy po poruše (podvozková základna  

x požární nástavba), preventivní údržbu, opravy po poškození a provozní kontroly. Takto 

roztříděná data jsem rozdělila dle data na jednotlivé roky. Na konci každého roku následuje 

řádek jako shrnutí údajů, nebo uzávěrka. Z takto vytříděných údajů bylo možné posléze 
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vytvořit souhrnné tabulky o provozu a údržbě sledovaných vozidel. Tato část práce byla 

časově nejnáročnější, zpracování dat do dále použitelné formy trvalo několik týdnů. 

Jednotlivé opravy bylo nutné posoudit z hlediska závažnosti. K tomuto účelu jsem 

využila kritéria dle metody FMEA [9]. Z hlediska potřeb této diplomové práce však byly 

poruchy roztříděny pouze na poruchy „kritické“ a „okrajové“. Použité dělení kvalitativní 

klasifikace závažnosti konečných důsledků je uvedena v příloze 2. Do konečných statistik 

se pak promítají pouze poruchy kritické. 

Tabulka 1 Přehled sledované techniky na podvozcích TATRA 815 v Pardubickém kraji 

 

Z přehledové tabulky 1 je zřejmé, že HZS Pardubického kraje využívá vozidla na 

podvozcích Tatra zejména jako velkoobjemové CAS. Pouze na 4 požárních stanicích jsou 
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CAS na podvozku Tatra zařazeny jako 1. vozy. Nově zakoupenou techniku na podvozku 

Tatra reprezentují 4 velkoobjemové CAS 30 Tatra 815-7. 

1.2 Královéhradecký kraj 

1.2.1 Charakter území 

Královéhradecký kraj o rozloze 4759 km2 leží na severovýchodě Čech. Sousedními 

kraji jsou kraj Liberecký, Středočeský a Pardubický. Nejdelší sousední hranici má pak 

Královéhradecký kraj s Polskou republikou. Poloha kraje v rámci České republiky je 

zřejmá z obrázku 1[1]. 

Území Královéhradeckého kraje je podobně rozmanité jako území sousedního 

Pardubického kraje. Jih a jihozápad kraje tvoří úrodná Polabská nížina, která severním  

a severovýchodním směrem postupně přechází v podhorské a horské oblasti Krkonoš  

a Orlických hor. V Krkonoších se nachází nejvyšší hora České republiky Sněžka 

(1 602 m). Horské oblasti jsou od sebe odděleny Broumovským výběžkem, kde nalezneme 

rozsáhlá skalní města - Teplické a Adršpašské skály, Broumovské stěny, Křížový vrch  

a Ostaš. Tato oblast patří mezi nejvydatnější a nejkvalitnější zásobárny pitné vody v České 

republice. Mezi hlavní vodní toky řadíme Labe a jeho přítoky Orlici a Metuji [1]. 

Území kraje tvoří 5 bývalých okresů – Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, 

Náchod, Trutnov a Jičín. V současné době je v kraji zřízeno 15 správních obvodů obcí 

s rozšířenou působností. V Královéhradeckém kraji žije zhruba 553 tisíc obyvatel. Hustota 

osídlení je 116 obyvatel na km2, ani Královéhradecký kraj tak nedosahuje 

celorepublikového průměru 133 obyvatel na km2 [1]. 

Kraj lze charakterizovat jako zemědělsko – průmyslový, zároveň je zde bohatě 

rozvinutý cestovní ruch [1]. 

1.2.2 Zabezpečení požární ochrany  

Požární ochranu v Královéhradeckém kraji zajišťuje na úrovni JPO I HZS 

Královéhradeckého kraje se svými 14 požárními stanicemi. Jejich rozmístění je vyznačeno 

na níže uvedené mapě na obrázku 3. Také zde, zejména v horských oblastech Krkonoš  

a Orlických hor, se na zásahové činnosti výraznou měrou podílejí dobrovolní hasiči.  
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Územní odbory kopírují bývalé okresy. Krajské ředitelství tvoří zároveň územní 

odbor Hradec Králové. Vyjma územního odboru Rychnov nad Kněžnou, který pokrývají 

pouze 2 požární stanice, jsou v každém územním odboru dislokovány 3 požární stanice.  

 

Obrázek 3 Rozmístění požárních stanic v Královéhradeckém kraji [4] 

Co se týká vybavení požárních stanic prvosledovou mobilní technikou, tak  

ve sledovaném období 2010 - 2013 byly 4 pobočné požární stanice (Nový Bydžov, Nová 

Paka, Vrchlabí a Dvůr Králové nad Labem) vybaveny pouze cisternovou automobilovou 

stříkačkou, na všech ostatních požárních stanicích byly zároveň umístěny technické  

či rychlé zásahové automobily, které často vyjíždějí společně s prvosledovou CAS, 

zejména na pobočných stanicích. Hlavním důvodem nasazení technických automobilů,  

či rychlých zásahových automobilů je vyšší rychlost a snazší prostupnost kolonou při 

dopravních nehodách, zejména proto jsou tyto automobily zachovány na požárních 

stanicích Hradec Králové Pražská a Jaroměř, v jejichž hasebním obvodu jsou rychlostní 

silnice I/33 a dálnice D11.  

Prvosledové CAS umístěné na jednotlivých požárních stanicích jsou postavené na 

podvozcích od různých výrobců počínaje sledovanou a také nejčastěji zastoupenou Tatrou, 

dále je na 3 stanicích jako první vůz přistaven Mercedes Benz Atego a jediné vozidlo na 

podvozku Iveco je umístěné v Broumově. Všechny požární stanice v kraji jsou vybavené 
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velkoobjemovou CAS 32 na podvozku Tatra 815, popřípadě novou CAS 30 Tatra 815-7. 

Přehled sledovaných vozidel na podvozku Tatra 815 je uveden níže v tabulce 2.  

Tabulka 2 Přehled sledované techniky na podvozcích TATRA 815 v Královéhradeckém 

kraji  

 

V Královéhradeckém kraji jsou na první pohled CAS na podvozcích Tatra zastoupeny  

o poznání výrazněji. Z tabulky je patrné, že HZS Královéhradeckého kraje při obnově 
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techniky vkládá důvěru ve vozy Tatra. V současné době je možné nejnovější 

prvovýjezdové CAS na podvozcích Tatra 815 vidět na centrální požární stanici Hradec 

Králové a na požární stanici Hořice. Věkový průměr nejvíce ovlivňují CAS 32, kdy 

nejstarší sledované vozidlo je vyrobeno v roce 1984.  

1.2.3 Získání a zpracování dat o sledované technice 

Získat informace o požární technice HZS Královéhradeckého kraje bylo o poznání 

komplikovanější, zejména vzhledem k tomu, že výše uvedený informační systém IKIS II je 

v rámci HZS Královéhradeckého kraje v současné době využíván pro evidenci údajů 

o provozu požární techniky pouze na územních odborech Rychnov nad Kněžnou (od roku 

2010) a Náchod (od roku 2013). Územní odbory Hradec Králové, Jičín a Trutnov vedou 

dosud dokumentaci ke každému vozidlu dle Přílohy č. 9 Řádu strojní služby v papírové 

podobě – „Výkaz jízd a práce požární techniky“ pro evidenci jízd vozidla a „Vozový sešit“ 

pro evidenci závad, oprav, výměn a dalších technických skutečností v průběhu celé 

životnosti vozidla. Měsíční uzávěrka, která vyhodnocuje počty ujetých kilometrů, počty 

motohodin a spotřebu pohonných hmot se provádí po ukončení každého měsíce. Uzávěrky 

jednotlivých vozidel se zapisují do tabulky. Tabulky s uzávěrkami by se pak z jednotlivých 

požárních stanic měly shromáždit na pracovišti IZS a služeb na příslušném územním 

odboru a odtud by se měly dostat na oddělení IZS a služeb Krajského ředitelství HZS 

Královéhradeckého kraje.  

Záznamy ke sledovaným vozidlům dislokovaným na CPS Hradec Králové a na PS 

Hradec Králové Pražská jsem získala na oddělení IZS a služeb na Krajském ředitelství 

HZS Královéhradeckého kraje [19]. Zde mi bylo řečeno, že „Vozové sešity“ nevedou  

a evidují v podstatě pouze faktury od oprav, tudíž zde nelze dohledat opravy prováděné 

přímo na požárních stanicích. Informace k vozidlům umístěným na požární stanici 

v Novém Bydžově mi poskytl místní strojník během mojí stáže na této stanici [15]. 

Data ke sledovaným vozidlům  územního odboru Rychnov nad Kněžnou tj. 

umístěným na požární stanici v Rychnově nad Kněžnou a v Dobrušce mi poskytl jako 

výstup z programu IKIS II pracovník strojní služby [14]. 

Z důvodu nedostatku času a míjení se s pracovníkem strojní služby z územního 

odboru Náchod se mi nepodařilo data získat a zapracovat do statistiky. Vozidla jsou 
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v přehledové tabulce sice uvedena, ale do vyhodnocení sledovaných provozních 

charakteristik nejsou započítána. Z územního odboru Náchod mám k dispozici údaje  

k CAS 32 z požární stanice Broumov, kde mi místní strojník poskytl souhrnná data. Proto 

mohlo být toto vozidlo zařazeno do odpovídajících statistik.  

Během stáží jsem získala data ke sledovaným vozidlům na požárních stanicích 

Trutnov [20] a Dvůr Králové nad Labem [23], zde nejprve proběhly konzultace a posléze 

jsem si nafotila „Vozové sešity“ a „Výkazy jízd “ pro následné přepsání údajů do tabulek 

v MS Office Excel [20]. Údaje z požární stanice Vrchlabí mi místní strojník po telefonické 

konzultaci nafotil a zaslal elektronickou poštou [21]. 

Data z územního odboru Jičín jsem získala při stáži na požární stanici Jičín. Část 

údajů mi poskytl p. Ing. Oborník, vedoucí pracoviště IZS a služeb. Zbytek záznamů  

a osobní konzultaci k řešené problematice provozu a oprav vozidel na podvozku Tatra 

potom místní strojník [16]. Údaje z požárních stanic Nová Paka a Hořice mi místní 

strojníci po telefonické konzultaci nafotili a zaslali elektronickou poštou [22][18]. 

Veškeré získané údaje jsem převedla do elektronické podoby, do tabulek MS 

Office Excel a následně jsem se v nich data roztřídila dle stejných kritérií. Poté jsem 

vytvořila souhrnné tabulky stejně jako u vozidel HZS Pardubického kraje. Cílem bylo 

získat validní data co největšího počtu sledovaných vozidel, aby bylo možné oba kraje 

porovnat z hlediska provozu a údržby dané techniky. Samozřejmě ne u všech se to 

podařilo. Zejména z důvodů nedostatečné evidence údajů. Zpracování dat o sledované 

technice HZS Královéhradeckého kraje bylo časově náročnější vzhledem k nutnosti 

osobních návštěv na stanicích a následnému přepisování dat do elektronické podoby, zde 

se zpracování dat vleklo v řádech měsíců.  

1.2.4 Srovnání zabezpečení požární ochrany ve sledovaných krajích 

Pro srovnání zabezpečení požární ochrany v Královéhradeckém a Pardubickém 

kraji lze využít tabulku v příloze 1, která udává počty obyvatel a procentuální vyjádření 

plochy krajů nepokrytých dojezdem JPO I do 20 minut a nepokrytých dojezdem žádné 

JPO. Pro porovnání plošného pokrytí jsem zvolila parametr „počet obyvatel“. Vzhledem  

k tomu, že nepokrytá plocha nevypovídá nic o svém charakteru, předpokládám, že se jedná 

zejména o horská a v terénu těžko dostupná území, víceméně bez trvalé žijících obyvatel. 
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Tudíž území, kde bude stupeň nebezpečí území IV A, při hodnocení dle právního předpisu 

[26]. 

 

Obrázek 4 Porovnání počtu obyvatel nepokrytých dojezdem žádné JPO a nepokrytých 

dojezdem JPO I do 20 minut [10] 

Z obrázku 4 je zjevné, že obyvatelé v obou sledovaných krajích patří mezi nejlépe 

pokryté zásahovou činností JPO, co se týče dojezdu jakékoliv JPO. 

1.3 Charakteristika sledovaných CAS na podvozku TATRA 

V následující části bude uveden stručný popis technických parametrů vybraných 

typů vozidel. Jedná se o jednotlivé varianty sledované typové řady Tatra 815. 

1.3.1 Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 - T 815 

Jedná se o speciální vozidlo pro rychlý zásah u událostí s potřebou velkého 

množství vody. Tato velkoobjemová cisterna je vhodná i do těžkého terénu. Umožňuje 

hašení vodou i pěnou. Je to vůz vhodný pro hašení požárů vysoce hořlavých látek  

a k rychlému zásahu i v oblastech s nedostatkem vody.  

Tatra 815 je terénní vozidlo se 3 poháněnými nápravami. Podvozek vychází  

z Tatra – konceptu. Motor vozu je vznětový naftový čtyřtaktní vzduchem chlazený 

dvanáctiválec s rozvodem OHV a přímým vstřikováním paliva. Motor má výkon 235 kW. 

Čerpadlo je odstředivé jednostupňové celomosazné s letmo uloženým oběžným kolem. Má 
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výkon 3 200 l.min-1 při sací výšce 1,5 m. Karoserie se skládá z kabiny řidiče, která je 

součástí podvozku a třídílné účelové nástavby hasicího zařízení [31]. 

 

 

Obrázek 5 CAS 32 Tatra 815 PS Nový Bydžov [6] 

1.3.2 Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T 815 4x4 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 na podvozku Tatra T 815 je požární 

automobil určený k přepravě družstva 1+5 a požárního příslušenství na místo zásahu. 

Vozidlo díky konstrukci podvozku umožňuje rychlý zásah i v méně přístupném terénu.  

Oproti CAS 32, se jedná o prvovýjezdové vozidlo, které má nástavbu 

koncipovanou zejména pro přepravu požárního příslušenství a dalšího vybavení 

potřebného pro zásahovou činnost hasičů. Jelikož je vozidlo díky menšímu objemu 

převážené vody lehčí, je podvozek poháněn pouze 2 nápravami. Motor vozu je vznětový 

naftový čtyřtaktní vzduchem chlazený dvanáctiválec. Motor má výkon 325 kW. Čerpadlo 

je dvoustupňové se jmenovitým průtokem 2000 l.min-1 při sací výšce 3 m. Karoserie se 

skládá z kabiny pro posádku, která je součástí podvozku a účelové nástavby hasicího 

zařízení. 
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Obrázek 6 CAS 24 Tatra 815 PS Nový Bydžov [7] 

1.3.3 Cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815 – 7 

Nejnovějším produktem firmy THT Polička je CAS 30 na podvozku  

Tatra T 815 – 7. Jedná se o velkoobjemovou cisternu určenou k přepravě družstva 1+3, 

hasebních prostředků a požárního příslušenství. 

 

Obrázek 7 CAS 32 T 815 – 7 [8] 

Podvozek „sedmičkové“ Tatry má velmi typický a nezaměnitelný vzhled. 

Vyznačuje vysokým užitným zatížením a progresivním pneumatickým pérováním. 

Výrazným kladem je schopnost vozidla za jízdy změnit světlou výšku v rozmezí  

+90 mm / -120 mm a brodivost 1 200 mm. Motor je naftový, osmiválcový, vzduchem 

chlazený s výkonem 325 kW. Motor splňuje normu EURO V a využívá technologii 

selektivní katalytické reakce. Výkon motoru je zvýrazněn čtrnáctistupňovou převodovkou 

s automatickým řazením Norgren (vozidlo řadí samo po sešlápnutí spojky). Výkonný 

motor spolu s automatickou převodovkou se vyznačuje vysokou akcelerací a úžasnou 

průchodností terénem, který je pro jiná vozidla nedostupný. Vůz je vybaven čtyřmi na sobě 
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nezávislými brzdovými systémy – provozním s ABS a AZR, nouzovým, parkovacím  

a odlehčovacím [8]. 

Nástavbu tvoří typicky čtyři skříně a nádrž, nicméně její rozložení a osazení 

příslušenstvím se přizpůsobuje dle přání jednotlivých požárních stanic. Nástavba je 

vyrobena z rámu z hliníkových profilů polepených hliníkových plechem. Nádrž na vodu 

má objem 9 000 l, nádrž na pěnidlo má objem 540 l. Nástavba je osazena dvoustupňovým 

čerpadlem o jmenovitém průtoku 3000 l/min-1 při sací výšce 3 m [8]. 
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2 Statistika a rozbor výjezdové a ostatní činnosti 

V této kapitole je uvedeno srovnání výjezdové činnosti HZS Královéhradeckého  

a Pardubického kraje. Data jsou získána ze statistických ročenek, které jsou uveřejněny na 

webových stránkách obou sledovaných HZS [11] [12]. U sledovaných vozidel HSZ 

Pardubického kraje bylo možné ze získaných dat rozlišit počty jízd k zásahům a počty 

ostatních jízd. U vozidel HZS Královéhradeckého kraje bohužel tuto možnost nemám, 

vzhledem k systému evidování jednotlivých jízd v papírových „Výkazech jízd“. Pro 

představu o výjezdové činnosti sledovaných 1. vozů v Královéhradeckém kraji jsou proto 

uvedeny tabulky s počty výjezdů jednotlivých požárních stanic v období 2010 – 2013. 

Zásahovou vytíženost velkoobjemových cisteren si pak lze představit z četnosti výjezdu na 

událost typu požár. 

1.4 Porovnání výjezdové činnosti HZS ve sledovaných krajích 

Grafické srovnání na obrázku 8 uvádí celkové počty událostí ve sledovaných 

krajích v letech 2010 - 2013. Při porovnání hodnot jak mezi kraji, tak při srovnání 

jednotlivých let, lze říci, že po mírném poklesu počtu událostí v roce 2011 dochází 

k postupnému mírnému nárůstu počtu událostí v obou krajích. Zatížení vozidel výjezdovou 

činností by se z tohoto grafu dalo vyhodnotit jako téměř shodné. 

 

Obrázek 8 Srovnání počtu událostí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji  

v letech 2010 – 2013 [11][12] 



 

29 

V následujících tabulkách 3a 4 jsou pak uvedeny počty jednotlivých typů událostí 

dle dělení Statistického sledování událostí. 

Tabulka 3 Přehled počtu událostí v letech 2010 – 2013 v Pardubickém kraji [12] 

 

Tabulka 4 Přehled počtu událostí v letech 2010 – 2013 v Královéhradeckém kraji [11] 

 

Při podrobnějším zkoumání hodnot dle typu výjezdu jsou počty zásahů  

u dopravních nehod téměř shodné v obou krajích. V Královéhradeckém kraji pak jezdí 

hasiči více k požárům a únikům nebezpečných chemických látek, kdežto hasiči 

v sousedním Pardubickém kraji vyjíždějí výrazně častěji k technickým zásahům.  

Největší rozdíly jsou pak v počtech událostí typu „Technická havárie“, kde je velké 

množství podtypů a dle mého názoru se zde promítají větrné smršti a povodně, kde počty 

událostí naskakují po desítkách, či stovkách během pár hodin. 

V tabulkách 5 a 7 je dále uveden počet zásahů jednotlivých požárních stanic v obou 

krajích. Pro sledovaná vozidla HZS Královéhradeckého kraje, zejména pro 1. vozy na 

pobočných požárních stanicích je na základě těchto dat možné vytvořit hrubý odhad počtu 

jízd k zásahům. Na stanicích, kde je současně umístěn technický, či rychlý zásahový 

automobil však bude počet výjezdů 1. vozů nižší, protože část technických zásahů, typicky 

otevření uzavřených prostor absolvuje samostatně pouze technický, či rychlý zásahový 

automobil. U velkoobjemových CAS je pak předpoklad výjezdu hlavně k události typu 

požár, proto jsem v tabulce 6 uvedla přehled počtu výjezdů jednotlivých požárních stanic 
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v Královéhradeckém kraji k události typu požár. Opět ovšem nelze říci, že by ke všem 

požárům automaticky vyjížděla velkoobjemová CAS. Uvedená data jsou proto pouze pro 

hrubou představu o zásahové činnosti sledované techniky HZS Královéhradeckého kraje. 

Počty výjezdů jednotlivých požárních stanic v Pardubickém kraji uvedený v tabulce 7 je 

jen pro úplnost. O počtech výjezdů sledované techniky v Pardubickém kraji jsou data 

uvedena v obrázku 9. 

V  obou krajích je každoroční celkový počet událostí samozřejmě nahodilý.  

U některých požárních stanic je vidět mírný vzestup počtu řešených událostí, u jiných 

naopak pokles. Jedním z důvodů je dle mého názoru provádění optimalizace požárních 

poplachových plánů, kdy se smazávají hranice okresů a některé jednotky zajíždějí díky 

svému hraničnímu umístění na kdysi „zakázané“ území sousedního okresu, či dokonce 

kraje. Toto je jedna z výhod centralizace operačního řízení, kdy si krajský operační 

důstojník díky výpočetním technologiím snadno povolá jakoukoliv požární techniku takřka 

jedním kliknutím v programu. Nedochází tak k časové prodlevě při telefonickém 

vyžadování sil a prostředků, která byla běžná při vyžadování techniky mimo vlastní 

územní odbor. 
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Tabulka 5 Přehled počtu zásahů jednotlivých požárních stanic HZS Královéhradeckého 

kraje [11] 
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Tabulka 6 Přehled počtu zásahu požárních stanic HZS Královéhradeckého  

kraje na událost typu „požár“ v letech 2010-2013 [11] 

Požární stanice 2010 2011 2012 2013 

CPS Hradec Králové 143 189 153 165 

Nový Bydžov  43 42 19 34 

Hradec Králové Pražská  39 62 52 66 

Jičín  54 99 72 58 

Hořice 27 35 19 16 

Nová Paka  12 31 24 21 

Náchod  69 79 80 75 

Broumov  47 43 38 27 

Jaroměř  44 76 46 61 

Rychnov nad Kněžnou 63 76 76 79 

Dobruška 42 49 54 53 

Trutnov 68 85 95 90 

Dvůr Králové nad Labem 42 43 49 31 

Vrchlabí 37 36 27 42 
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Tabulka 7 Přehled počtu zásahů jednotlivých požárních stanic HZS Pardubického kraje 

[12] 

Požární stanice 2010 2011 2012 2013 

Chrudim 431 374 411 459 

Hlinsko 280 231 288 314 

Seč 124 128 131 151 

Pardubice 881 701 728 804 

Přelouč 216 206 219 211 

Holice 214 168 200 218 

Svitavy 499 377 415 421 

Moravská Třebová 218 202 221 230 

Polička 168 151 156 189 

Litomyšl 204 188 247 234 

Ústí nad Orlicí 442 433 433 395 

Lanškroun 197 200 235 217 

Králíky 138 138 180 179 

Žamberk 172 162 217 221 

Vysoké Mýto 319 267 353 418 

1.5 Porovnání ostatní činnosti sledovaných HZS 

Činnost hasičů mimo výjezd udává tzv. organizační řízení. Organizační řízení 

zahrnuje všechny formy odborné a fyzické přípravy, dále pak provádění pravidelných 

kontrol a předepsané údržby mobilní požární techniky a věcných prostředků požární 

ochrany s cílem udržet jejich nepřetržitou akceschopnost. 
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Obrázek 9 Přehled počtu jízd k zásahům a ostatních jízd sledované 
techniky HZS Pardubického kraje 
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Na obrázku 9 je graficky znázorněn počet jízd k zásahu a počet ostatních jízd  

u sledované techniky HZS Pardubického kraje. Vzhledem k tomu, že HZS Pardubického 

kraje využívá informační systém IKIS II v plné míře po celé sledované období  

2010 - 2013, bylo možné vytvořit tento přehled. Z obrázku je vidět, že u většiny 

velkoobjemových cisteren převažují ostatní jízdy oproti 1. a 2. vozům, u kterých výrazně 

převažuje počet jízd k zásahu. Výsledek je zcela logický, neboť velkoobjemové CAS jezdí 

zejména na požáry většího rozsahu, kterých není mnoho a tak jsou pro udržení  

a prohloubení řidičských dovedností strojníků praktikovány kondiční jízdy. Rozsah 

kondičních jízd udává Příloha č. 12 Řádu strojní služby [24]. 

U HZS Královéhradeckého kraje je vytvoření podobného grafického znázornění 

prakticky nemožné, neboť by to znamenalo převedení jednotlivých záznamů o jízdách z 

„Výkazů jízd a práce požární techniky“ do elektronické podoby. Což by v rozsahu  

26 vozidel a ve sledovaném časovém období 4 let obnášelo přepsání několik desítek tisíc 

údajů. Neznamená to ovšem, že by se zde neprováděly kondiční jízdy, nebo že by se 

nevedla evidence. Pouze ji nelze v rozumném časovém horizontu zpracovat do 

elektronické podoby. 

Porovnání ostatní a výjezdové činnosti u HZS Pardubického a Královéhradeckého 

kraje na základě počtu jízd k zásahu a počtu ostatních jízd nelze provést z výše zmíněného 

důvodu. 
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3 Rozbor kilometrových proběhů, poruchovosti a oprav 

sledovaných vozidel 

V této kapitole bude uveden přehled zjištěných kilometrových proběhů, počty 

poruch a preventivní údržby na jednotlivých sledovaných vozidlech v obou krajích. Řád 

strojní služby udává každému odpovědnému pracovníkovi strojní služby povinnost 

sledovat údaje o provozu a údržbě vozidel na požární stanici. Jízdy a práce požární 

techniky se zaznamenávají do „Výkazu jízd a práce požární techniky“. Evidenci podléhají 

také veškeré opravy, preventivní údržba a pravidelné kontroly v průběhu celé životnosti 

vozidla, tyto údaje lze vést ve vozovém sešitě (např. SEVT D6T 31) [24]. Papírovou 

podobu dokumentace v některých krajích plně nahradil již zmíněný software IKIS II. 

1.6 Rozbor kilometrových proběhů 

Jak již bylo zmíněno, většina HZS Královéhradeckého kraje (kromě územních 

odborů Rychnov nad Kněžnou a Náchod) vede výše uvedenou dokumentaci v papírové 

podobě. „Výkaz jízd a práce požární techniky“ je na některých požárních stanicích 

nahrazen Knihou provozu dopravního prostředku. HZS Pardubického kraje vede záznamy 

v programu IKIS II.  

Evidence provozu musí dle Přílohy č. 9 Řádu strojní služby obsahovat následující 

údaje: 

 datum a čas odjezdu, 

 cíl jízdy (trasa), 

 číslo dokladu povolujícího jízdu nebo podpis osoby, která jízdu schválila, 

 datum a čas příjezdu, 

 počet ujetých km a konečný stav tachometru, 

 počet práce motoru (motohodin), 

 množství doplněných pohonných hmot a olejů, 

 jméno řidiče a podpis, 
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 poznámky [24]. 

Na konci každého kalendářního měsíce se provede uzávěrka tj. vyhodnocení počtu 

ujetých kilometrů, počtu motohodin a spotřeby pohonných hmot a oleje [24]. 

 

Obrázek 10 Kilometrový proběh sledovaných vozidel HZS Královéhradeckého kraje 
v období 2010 - 2013 

 

 

Obrázek 11 Kilometrový proběh sledovaných vozidel HZS Pardubického kraje  
v období 2010 - 2013 

Pro vyhodnocení kilometrových průběhů jsem u sledovaných vozidel HZS 

Královéhradeckého kraje využila měsíční uzávěrky, převést veškeré záznamy o jízdách 

vybrané požární techniky do elektronické podoby by bylo časově velmi náročné. Pro 
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vyhodnocení kilometrových proběhů jsou měsíční uzávěrky dostatečným zdrojem 

informací. 

Kilometrové proběhy jednotlivých vozidel v obou krajích jsou závislé na počtu výjezdů, 

rozsahu kondičních a hospodářských jízd. Počet kilometrů najetých při výjezdové činnosti 

souvisí s velikostí hasebního obvodu.  

Pokud kilometrové proběhy přepočítáme na hodiny a doplníme práci stroje na místě, 

vznikne přehled celkové zátěže pohonného agregátu. Hodnoty pro oba sledované kraje jsou 

graficky znázorněny na obrázcích 12 a 13. Přepočet kilometrových proběhů na hodiny byl 

proveden použitím průměrné výpočtové rychlosti 50 km/h.  

V obou sledovaných krajích jsou vidět výrazné rozdíly mezi přepočítanými jízdami a prací 

stroje na místě, dále pak mezi provozem 1. vozů (2. vozů) a velkoobjemových cisteren.  
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Obrázek 12 Porovnání provozní zátěže sledovaných vozidel v Královéhradeckém kraji 
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Obrázek 13 Porovnání provozní zátěže sledovaných vozidel v Pardubickém kraji 
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U sledovaných vozidel HZS Královéhradeckého kraje je kromě pár výjimek převaha práce 

stroje na místě, požární stanice Nový Bydžov vyčnívá v tomto znázornění velmi výrazně. 

Zřejmě se zde jedná o velmi pečlivou práci zodpovědné osoby, která vede záznamy  

o provozu techniky. Průměrný procentuální podíl práce stroje na místě přepočítané na 

jedno vozidlo je roven 64,8 %. U vozidel HZS Pardubického kraje naopak převažuje 

zatížení vozidel jízdami, přestože je ve sledovaném vzorku většina velkoobjemových 

cisteren, u kterých by se dalo předpokládat spíše zatížení agregátu prací na místě z důvodů 

specializace techniky. Zde je procentuální podíl práce stroje na místě přepočtený na jedno 

vozidlo pouhých 16,8 %. 

To je možné vysvětlit buď tak, že zmíněné velkoobjemové CAS jezdí převážně kondiční 

jízdy, nebo jsou záznamy o průběhu práce stroje na místě neúplné, či nepřesné. Naopak  

u vozidel HZS Královéhradeckého kraje by se mohlo jednat o nadhodnocené údaje. 

V následujících obrázcích 15 a 16 jsou uvedeny již zmíněné kilometrové proběhy, 

přepočty jízdy na hodiny, práce stroje na místě a dále pak stavy tachometrů, množství 

natankovaných pohonných hmot a vypočtená průměrná spotřeba sledovaných vozidel 

v obou krajích. 

 

Obrázek 14 Přehled provozu sledovaných vozidel HZS Pardubického kraje 
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Obrázek 15 Přehled provozu sledovaných vozidel HZS Královéhradeckého kraje 

 

Využití prvovýjezdových vozidel na podvozcích Tatra 815 je jednoznačně vyšší  

u HZS Královéhradeckého kraje, kde je ve výjezdu na prvním místě zařazena Tatra  

na 9 požárních stanicích. Průměrný roční kilometrový proběh na jedno vozidlo je 2860 km. 

Tato hodnota je zkreslena 2 novými vozidly (1. vozy), která byla dodána v druhé polovině 

roku 2013. Pokud tato vozidla vyřadíme ze statistického souboru, pak se průměrná hodnota 

zvýší na 3469 km za rok. Pokud do statistiky zařadíme velkoobjemové cisterny, klesne 

průměrný roční kilometrický proběh jednoho vozu na 1795 km. 

V Pardubickém kraji jezdí prvovýjezdová vozidla na podvozcích Tatra pouze na  

3 požárních stanicích. Průměrný roční kilometrický proběh těchto vozidel je 4128 km. Na 

2 požárních stanicích jsou navíc zařazeny 2 vozidla na podvozku Tatra jako 2. vozy. Po 

přidání těchto vozidel do statistického souboru dojde k poklesu sledovaného ročního 

průměru na 3272 km. HZS Pardubického kraje v roce 2013 zařadil také dvě nová vozidla 

(velkoobjemové hašení). Průměrný roční kilometrový proběh na jedno vozidlo včetně nově 

zařazených velkoobjemových CAS je 1569 km. Pokud nová vozidla vyřadíme, stoupne 

tento průměr na 1639 km. 
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Při porovnání průměrných ročních kilometrových proběhů na jedno vozidlo je 

hodnota mírně vyšší v Královéhradeckém kraji z důvodu převahy 1. vozů oproti 

Pardubickému kraji, kde převažují velkoobjemové CAS.  

V rámci kilometrových proběhů jsem také sledovala průměrnou spotřebu 

pohonných hmot u jednotlivých vozidel. Průměrná spotřeba pohonných hmot ve 

sledovaném období u sledovaných vozidel v Královéhradeckém kraji dosáhla 80 litrů na 

100 km. Pokud ze statistického souboru vyřadíme všechny velkoobjemové cisterny, klesne 

průměrná spotřeba o 10 litrů.  

Vozidla v Pardubickém kraji jezdila ve sledovaném období s průměrnou spotřebou 

69 litrů na 100 km. Zde po vyřazení všech velkoobjemových cisteren klesne průměrná 

spotřeba na 54 litrů na 100 km.  

HZS Královéhradeckého kraje má Pokynem ředitele č. 79 z roku 2009 stanoveny 

podmínky autoprovozu [27]. V Příloze č. 1 tohoto pokynu je mimo jiné uvedena jednotná 

specifikace spotřeb pohonných hmot služebních dopravních prostředků HZS 

Královéhradeckého kraje. Pro vozidla Tatra 815 je zde hodnota 47 litrů na 100 kilometrů. 

Pokud se ale podíváme na reálné spotřeby vozidel, jsou spotřeby vozidel vyšší v řádově 

desítkách litrů. Průměrná spotřeba vozidel HZS Pardubického kraje se uvedené spotřebě 

alespoň blíží. 
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1.7 Vyhodnocení poruchovosti a oprav 

Provoz a údržba požární techniky se řídí Řádem strojní služby. Během své 

životnosti se vozidla nacházejí v různých provozních stavech. Níže je uveden přehled 

vybraných stavů a krátké vysvětlení pojmů: 

 doba provozu – časový úsek, během kterého je objekt v provozu,  

 provoz – stav, kdy je objekt schopen plnit požadované funkce,  

 doba do poruchy – celková doba provozu objektu od okamžiku jeho prvního 

uvedení do použitelného stavu až do poruchy, nebo od okamžiku obnovy do 

další poruchy[29], 

 porucha – jedná se o stav, kdy objekt částečně nebo úplně ztratí schopnost 

provozu, není schopen plnit požadovanou funkci [30], 

 oprava - opravou je myšlena regenerace nebo obnovení původních funkcí 

prostředků strojní služby. Prostředky strojní služby nevykazují po opravě změnu 

typu nebo změnu či úpravu podstatných částí mechanismu, konstrukce nebo 

změnu technických či taktických parametru [24]. 

 údržba – zahrnuje konkrétní technologické činnosti a postupy, jejich aplikace za 

určitých podmínek vede k obnově požadovaného technického stavu objektu[29], 

 preventivní údržba – jedná se o údržbu prováděnou v předem stanovených 

intervalech nebo dle předepsaných kritérií s cílem snížit pravděpodobnost 

poruchy nebo zhoršení fungování objektu[29]. 

Soubor statistických dat s údaji o sledovaných vozidlech z obou krajů byl pro 

vyhodnocení poruchovosti roztříděn do předem stanovených skupin: 

 opravy po poruše: 

- na podvozkové základně, 

- na požární nástavbě, 

 preventivní údržba (revize, zkoušky, plánované kontroly, STK, emise) 
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 opravy po poškození (při zásahu, při dopravní nehodě). 

Výsledky rozboru v obou krajích jsou graficky znázorněny na následujících 

obrázcích.  

 

Obrázek 16 Přehled údržbářských zásahů na sledovaných vozidlech v Královéhradeckém 

kraji 

 

Obrázek 17 Přehled počtu oprav na sledovaných vozidlech v Královéhradeckém kraji 
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Na obrázku 16 jsou graficky znázorněny počty oprav a preventivní údržby. 

Průměrný počet poruch na jedno vozidlo ve sledovaném období v Královéhradeckém kraji 

je 6. Vzhledem k průměrnému věku vozidel, který je 20 let, pokud nezapočítáváme nová 

vozidla do stáří 3 let, je tento počet poruch dle mého názoru poměrně nízký. Při přepočtu 

průměru na jeden rok se jedná o 1,5 poruchy na vozidlo. Z přehledu jsou vyřazeny obě 

nové CAS dodané v roce 2013. 

Při pohledu na počty preventivní údržby je zřejmé, že na některých požárních 

stanicích pokulhává buď samotná realizace, nebo dle mého názoru pravděpodobnější 

varianta je, že se neprovádí její řádná evidence. Znatelný rozdíl při vedení záznamů  

o opravách a hlavně o preventivní údržbě je pouze u vozidel na požárních stanicích Dvůr 

Králové nad Labem a Dobruška. Přesto si myslím, že ani nejvyšší počet - 28 záznamů  

o preventivní údržbě na jedno vozidlo ve čtyřletém období nedokumentuje veškeré 

preventivní úkony. 

Na obrázku 17 je znázorněno grafické zobrazení počtu oprav rozdělených na 

opravy podvozku a požární nástavby. Zde je vidět, že převažují na většině vozidel opravy 

podvozkové základny. Pouze u 1. vozu na požární stanici v Novém Bydžově a hodnoty 

srovnatelné a ve Dvoře Králové nad Labem výrazně převažují na 1. voze opravy požární 

nástavby. 

 

Obrázek 18 Přehled údržbářských zásahů na sledovaných vozidlech v Pardubickém kraji 
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Obrázek 19 Přehled počtu oprav na sledovaných vozidlech v Pardubickém kraji 

 

Přehled údržbářských zásahů na sledovaných vozidlech v Pardubickém kraji je 

znázorněn na obrázku 18, zde je na první pohled zjevná výrazná převaha preventivní 

údržby a vcelku minimální počet oprav. Průměrný počet oprav na jedno vozidlo během 

sledovaného období jsou 2.  Průměrný věk sledovaných vozidel je 19 let po vyřazení 

vozidel do stáří 3 let. Z přehledu i průměrného počtu oprav jsou vyřazeny obě nové CAS 

dodané v roce 2013.  

Počet oprav v Pardubickém kraji je oproti Královéhradeckému kraji pouze 

třetinový, přestože věk průměrný věk vozidel v obou krajích je srovnatelný.  

Na obrázku 19 je znázorněn přehled počtu oprav dělený na opravy podvozku  

a požární nástavby. Opět výrazně častěji dochází k poruše na podvozkové základně než na 

požární nástavbě. Opravy na požární nástavbě proběhly v celkovém počtu 9 zásahů, to 

v průměru není ani celá jedna oprava na vozidlo za sledované období. Nejvíce oprav na 

podvozkové základně je u 1. vozů, které ale mají současně největší kilometrové proběhy. 
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4 Stanovení vybraných charakteristik provozování sledované 

požární techniky 

Pod charakteristiky provozování lze zařadit také ukazatele spolehlivosti. Pro účely 

této práce jsem zvolila dva ukazatele spolehlivosti – bezporuchovost a pohotovost. 

1.8 Bezporuchovost 

Bezporuchovost je základní a nejčastěji hodnocenou částečnou vlastností 

spolehlivosti vozidel a jejich součástí. Obecně lze bezporuchovost vyjádřit jako schopnost 

objektu nepřetržitě plnit požadované funkce po stanovenou dobu a za stanovených 

podmínek [29]. 

Pro vyhodnocení bezporuchovosti byla k analýze proudu poruch zvolena metoda 

zkušebních plánů. Zkušební plány lze rozdělit dle omezujících kritérií do čtyř základních 

typů. Pro účely této práce byl zvolen tzv. t – plán, kdy je zkouška limitována zvolenou 

dobou trvání zkoušky a náhodnou veličinou je počet poruch, které se vyskytnou  

u zkoušených objektů [25]. U sledované požární techniky je předpoklad, že po poruše 

následuje oprava, jedná se tedy o zkušební t - plán charakterizovaný symbolem M.  

Průběh zkoušky reprezentuje časová veličina zvaná akumulovaný pracovní čas Taku. 

Akumulovaný pracovní čas vyjadřuje celkovou dobu provozu všech sledovaných objektů 

po dobu zkoušky [25]. Pro výpočet t-plánu s určujícím parametrem M slouží níže uvedená 

rovnice: 

∑ ⋅−+−= 0i0AKU τr)(n)θ(τT  (1) 

kde:   

τ0 doba zkoušky, od počátku do vzniku r0 – té poruchy, 

n počet výrobků zařazených do zkoušky, 

r počet poruchových kusů, 

θi čas potřebný na opravu i – tého výrobku[25]. 
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Do výpočtu akumulovaného pracovního času dle rovnice (1) nebyly zařazeny 

bezvýznamné poruchy, které byly vyřazeny již dříve při stanovování absolutních počtů 

poruch u sledovaných vozidel. Výpočet byl proveden pro 4 časové úseky: 20, 40, 60 a 80 

hodin. Po přepočtu časových intervalů na projeté kilometry průměrnou rychlostí 50 km/h 

získáme vzdálenosti 1000, 2000, 3000 a 4000 km. Tyto hodnoty jsou rozdílné oproti běžné 

praxi, kde se využívá interval proběhu 1000 km. Vzhledem ke specifickému zatížení 

požárních vozidel a k nutnosti zachytit delší časový interval pro získání objektivnějších 

hodnot byly zvoleny uvedené 4 časové intervaly. 

Vzhledem k tomu, že sledovaná vozidla vykazují rozdílné technické parametry  

a zároveň jsou velmi rozdílné podmínky provozu, rozdělila jsem sledovaná vozidla obou 

krajů na 2 skupiny: 

 dle věku: 

o do deseti let, 

o nad deset let, 

 dle účelu: 

o 1. vůz (2. vůz), 

o velkoobjemové hašení. 

Jako první je ovšem uveden na následujících obrázcích 20 a 21 akumulovaný 

pracovní čas všech vozidel zařazených do statistiky. Zde byly ze statistických souborů opět 

vyřazeny vozidla dodaná v průběhu 2013 a některá další vozidla, ke kterým nebyly 

dostupné relevantní informace o opravách a provozu. Cílem diplomové práce je srovnávání 

obou krajů, proto jsou i zde uvedena grafická zobrazení pro sledovaná vozidla obou krajů 

odděleně. Ve srovnání celkových hodnot z obou krajů je v závěru znatelný rozdíl 301 km 

tzn. o 6 hodin delší akumulovaný pracovní čas ve prospěch vozidel Královéhradeckého 

kraje. 
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Obrázek 20 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Pardubického kraje  
– celková statistika 

 

 

Obrázek 21 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Královéhradeckého kraje  
– celková statistika 
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Obrázek 22 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Pardubického kraje 
 – do 10 let stáří 

 

 

Obrázek 23 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Královéhradeckého kraje 
– do 10 let stáří 

Na obrázcích 22 a 23 jsou zobrazeny vozidla obou sledovaných krajů, která jsou 

mladší než 10 let. V Pardubickém kraji se jedná o 4 vozidla, v Královéhradeckém kraji 

bylo možno zařadit do této kategorie 5 vozidel. Zde je při srovnání hodnot v závěru 

zkoušky v obou krajích ještě výraznější rozdíl než u celkové statistiky, jedná se o více než 

12 hodinový rozdíl ve prospěch vozidel HZS Královéhradeckého kraje. 
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Obrázek 24 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Pardubického kraje 
 – nad 10 let stáří 

 

 

Obrázek 25 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Královéhradeckého  
– nad 10 let stáří 

 

Na obrázcích 24 a 25 jsou zobrazeny vozidla obou sledovaných krajů, která jsou 

starší než 10 let. V Pardubickém kraji se jedná o 12 vozidel, v Královéhradeckém kraji této 

kategorie spadá 13 vozidel. Vozidla mají po dobu zkoušky srovnatelné hodnoty v obou 

krajích, na závěr však vzniká rozdíl 5,4 hodiny opět ve prospěch HZS Královéhradeckého 

kraje. 
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Obrázek 26 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Pardubického kraje  
– 1. vozy 

 

Obrázek 27 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Královéhradeckého kraje 
 – 1. vozy 

Na obrázcích 26 a 27 jsou zobrazena vozidla obou sledovaných krajů, která jsou 

zařazena jako 1. vozy (2. vozy). V Pardubickém kraji se jedná o 4 vozidla, 

v Královéhradeckém kraji je v této kategorie zařazeno 8 vozidel. Maximální rozdíl mezi 

kraji nastává v čase zkoušky 60 hodin, kdy je roven 3,3 hodinám ve prospěch HZS 

Pardubického kraje.  



 

54 

 

Obrázek 28 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Pardubického kraje 
 - velkoobjemové CAS 

 

 

Obrázek 29 Grafické znázornění výpočtu Taku vozidel HZS Královéhradeckého kraje 
 – velkoobjemové CAS 

 

Na obrázcích 28 a 29 jsou zobrazena vozidla obou sledovaných krajů, která jsou 

zařazena jako velkoobjemové cisterny. V Pardubickém kraji se jedná o 12 vozidel, 

v Královéhradeckém kraji do této kategorie spadá 10 vozidel. Při porovnání hodnot mezi 

kraji je opět nejvýraznější rozdíl hodnot, kdy sledovaná vozidla HZS Královéhradeckého 

kraje mají akumulovaný pracovní čas delší o 9,6 hodiny než vozidla HZS Pardubického 

kraje. 
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1.9 Pohotovost 

Pohotovost lze definovat jako schopnost objektu plnit požadované funkce v daném 

časovém úseku za stanovených podmínek [29]. Je to komplexní vlastnost objektu, která 

zahrnuje bezporuchovost, opravitelnost a zajištění údržby objektu v definovaných 

podmínkách provozu. Pohotovost lze číselně vyjádřit pomocí ukazatelů pohotovosti tj. 

součinitel pohotovosti a součinitel technického využití. 

Součinitel pohotovosti je definovaný vztahem: 

∑∑
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kde: 

∑tpj  součet časů bezporuchového provozu, 

∑toi  součet časů oprav v průběhu posuzovaného období. 

 

Rovnici (2) lze pro výpočet upravit pro dosazení již použitých veličin na tvar: 
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Součinitel pohotovosti byl stanoven pro stejné časové intervaly respektive 

kilometrové proběhy jako akumulovaný pracovní čas. Součinitel pohotovosti byl stanoven 

pro všechna sledovaná vozidla obou krajů. Vyřazena byla pouze vozidla dodaná oběma 

HZS krajů v roce 2013, a v Královéhradeckém kraji také některá vozidla, u kterých nebylo 

možné provést výpočet z důvodu nedostatku použitelných dat.  
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Obrázek 30 Grafické znázornění výpočtu součinitelů pohotovosti  
všech vozidel zařazených do statistiky v obou sledovaných krajích 

 

Na obrázku 30 je vidět, že sledovaná vozidla HZS Královéhradeckého kraje jsou 

po většinu doby zkoušky blíže ideální hodnotě 1 než vozidla v sousedním Pardubickém 

kraji. Lze proto říci, že z dostupných dat vyplývá vyšší spolehlivost vozidel HZS 

Královéhradeckého kraje. 
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5 Rozbor a porovnání systému údržby ve sledovaných 

krajích a jejich vliv na vykazovanou poruchovost techniky 

V zásadě je možné říci, že systém údržby požární techniky je obecně nastaven 

Řádem strojní služby, který je závazný pro všechny HZS v České republice. V tomto 

dokumentu jsou stanoveny úkoly strojní služby, mezi které patří zabezpečení 

provozuschopného stavu prostředků strojní služby zařazených do provozu nebo zálohy. 

Strojní služba dále zabezpečuje dílenskou činnost a časový plán údržby a zkoušek, včetně 

opatření souvisejících se změnu podmínek provozu, zejména klimatických. Vedení 

záznamů o provozu, kontrolách a zkouškách požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany spadá také mezi úkoly na úseku strojní služby [24]. 

Organizaci činností souvisejících s provozem, údržbou, zkoušením a opravami 

požární techniky zajišťuje technik strojní služby ve směně. Obsluhu, údržbu, zkoušky  

a opravy smějí provádět pouze příslušníci s odbornou způsobilostí k této činnosti, případně 

příslušníci, kteří se odborně připravují pod dozorem [24]. 

Údržba a zkoušky požární techniky se provádějí podle časového plánu údržby  

a zkoušek. Tento časový harmonogram musí respektovat podmínky stanovené výrobcem, 

či servisem. Rozsah kontroly provozuschopnosti před použitím je uveden v Příloze  

č. 5 Řádu strojní služby. Tato kontrola se provádí u zásahové požární techniky každý den 

při střídání směny. Kontrola požární techniky po použití se provádí v nezbytném rozsahu 

pro ověření provozuschopnosti [24]. 

Ředitel HZS Královéhradeckého kraje vydal jako doplněk Řádu strojní služby 

Pokyn ředitele, který stanovuje zásady autoprovozu [27]. V Příloze č. 3 jsou pak upřesněny 

instrukce pro provádění zkoušek a mytí techniky. V rámci zmíněné přílohy jsou uvedeny 

pokyny pro sjednocení strojní služby v rámci HZS kraje. Co se týká údržby mobilní 

požární techniky, patří sem plánované kontroly a ošetřování techniky podle jednotného 

kontrolního předpisu „Technické ošetření nákladních vozidel“. Uvedeno v příloze  

3 diplomové práce. Toto se provádí minimálně 2x ročně (duben - květen, říjen – 

listopad/zimní x letní přechody). Kontroly a ošetření akumulátorů se provádějí jednou 

měsíčně a o kontrole se vyhotovuje písemný záznam. Jednou za 3 měsíce se pak provádí 
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zkouška sání a těsnosti čerpadel CAS. Zkouška nejvyššího tlaku CAS se provádí jednou za 

rok, nebo po každém použití. Provádění prácí na úseku strojní služby se zpravidla řídí 

okamžitou potřebou [27]. 

HZS Pardubického kraje mi podobný pokyn nepředložilo a dle získaných informací 

od vedoucího služeb na Krajském ředitelství HZS Pardubického kraje postupují pouze dle 

Řádu strojní služby. 

K novým vozům je dodáván Návod k obsluze a Servisní sešit. Tyto dokumenty 

obsahují základní informace o provozu a údržbě vozidla v rámci jeho životního cyklu. Do 

servisního sešitu by rovněž měly být zaznamenávány všechny události související 

s vozidlem (údržba, opravy, úpravy). 

Při stanovení poruchovosti požárních vozidel v obou krajích v absolutních číslech 

bylo v Královéhradeckém kraji zjištěno v průměru 6 poruch na vozidlo v průběhu 

sledovaných 4 let. V Pardubickém kraji bylo toto číslo výrazně nižší a to 2 poruchy na 

vozidlo ve stejném časovém úseku při srovnatelném věkovém průměru sledovaných 

vozidel v obou krajích. Při porovnání spolehlivostních charakteristik bezporuchovosti  

a pohotovosti v obou krajích však ve většině případů vyšly hodnoty lépe pro 

Královéhradecký kraj. Dalo by se tedy říci, že pokud má pravidelná údržba vliv na vznik 

poruch, pak v hasiči v Královéhradeckém kraji dbají na údržbu ve větší míře než jejich 

kolegové v Pardubickém kraji. Nicméně tento výrok by bylo zavádějící vzhledem 

k poměrně významným nedostatkům ve vedení dokumentace o opravách i údržbě. 

Preventivní údržba samozřejmě není jen o evidenci, ale hlavně o jejím kvalitním 

provedení. V kapitole 3 je uvedeno srovnání počtu poruch a preventivních zásahů na 

požárních vozidlech. U části vozidel HZS Pardubického kraje byla zjevná výrazná 

preventivní péče a minimální počty oprav. Což by potvrzovalo domněnku, že 

preventivními zásahy lze předcházet poruchám. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo porovnat provoz a údržbu cisternových 

automobilových stříkaček na podvozcích Tatra 815 dislokovaných u HZS 

Královéhradeckého a Pardubického kraje. Pro porovnání provozu a údržby sledovaných 

vozidel bylo stanoveno časové omezení lety 2010 – 2013 a do sledovaného souboru byly 

zařazeny pouze cisternové automobilové stříkačky na zmíněném podvozku Tatra 815. 

Pro zjištění porovnatelnosti obou krajů byla nejprve uvedena charakteristika území 

a zabezpečení požární ochrany. V první kapitole byl také uveden tabulkový přehled všech 

CAS na podvozku Tatra 815 a rozlišení techniky na prvovýjezdové vozy a CAS pro 

velkoobjemové hašení v obou sledovaných krajích. 

V druhé kapitole jsem uvedla statistiku výjezdové činnosti obou HZS ve 

sledovaném období 2010 - 2013, kde bylo zjištěno, že počty zásahů jsou v obou krajích 

srovnatelné. Dále zde bylo cílem porovnat výjezdovou a ostatní činnost obou HZS. Zde 

jsem ovšem díky nedostatku dat z Královéhradeckého kraje musela improvizovaně uvést 

tabulky s počty výjezdů jednotlivých stanic ve sledovaném období, abych vytvořila 

alespoň hrubou představu o zatížení sledovaných vozidel výjezdovou činností. Pro HZS 

Pardubického kraje bylo možné vytvořit grafické zobrazení s přehledem počtu jízd 

k zásahu a jízd ostatních pro jednotlivá vozidla. Zde nebylo možné provést mezikrajské 

srovnání z důvodu nedostatku dat. 

Kapitole 3 byl uveden přehled kilometrových proběhů, počtů oprav a preventivních 

zásahů na sledované technice v obou krajích. Opravy byly dále děleny na opravy na 

podvozkové základně a na požární nástavbě. Výsledky zkoumání byly graficky zobrazeny 

pro každý kraj samostatně. Závěrem zde byl průměrný počet oprav, kde v Pardubickém 

kraji se jednalo o 2 opravy na vozidlo, a pro vozidla Královéhradeckého kraje byl 

výpočtem stanoven průměr 6 oprav na vozidlo ve sledovaném období.  

V kapitole 4 na předchozí provozní charakteristiky navázaly dva spolehlivostní 

parametry, a to bezporuchovost a pohotovost. Bezporuchovost byla vyjádřena 

akumulovaným pracovním časem, kde jsem nejprve vypočetla celkové hodnoty pro 

všechna sledovaná vozidla. Následně pro získání údajů s vyšší vypovídací hodnotu byl 
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soubor sledovaných vozidel obou krajů rozdělen dle dvou kritérií – věk a zařazení techniky 

(1. vůz x velkoobjemové hašení). Získané výsledky byly pro snadnější porovnání graficky 

znázorněny. Oproti očekávání, zde ve většině případů vyšly lepší hodnoty pro vozidla 

Královéhradeckého kraje, vyjma srovnání 1.vozů. Pohotovost byla stanovena použitím 

výpočtu součinitele pohotovosti, také v této spolehlivostní charakteristice byly hodnoty pro 

vozidla Královéhradeckého kraje lepší. 

V poslední kapitole je uveden rozbor a porovnání údržby z hlediska předpisů. 

V Královéhradeckém kraji je vydán doplňující pokyn pro autoprovoz, ve kterém jsou 

podrobněji rozepsány úkony technického ošetření vozidel. Ze získaných dat o provozu  

a údržbě vozidel v obou krajích si netroufám stanovit nakolik kvalitně je prováděná 

zejména preventivní údržba. Podle mého názoru jsou rozdíly v provádění údržby nejen 

mezi kraji, ale i mezi jednotlivými požárními stanicemi. Údržba a opravy vozidel jsou 

závislé na spolehlivosti a zodpovědnosti všech příslušníků, kteří se podílejí na chodu 

požárních stanic jako celků. Sebelepší evidence nemůže nahradit kvalitně provedenou 

opravu, či preventivní údržbu na požárním vozidle či jiném potřebném vybavení.  

  Diplomová práce vznikla v rámci interního grantu specifického výzkumu 

„SP2014/44 - Určující aspekty provozní a funkční spolehlivosti požární techniky“.  
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