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Anotace 

Šťastný, P. Provoz požární techniky v mimořádných podmínkách. Diplomová práce. 

Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta Bezpečnostního Inženýrství, 2015. 

46 s. 

Diplomová práce řeší problematiku provozu požární techniky v mimořádných 

podmínkách. V první části práci je shrnut počet požární techniky u jednotek požární ochrany, 

který je dále rozdělen podle kategorie podvozku. V druhé části bylo provedeno vyhodnocení 

návodů výrobců požární techniky, které bylo zaměřeno na údržbu a jízdu v mimořádných 

podmínkách. V třetí části práce byly vypracovány zásady pro přípravu požární techniky před 

jízdou a pro jízdu v mimořádných podmínkách. V poslední části byly vypracovány zásady 

kontroly po vyjetí z mimořádných podmínek provozu a zásady následné údržby po skončení 

zásahu na stanici, před uvedením techniky do akceschopnosti.  

Klíčová slova: požární technika; brodění; jízda v terénu; jízda ve sněhu; uzávěr 

nápravových diferenciálů. 

Summary 

Šťastný, P. Operation of fire technology under exceptional circumstances. The dissertation. 

Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2015. 46 p. 

My dissertation deals with issues concerning an operation of fire technology 

(trucks) under exceptional circumstances. The first part is focused on a count of fire 

equipment units (trucks) at individual fire stations as well as their categorization into 

individual sub-groups based on type of truck used. The second part contains an evaluation 

of the instruction manuals for individual unit types as supplied by manufacturers. Focus is 

directed onto a maintenance and driving  under exceptional conditions. The third part 

elaborates  preparation principles of fire technology before driving out as well as driving 

under extraordinary conditions. The last part includes checking principles used after return 

from extraordinary traffic conditions as well as principles of consecutive maintenance 

following  the end of emergency incident prior to equipment being returned back to action-

ready state. 



 

 

Key words: fire equipment; wading; driving off-road; driving on snow; guard valve of 

axled-gear differential.  
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Seznam zkratek 

ABS Antiblokační systém 

ASR Protiprokluzový systém 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

CTIS Centrální huštění pneumatik 

ČR Česká republika 

EMV Elektromagnetický ventil 

GŘ Generální ředitelství 

HVZ Hydraulické vyprošťovací zařízení 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO Jednotka požární ochrany 

M+S Mud + snow (bláto + sníh) 

M-B Mercedes-Benz 

MSK Moravskoslezský kraj 

OLK Olomoucký kraj 

PHM Pohonné hmoty a maziva 

PKN Požární kontejnerový nosič 

PT Požární technika 

VYA Vyprošťovací automobil 
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Seznam symbolů 

α [°] přední nájezdový úhel 

β [°] zadní nájezdový úhel 

γ [°] přechodový úhel 

d [m] světlá výška 

h [m] světlá výška pod nápravou 

x [m] přesah vozidla při styku s hladinou 

α ׀ [°] úhel vjezdu 

a [m] hloubka vodní překážky při klidné hladině 

b [m] výška vln (hřeben vlny v průřezu) 

c [m] pokles daný zabořením do dna v závislosti na měrném tlaku 

a únosnosti dna 

d׀ [m] výška rozstřiku  

e [m] brodící hloubka 

f [m] zdánlivá brodící hloubka způsobená přesahem vozidla 

g [m] zdánlivá brodící hloubka způsobená přesahem vozidla zvýšená 

o poměrnou část výšky rozstřiku 

 

  



 

3 

 

Úvod 

Podmínky pro provoz požární techniky jsou velmi rozmanité. Nikdy se nedá 

dopředu jednoznačně stanovit, kde a za jakých podmínek bude technika jezdit. Ne vždy, 

může požární technika přijet k události po zpevněné komunikaci. Při řadě událostí je potřeba 

při příjezdu překonat různé překážky jako např. travní porost, oraniště, menší vodní toky aj. 

Další události mohou nastat v lesních terénech, anebo je zapotřebí brodivosti pro záchranu 

a evakuaci osob ze zaplavených měst a obcí. A také nesmíme zapomenout na provoz 

techniky v zimním období, kdy jízdu komplikuje sníh a led. 

Diplomovou práci jsem zaměřil na provoz požární techniky za mimořádných 

podmínek, do kterých spadá výše popsaná rozmanitost terénu a druhy překážek. V práci jsem 

shrnul současný počet jednotlivých kategorií podvozků s rozdělením na druhy techniky 

a rozdělení u jednotek požární ochrany. Z důvodu velkého množství druhů požárních 

nástaveb jsem se v práci zaměřil pouze na cisternové automobilové stříkačky a požární 

kontejnerové nosiče. Poté jsem provedl průzkum nejvíce používaných automobilových 

podvozků u HZS ČR pro tyto požární nástavby. U vybraných podvozků jsem provedl 

vyhodnocení dodávaných návodů k podvozku, kde jsem se zaměřil na problematiku jízdy 

a údržby podvozku po jízdě v mimořádných podmínkách. Po vyhodnocení návodů výrobců 

k podvozkům byly stanoveny taktické a konstrukční požadavky na požární automobily, které 

musí nové automobily splňovat. V další části práce jsou vypracovány všeobecné požadavky 

na přípravu automobilů před jízdou a zásady pro jízdu v mimořádných podmínkách. 

V poslední části jsou vypracovány všeobecné zásady pro kontrolu automobilu po ukončení 

jízdy v mimořádných podmínkách provozu a zásady pro základní údržbu techniky 

po skončení zásahu před opětovným uvedením do akceschopnosti. 

Cílem této práce je vyhodnotit návody výrobců podvozků a vytvořit základní 

pravidla pro přípravu vozidla před jízdou, pro průběh jízdy, pro kontrolu po jízdě a údržbu 

požárních automobilů po provozu v mimořádných podmínkách. Součástí práce jsou příklady 

praktického výcviku, které byly prováděny, za účelem zlepšení řidičských dovedností 

jednotlivých strojníků. 
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Rešerše 

Předmětem rešerše bylo provést průzkum odborných publikací a dalších zdrojů 

týkajících se problematiky jízdy automobilů ve složitých podmínkách provozu, a to nejen 

těch požárních. Touto problematikou se zabývají v některých odvětvích armádní normy 

STANAG a výrobci automobilových podvozků ve svých návodech. 

Základem pro tuto práci jsou návody k automobilovým podvozkům od výrobce 

TATRA [6, 8], Mercedes – Benz [10, 12], MAN [14], Scania [16], Iveco [18] a Renault [20]. 

U jednotlivých výrobců podvozků jsem provedl vyhodnocení jejich návodů. 

Jízdou ve složitých podmínkách provozu se dále zabývá výrobce automobilového 

podvozku Land Rover [24], který ve svém návodu řeší jízdu v terénu, jízdu na měkkém 

a suchém povrchu, jízdu na kluzkém podkladu a jízdu na hrbolatém terénu.  

Jedním z hlavních dokumentů pro řešení této problematiky je Severoatlantická 

norma STANAG 2805 (EDITION 5) [4] - která se zabývá požadavky na brodění a plavbu 

bojových a zabezpečovacích vozidel. Mezi další důležité zdroje patří technické podmínky 

pro pořízení požárního automobilu – Požadavky pro jízdu vodou [3], které stanovují základní 

požadavky na konstrukci zásahového požárního automobilu určeného k překonávání vodní 

překážky. 
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1 Provoz požární techniky 

1.1 Počet zásahových požárních automobilů u JPO 

Jednotky požární ochrany disponují 11 215 kusy zásahových požárních automobilů. 

Z celkového počtu je 6 027 kusů v kategorii pro městský provoz, 3 195 kusů pro smíšený 

provoz a 1 993 kusů pro terénní provoz. Poměr jednotlivých kategorií podvozku 

je vyobrazen v Obrázku 1. Podrobnější rozdělení zásahových požárních automobilů podle 

kategorie podvozku a druhu JPO je v Příloze A. V celkovém počtu zásahových požárních 

automobilů jsou zahrnuty také dopravní automobily na podvozku AVIA a velitelské 

automobily. Proto je počet automobilů s podvozkem pro městský provoz tak vysoký. 

 
Obrázek 1 Poměr kategorií podvozku u JPO 

V práci jsem se zaměřil pouze na požární techniku s kategorií podvozku dvě a tři 

s druhem nástavby CAS a PKN. Požární nástavbu CAS jsem vybral z důvodu, že se jedná 

o techniku, která je vysílána k mimořádným událostem jako první, a tudíž jsou na ní kladeny 

vysoké nároky na průjezdnost v mimořádných podmínkách provozu. Jako druhý typ požární 

techniky jsem vybral PKN z důvodu, že se jedná o automobil, který může převážet různé 

druhy kontejneru s požárním příslušenstvím nebo požární technikou a je tedy potřeba, aby 

tento automobil byl schopen průjezdnosti v mimořádných podmínkách provozu. Dalším 

důvodem pro výběr těchto dvou druhů požární techniky je pořizování v rámci Integrovaných 

operačních programů. Kdy HZS ČR nakupuje novou požární techniku, druhu nástavby CAS 

a PKN  na podvozcích kategorie dvě a tři. Hlavním důvodem nákupu těchto požárních 

automobilů je nasazení techniky při mimořádných událostech, jako jsou např. povodně. 

Městský 

podvozek

54%

Smíšený 

podvozek

28%

Terénní 

podvozek

18%
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Počet CAS a PKN na podvozku kategorie dvě a tři u jednotek HZS ČR je uveden 

v Tabulce 1.  

Tabulka 1 Počet vybraných druhů požární techniky 

Kategorie 

podvozku 

Druh nástavby 

CAS PKN 

Smíšený 309 34 

Terénní 284 25 

1.2 Kategorie podvozku požární techniky 

Podvozky požární techniky v České republice se rozdělují podle ČSN EN 1846-1 

[1] do tří základních kategorií: 

- kategorie 1 – pro městský provoz, 

- kategorie 2 – pro smíšený provoz, 

- kategorie 3 – pro terénní provoz. 

Jednotlivé kategorie se dělí podle druhu provozu, v jakém může být daný podvozek 

používán. Dál je pak technika s danou kategorií, zařazovaná do poplachového plánu podle 

územní působnosti, nebo podle předurčenosti k jakým zásahům bude technika využívána. 

Kategorie 1 – pro městský provoz 

Technika pro městský provoz je běžně používána na zpevněných pozemních 

komunikacích. Tato technika je zejména využívána ve velkých městech, jako je například 

hlavní město Praha, Brno, Olomouc a Ostrava. 

Kategorie 2 – pro smíšený provoz 

Technika pro smíšený provoz je technika s podvozkem schopna provozu na všech 

komunikacích a částečně i mimo komunikace. Tento druh podvozků je nejvíce využíván 

u jednotek požární ochrany. Podvozek pro smíšený provoz využívají ve velké míře CAS pro 

technické zásahy, velitelské automobily, vyšetřovací automobily a požární kontejnerové 

nosiče. 
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Kategorie 3 – pro terénní provoz 

Technika pro terénní provoz je technika schopna provozu na všech komunikací 

a hlavně v terénu. Technika s terénním podvozkem je převážně zařazena v horských 

oblastech. Dále je terénní podvozek využíván u techniky předurčené pro provoz 

v mimořádných podmínkách provozu. 

1.3 Mimořádné podmínky pro provoz 

Pro zpracování diplomové práce jsem si určil mimořádné podmínky pro provoz 

podle Technických podmínek pro zásahový požární automobil vydanými GŘ HZS ČR pod 

číslem MV 18096-1/PO-IZS-2011 [3], podle normy pro obecné požadavky na požární 

automobily ČSN EN 1846-2+A1 [2] a podle návodů vybraných předních výrobců podvozků 

používaných u JPO pro požární automobily. 

Z těchto materiálů jsem určil za mimořádné podmínky pro provoz tyto druhy: 

a) jízda vodou – brodění, 

b) jízda v  terénu, 

c) jízda v zimním období. 

Jízda vodou – brodění 

Brodění je překonání vodní překážky požárními automobily jízdou s koly 

v kontaktu se dnem [4]. Schopnost požárních automobilů k brodění se nejčastěji využívá při 

záchraně a evakuaci lidí ze zaplavených měst a obcích při povodních. 

Jízda v terénu 

Za jízdu v terénu můžeme považovat jakoukoliv jízdu mimo zpevněnou 

komunikaci [5]. Do této kategorie jsem zahrnul tedy jízdu po travním porostu, oraništi, 

bahně, blátě, sněhu a náledí. Nejčastěji za jízdu v terénu považujeme jízdu blátem, poněvadž 

se jedná o překonávání překážky vytvořené z hlíny rozpuštěné ve vodě. Tato překážka 

v provozu požární techniky se nejčastěji vyskytuje při hašení travních a polních porostů, kdy 

vlivem hašení dochází k vytváření bláta pod koly automobilů. Dále se bláto vyskytuje 

při různých mimořádných událostech v lesích a po povodních. 
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Jízda v zimním období 

Za jízdu v zimním období považujeme jízdu ve sněhu a na náledí, kterou taktéž 

můžeme přiřadit k mimořádným podmínkám provozu. V mnoha případech je zapotřebí 

příjezdu techniky po komunikacích, na kterých není dobře odklizený sníh, a nejsou posypané 

proti náledí. Z tohoto důvodu je taktéž zapotřebí věnovat pozornost i jízdě v tomto období 

a taktéž údržbě techniky po takové jízdě. 
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2 Vyhodnocení návodů výrobců 

Přední světoví výrobci nákladních automobilových podvozků, které se používají 

pro výrobu požární techniky, mají různé podmínky a požadavky na přípravu a údržbu 

podvozku pro provoz v mimořádných podmínkách. Z tohoto důvodů se v této části 

diplomové práce budu zabývat vyhodnocením návodů k automobilovým podvozkům 

od společnosti TATRA, MAN, Mercedes - Benz, Iveco, Renault, SCANIE. Počet kusů CAS 

s příslušným automobilovým podvozkem je vyobrazen na Obrázku 2 a počet kusů PKN 

na Obrázku 3. 

 
Obrázek 2 Počet kusů CAS na automobilových podvozcích u HZS ČR 

 
Obrázek 3 Počet kusů PKN na automobilových podvozcích u HZS ČR 

0

50

100

150

200

250

TATRA MAN M-B IVECO RENAULT SCANIE

102

53
70

16 13
22

218

5 6 2 12 1

Počet kusů

Smíšený podvozek Terénní podvozek

0

2

4

6

8

10

12

14

TATRA MAN M-B IVECO RENAULT SCANIE

2

9

13

2

5

33

0

10

0

8

4

Poček kusů

Smíšený podvozek Terénní podvozek



 

10 

 

2.1 TATRA 

TATRA je automobilový podvozek vyráběný tuzemskou společností TATRA 

TRUCKS, a.s. V diplomové práci uvádím dva druhy nejčastěji používaných automobilových 

podvozků TATRA pro požární techniku u HZS ČR. 

2.1.1 TATRA 815 – 2  

TATRA 815 – 2 je dvounápravový automobilový podvozek určený pro smíšený 

provoz s druhem požární nástavby CAS. Celkový počet CAS u jednotek HZS ČR je 101 

kusů. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral CAS 20 4000/240 - S2T, které HZS ČR 

nakoupil v roce 2013 od společnosti WISS CZECH, s.r.o. Základní geometrické rozměry 

jsou uvedeny v Tabulce 2. V práci je vyhodnocený návod k obsluze č. 01 – 0250 – CZE/04 

[6], který je dodaný k automobilu. 

Tabulka 2 Základní geometrické rozměry CAS 20 4000/240 – S2T 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

30,5 22,5 18,5 0,3 0,281 0,7 

 

 
Obrázek 4 CAS 20 4000/240 - S2T na podvozku TATRA 815 – 2 [7] 

Návod výrobce pro jízdu vodou 

Výrobce v návodu k podvozku ani k nástavbě nestanovil žádné pokyny k údržbě 

vozidla po jízdě vodou. 
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Návod výrobce pro zimní provoz 

- Sněhové řetězy 

Pro zajištění průjezdnosti na sněhu a ledu je možno na dvoumontáž zadních náprav 

nasadit sněhové řetězy. 

- Doporučení pro jízdu v zimě 

Pro jízdu ve stoupání využívejte uzávěrky diferenciálů, kterou ponechte zapnutou 

jen při jízdě v přímém směru. Po projetí obtížného úseku ihned uzávěrky diferenciálů 

vypněte. 

2.1.2 TATRA 815-7 

TATRA 815 – 7 je dvou, tří anebo čtyřnápravový podvozek určený pro terénní 

provoz. Na třínápravovém podvozku je nejčastěji postavena cisternová automobilová 

stříkačka, nebo nosič kontejnerů. Na dvounápravovém podvozku jsou u JPO pouze 

cisternové automobilové stříkačky, a na čtyřnápravovém podvozku jsou postaveny dva 

požární automobily určené pro evakuaci ze zaplavených oblastí. Celkový počet je 75 kusů 

třínápravových podvozků a 6 kusů dvounápravových podvozků. 

U jednotek HZS ČR je 52 kusů CAS na třínápravovém podvozku. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral CAS 30 9000/540 - S3R, která je postavena 

na třínápravovém automobilovém podvozku TATRA 815 – 731 R 32/411, které pro HZS 

ČR v roce 2013 dodala společnost WISS CZECH, s.r.o. Základní geometrické rozměry jsou 

uvedeny v Tabulce 3. V práci je vyhodnocený návod k obsluze č. 01 – 0514 – CZE/07 [8], 

který je dodaný k automobilu. 

Tabulka 3 Základní geometrické rozměry CAS 30 9000/540 - S3R 

Úroveň 

podvozku 
α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

Normální 35,9 35,2 30,9 0,409 0,381 1,2 

Zvednutá 39,9 38 37,9 0,523 0,469 1,2 
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Obrázek 5 CAS 30 9000/540 - S3R na podvozku TATRA 815-7 [9] 

Návod výrobce pro jízdu vodním tokem 

- Příprava automobilu pro průjezd vodním tokem 

Před broděním zkontrolujete na automobilu správné uzavření nádob na PHM 

a správné uzavření a zaslepení všech otvorů a schránek na nástavbě a podvozku. 

- Před průjezdem vodního toku 

Před průjezdem vodního toku zkontrolujeme výšku hladiny vodního toku 

a necháme zchladit všechny zahřáté součásti automobilu (světla, brzdové bubny atd.), aby 

nedošlo k náhlému zchlazení a tím k prasknutí. Poté zvedneme světlou výšku vozidla 

a podhustíme pneumatiky. Zapneme přední pohon a uzávěrku nápravových diferenciálů. 

- Samotný průjezd vodním tokem 

Při průjezdu vodním tokem je nutno dodržet pomalou stejnoměrnou rychlost. 

- Údržba po brodění 

Po výjezdu zkontrolovat funkčnost brzd, kompletnost automobilu a nahustit 

pneumatiky na správný tlak. 

Po ukončení jízdy proveďte důkladné omytí celého vozidla a sundejte všechny 

ucpávky a uzávěry, které jste před jízdou namontovali na vozidlo. Zkontrolovat stav všech 

olejových náplní a paliva.  
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Návod výrobce pro zimní provoz 

- Sněhové řetězy 

Pro zajištění průjezdnosti na sněhu a ledu je možno na kola zadních náprav nasadit 

sněhové řetězy, které vždy nasazujeme na kola jedné nápravy. 

- Doporučení pro jízdu v zimě 

Pro jízdu ve stoupání využívejte uzávěrky diferenciálů, které ponechejte zapnuté 

jen při jízdě v přímém směru. Po projetí obtížného úseku ihned uzávěrky diferenciálů 

vypněte. 

2.2 Mercedes - Benz 

Mercedes - Benz je světový výrobce nákladních automobilů, který má velké početní 

zastoupení automobilových podvozků u HZS ČR. Mezi nejčastěji používané druhy 

podvozků pro požární techniku je M - B Atego a M - B Actros. 

2.2.1 Mercedes - Benz Atego 1526 AF 4x4 

Jedná se o automobilové podvozky pro smíšený provoz, s nástavbou střední váhové 

kategorie. Jako nejčastější nástavba pro tento typ podvozku je používaná cisternová 

automobilová stříkačka anebo kontejnerový nosič. 

U jednotek HZS ČR je přibližně 110 kusů požárních automobilů na tomto 

podvozku. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral CAS 20 4000/240 – S2Z, kterou postavila 

společnost KOBIT - THZ s.r.o. Základní geometrické rozměry jsou uvedeny v Tabulce 4. 

V práci je vyhodnocený návod k obsluze č. 6462 8012 24 [10], který je dodaný k automobilu. 

Tabulka 4 Základní geometrické rozměry CAS 20 4000/240 - S2Z 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

30,5 24 22 0,372 0,266 - 
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Obrázek 6 CAS 20 4000/240 – S2Z na podvozku M - B Atego [11] 

Návod výrobce pro zimní provoz 

Na sněhu nebo náledí nasaďte včas sněhové řetězy na poháněná kola.  

Návod výrobce pro jízdu terénem 

Před začátkem jízdy v terénu zapněte uzávěrku diferenciálů a zařaďte nízký 

převodový stupeň. Při jízdě ze svahu nesjíždět šikmo a využívejte brzdný účinek motoru. 

Návod výrobce pro jízdu vodou 

Před průjezdem vodou zkontrolujte hloubku vody a dávejte pozor na překážky 

ve vodě. S automobilem lze jet vodou do výšky diferenciálů. 

2.2.2 Mercedes - Benz Actros 3344 6x6 

Mercedes - Benz Actros je třínápravový automobilový podvozek těžké kategorie. 

U HZS ČR má zastoupení zejména jako nosič kontejnerů, ale v ojedinělých případech je na 

tomto podvozku postavena i jiná nástavba. 

Celkový počet těchto automobilových podvozků u jednotek HZS ČR činí 19 kusů. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral PKN, kterých je u HZS ČR 13 kusů. 

Automobily dodala společnost Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak. Základní 

geometrické rozměry jsou uvedeny v Tabulce 5. V práci je vyhodnocený návod k obsluze 

č. 6462 8611 00 [12], který je dodaný k automobilu. 

Tabulka 5 Základní geometrické rozměry PKN 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

32,1 36,5 34,1 0,546 0,389 1,2 
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Obrázek 7 PKN na podvozku M - B Actros 3344 6x6 [13] 

Návod výrobce pro zimní provoz 

Na sněhu nebo náledí nasaďte sněhové řetězy na poháněná kola. 

Návod výrobce pro jízdu terénem 

Před začátkem jízdy v terénu zapněte uzávěrku diferenciálů a zařaďte nízký 

převodový stupeň. Při jízdě ze svahu nesjíždět šikmo a využívejte brzdný účinek motoru. 

Po jízdě v terénu očistěte a zkontrolujte vozidlo, zda je v pořádku a vypněte 

uzávěrky diferenciálu. 

Návod výrobce pro jízdu vodou 

Nechte zchladit všechny zahřáté součásti automobilu (světla, brzdové bubny atd.), 

aby nedošlo k náhlému zchlazení a tím k prasknutí. A před průjezdem vodou zkontrolujte 

hloubku vody a dávejte pozor na překážky ve vodě. 

2.3 MAN TGL a TGM 

Série podvozků TGL a TGM od automobilového výrobce MAN, jsou podvozky 

kategorie 2 pro smíšený provoz. Požární automobily vyrobené na těchto podvozcích spadají 

většinou do středně těžkých automobilů. Nejčastější nástavba na těchto podvozcích 

je cisternová automobilová stříkačka.  

U jednotek HZS ČR je přibližně 63 kusů požárních automobilů na těchto dvou 

sériích podvozků. 

Pro diplomovou práci jsem si vybral CAS 15 2000/120 – M2Z, kterou postavila 

společnost THT Polička, s.r.o. Základní geometrické rozměry jsou uvedeny v Tabulce 6. 
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V práci je vyhodnocený návod k obsluze č. 81.99587 – 5152 [14], který je dodaný 

k automobilu. 

Tabulka 6 Základní geometrické rozměry CAS 15 2000/120 – M2Z 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

28 22,5 24 0,417 0,345 - 

 

 
Obrázek 8 CAS 15 2000/120 – M2Z na podvozku MAN TGM [15] 

Návod výrobce pro zimní provoz 

Na sněhu nebo náledí nasaďte sněhové řetězy na poháněná kola. 

Návod výrobce pro jízdu terénem 

Před začátkem jízdy v terénu zapněte uzávěrku diferenciálů a zařaďte nízký 

převodový stupeň. 

Po jízdě v terénu vypněte uzávěrky diferenciálu a proveďte kontrolu a očistění 

vozidla, zda je v pořádku. 

Návod výrobce pro jízdu vodou 

Před průjezdem vodou zkontrolujte hloubku vody a dávejte pozor na překážky 

ve vodě. S automobilem lze jet vodou do výšky diferenciálů. 

2.4 Scania P400 CB 4×4 EHZ 

Scania P400 CB 4x4 EHZ je dvounápravový podvozek kategorie 2 pro smíšený 

provoz. Požární automobil vyrobený na tomto podvozku spadá do těžké třídy.  

U jednotek HZS ČR je prozatím 1 kus požárních automobilů na tomto podvozku. 
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Tento automobil s označením CAS 20 4000/240 – S2T postavila společnost WISS 

CZECH, s.r.o. v roce 2014. Základní geometrické rozměry jsou uvedeny v Tabulce 7. 

V práci je vyhodnocená příručka pro řidiče č. 1 555 577 [16], který je dodaný k automobilu. 

Tabulka 7 Základní geometrické rozměry CAS 20 4000/240 – S2T 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

24,6 25 23,9 0,408 0,311 0,75 

 

 
Obrázek 9 CAS 20 4000/240 – S2T  na podvozku Scania P400 B 4x4 EHZ [17] 

Návod výrobce 

Výrobce podvozku nestanovil v návodu žádné pokyny pro přípravu vozidla před 

jízdou a údržbu vozidla po jízdě vodou, po jízdě v terénu a po jízdě v zimním provozu. 

2.5 Iveco Magirus 140 E 30 W 

Série podvozků Iveco Magirus 140 E 30 W je automobilový podvozek kategorie 

2 pro smíšený provoz. Požární automobily vyrobené na těchto podvozcích spadají do těžké 

třídy automobilů. Nejčastější nástavba na těchto podvozcích je cisternová automobilová 

stříkačka.  

Pro diplomovou práci jsem si vybral sérii 13 kusů CAS 20 3000/200 – S2T, které 

v roce 2008 HZS ČR zakoupil od společnosti FIREFIGHTING TECHNOLOGY INT. s.r.o. 

Základní geometrické rozměry jsou uvedeny v Tabulce 8. V práci je vyhodnocený návod 

k obsluze a údržbě [18], který je dodaný k automobilu. 
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Tabulka 8 Základní geometrické rozměry CAS 20 3000/200 – S2T 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

33,5 18,8 29,4 0,44 0,39 - 

 

 
Obrázek 10 CAS 20 3000/200 – S2T na podvozku Iveco Magirus 140 E 30 W [19] 

Návod výrobce 

Výrobce podvozku nestanovil v návodu žádné pokyny pro přípravu vozidla před 

jízdou a údržbu vozidla po jízdě vodou, po jízdě v terénu a po jízdě v zimním provozu. 

S automobilem lze jet vodou do výšky diferenciálů. 

2.6 Renault Midlum 300.14 

Série podvozků Renault Midlum 300.14 od automobilového výrobce Renault, jsou 

podvozky kategorie 2 pro smíšený provoz. Požární automobily vyrobené na těchto 

podvozcích spadají většinou do středně těžkých automobilů. Nejčastější nástavba na těchto 

podvozcích je cisternová automobilová stříkačka.  

U jednotek HZS ČR je přibližně 11 kusů požárních automobilů na tomto podvozku.  

Pro diplomovou práci jsem si vybral CAS 24 2500/250 - M2T, kterou dodala 

společnost WISS CZECH, s.r.o. Základní geometrické rozměry jsou uvedeny v Tabulce 9. 

V práci je vyhodnocený návod č. 50 21 024 094 – 07/05 [20], který je dodaný k automobilu. 

Tabulka 9 Základní geometrické rozměry CAS 24 2500/250 - M2T 

α [°] β [°] γ [°] d [m] h [m] e [m] 

25 14 27 0,43 0,275 - 
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Obrázek 11 CAS 24 2500/250 - M2T na podvozku Renaul Midlum 300.14 [21] 

Návod výrobce 

Výrobce podvozku nestanovil v návodu žádné pokyny pro přípravu vozidla před 

jízdou a údržbu vozidla po jízdě vodou, po jízdě v terénu a po jízdě v zimním provozu. 

S automobilem lze jet vodou do výšky diferenciálů. 
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3 Taktické a konstrukční požadavky na požární 

automobily pro jízdu v mimořádných podmínkách 

provozu 

U požárních automobilů jsou požadované základní geometrické rozměry podle 

normy ČSN EN 1846-2+A1 [2]. Minimální hodnoty základních geometrických rozměrů, 

které musí splňovat jednotlivé kategorie podvozku, jsou uvedeny v Tabulce 2. 

Tabulka 10 Geometrické rozměry [2] 

Hmotnostní 

třída 
L (Lehká) M (Střední) S (Těžká) 

Kategorie 

podvozku 

2 

(smíšená) 

3 

(terénní) 

2 

(smíšená) 

3 

(terénní) 

2 

(smíšená) 

3 

(terénní) 

α [°] ≥ 23 ≥ 30 ≥ 23 ≥ 35 ≥ 23 ≥ 35 

β [°] ≥ 23 ≥ 30 ≥ 23 ≥ 35 ≥ 23 ≥ 35 

γ [°] ≥ 18 ≥ 25 ≥ 18 ≥ 30 ≥ 18 ≥ 30 

d [m] ≥ 0,20 ≥ 0,25 ≥ 0,30 ≥ 0,40 ≥ 0,30 ≥ 0,40 

h [m] ≥ 0,18 ≥ 0,20 ≥ 0,23 ≥ 0,30 ≥ 0,23 ≥ 0,30 

3.1 Jízda vodou 

Základní konstrukční požadavky na požární automobily pro jízdu vodou stanovuje 

mezinárodní vojenská norma STANAG 2805 [4] a Technické podmínky TP-STS/16-

2011 [3]. 

Podle rozsahu hloubky brodu lze rozdělit brodění do třech druhů: 

- mělké brodění: jedná se o druh brodění do maximální hloubky 750 mm, od vodní 

hladiny k pevnému dnu brodu, 

- střední brodění: jedná se o druh brodění do maximální hloubky 1200 mm, od vodní 

hladiny k pevnému dnu brodu, 

- hluboké brodění: jedná se o druh brodění do maximální hloubky 1500 mm, od vodní 

hladiny k pevnému dnu brodu. 
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Základní definice 

a) Brod - úsek vodní překážky, který lze překonat jízdou po dně (zaplavená města 

a obce). Musí mít dostatečně rovné a pevné dno a vhodně upravený vjezd a výjezd 

z brodu. 

b) Brodící hloubka (1) - je skutečná hloubka vody, kterou požární automobily 

překonávají broděním. Při jejím stanovení je nutné vzít v úvahu úhel klesání vjezdu 

do vody, pokles daný zabořením kol do dna brodu, přesah vozidla při styku 

s hladinou a výšku vln. V tomto stavu je hloubka měřena kolmo od povrchu, po němž 

se vozidlo pohybuje (šikmý vjezd, rampa, plošina, upravený břeh apod.) směrem 

k vodní hladině. Stanovení brodící hloubky je znázorněno na Obrázku 12. 

Maximálně přípustná brodící hloubka je dána technickými parametry pro každý druh 

požárních automobilů. 

𝑒 =
(𝑎 +

𝑏

2
+ 𝑐)

cos 𝛼׀
 (1) 

Zdánlivá brodící hloubka způsobená přesahem vozidla. 

𝑓 = 𝑒 + 𝑥 ∙ tan𝛼(2) ׀ 

Zdánlivá brodící hloubka způsobená přesahem vozidla zvýšená o poměrnou část 

výšky rozstřiku. 

𝑔 = 𝑓 + 𝑑׀ ∙ cos 𝛼(3) ׀ 

 

 
Obrázek 12 Stanovení brodící hloubky [4] 
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c) Brodivost - je schopnost požárního automobilu překonávat vodní překážky s koly 

v kontaktu se dnem. 

d) Čára ponoru – je poloha vodní hladiny vztažena k požárnímu automobilu stojícímu 

na dně umělého vodního brodu při maximální hloubce brodu, která je daná výrobcem 

podvozku. 

 
Obrázek 13 Čára ponoru 

Konstrukční požadavky na požární automobily pro jízdu vodou – brodění 

požárního automobilu 

a) Požární automobil určený pro brodění musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby byl 

schopen překonat vodní překážku s minimální požadovanou brodící hloubkou (e). 

b) Při brodění je nutné zohlednit i výšku rozstřiku, pro ni je přijatelná menší míra 

vodotěsnosti. Výška rozstřiku závisí na celkové výšce vozidla a jeho uspořádání. 

Konstrukce požárních automobilů musí zajistit potřebnou ochranu proti rozstřiku 

minimálně do výšky 500 mm (d ׀). 

c) Sklon vjezdu do vody pod úhlem 10° a sklon výjezdu z vody pod úhlem 10°. 

d) Zastavení požárního automobilu ve vodě na dobu nejméně 10 minut a opětovné 

spuštění. 

e) Požární automobily musí být schopny překonat vodní překážku broděním s rychlostí 

proudu minimálně 1,5 m.s-1. 
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3.2 Jízda v terénu 

Za jízdu v terénu považujeme jízdu na travnatém porostu (trávě), na oraništi (hlína), 

v bahně a v blátě. 

a) Jízda po travnatém porostu – jedná se o jízdu požárního automobilu mimo zpevněnou 

komunikaci. Za jízdu v trávě považujeme jízdu po polních cestách a loukách. Kde 

vrchní vrstvu zeminy tvoří souvislá nepodmáčená plocha trav a travních bylin. 

b) Jízda po oraništi – jedná se o jízdu požárního automobilu po zemědělsky obrobené 

(orné) půdě. S jízdou v takovémto terénu se můžeme setkat např. při požáru obilovin. 

c) Jízda bahnem – jedná se o jízdu, kdy požární automobil jede v bahně, které bylo na 

danou komunikaci nebo do dané obydlené části naplaveno vodou z rozvodněného 

vodního koryta nebo z protržené hráze rybníka nebo jiného vodního díla. Jízda 

bahnem se vyskytuje jen v ojedinělých případech. 

d) Jízda blátem – jedná se o jednu z nejčastějších jízd požárních automobilů při sjetí ze 

zpevněné komunikace na lesní, polní cesty a oraniště, na kterých se vlivem 

dešťových srážek vytvoří kluzká hmota – bláto.  Bláto se také může vytvořit při 

hašení polních porostů. 

Konstrukční požadavky na požární automobily pro jízdu terénu 

Požární automobily určené pro jízdu v terénu musí splňovat nejméně geometrické 

rozměry stanovené normou ČSN EN 1846-2+A1 [2], dále by měly mít: 

a) připojitelný pohon předních náprav, 

b) uzávěrky diferenciálu, popřípadě mezi nápravové uzávěrky, pro zajištění současného 

záběru kol, 

c) Požární automobily nad 3500 kg musí být vybaveny pneumatikami pro provoz 

na sněhu a blátě s označením „M+S“. 

 
Obrázek 14 Index označení pneumatik "M+S" 
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3.3 Jízda v zimním období 

Jízda v zimním období lze rozdělit do dvou kategorií – jízda ve sněhu a jízda 

po náledí. Tyto dvě kategorie se v mnoha případech spojují v jeden celek. V některých 

případech nelze jistě vyloučit, že pod vrstvou sněhu na vozovce není skrytý led. 

a) Jízda ve sněhu – jedná se o jízdu, kdy na komunikaci leží větší souvislá vrstva sněhu. 

Ne vždy je jízda ve sněhu pouze po zpevněné komunikaci. V určitých případech 

se může z důvodu příjezdu k mimořádné události přijíždět i po polní nebo lesní cestě, 

na které leží souvislá vrstva sněhu. V takových případech hrozí nebezpečí, že zem 

pod sněhem není dostatečně zmrzlá a může dojít k vyjetí tzv. kolejí a v nich vlivem 

vody dochází k vzniku bláta. 

b) Jízda na náledí – jedná se o jízdu po zpevněné komunikaci, která je pokryta vrstvou 

zmrzlé vody – ledem. Takováto vozovka je nebezpečná především protože se na ní 

nedá ani prudce brzdit ani provést dobře a bezpečně výhybný manévr. V některých 

případech je vrstva ledu tak tenká, že opticky splývá s barvou vozovky a tudíž 

se dopředu nedá odhadnut, zda je vozovka pokrytá ledem. Tento případ se nazývá 

„černý led“. 

Konstrukční požadavky na požární automobily pro jízdu v terénu za nízkých 

teplot 

a) Požární automobily nad 3500 kg musí být vybaveny pneumatikami pro provoz 

na sněhu a blátě s označením „M+S“, 

b) Některé požární automobily jsou vybaveny podmetacími nebo sněhovými řetězy. 

Další požadavky pro jízdu ve sněhu a na náledí nejsou dány. 

 
Obrázek 15 Podmetací řetězy [22] 
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4 Provoz požární techniky v mimořádných 

podmínkách provozu 

V této části diplomové práce jsem vyhotovil základní návody pro provoz požární 

techniky v mimořádných podmínkách. Jednotlivé návody rozděleny podle druhů 

mimořádných podmínek jsou uvedeny v přílohách: 

- Příloha B – jízda vodou 

- Příloha C – jízda terénem 

- Příloha D – jízda v zimním období. 

V jednotlivých návodech se zabývám vytvořením čtyř oblastí se zásadami, které 

musí strojník provést s požární technikou. První oblast se zabývá zásadami před vjetím 

požárního automobilu do složitých podmínek.  Druhá oblast se zabývá zásadami jízdy ve 

složitých podmínkách. Třetí oblast zahrnuje kontrolu požárního automobilu bezprostředně 

po vyjetí a čtvrtá oblast údržbu požární techniky na stanici, po skončení zásahu před 

uvedením do akceschopnosti. Jednotlivé zásady vedou k předcházení vzniku závad na 

požární technice a ke zvýšení bezpečnosti při jízdě v mimořádných podmínkách. 

Návody jsou zpracovány z vyhodnocených návodů výrobců, které jsem prostudoval 

a doplněny o informace a zkušenosti z praxe od techniků strojní služby [25, 26, 27]. 

V následujících podkapitolách se budu tedy zabývat jednotlivými specifiky, která jsou 

v jednotlivých oblastech.  

4.1 Příprava požární techniky pro jízdu v mimořádných 

podmínkách provozu 

Přípravu požární techniky pro jízdu v mimořádných podmínkách můžeme rozdělit 

do dvou základních kategorií: 

- příprava požární techniky před jízdou podle Řádu strojní služby [23], 

- příprava požární techniky před vjetím do mimořádných podmínek provozu.  
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4.1.1 Kontrola a příprava požární techniky před jízdou 

Kontrola a příprava požární techniky před jízdou se provádí podle Řádu strojní 

služby každý den ráno při střídání směn na stanicích HZS ČR, kdy se provede kontrola 

úplnosti a provozuschopnosti požárního automobilu.  

4.1.2 Příprava požární techniky před vjetím do mimořádných podmínek 

provozu 

V návodech se zabývám vytvořením zásad, které musí strojník provést před vjetím 

požárního automobilu do brodu nebo složitého terénu. 

Jízda vodou 

Před vjetím požárního automobilu do brodu proveďte: 

1. Přepnutí (vypnutí) hlavních světlometů na přídavné (pracovní světlomety) 

- vypínání hlavních světlometů se provádí z důvodu schlazeni a zabránění 

prasknutí světlometů vlivem prudkého schlazeni vodou. 

2. Vyjmutí požárního příslušenství a nářadí, u kterého může dojít k poškození 

vlivem působení vody 

- jedná se o elektrické a motorové požární příslušenství, u kterého by při 

kontaktu s vodou došlo k jeho poškození (elektrocentrála, motorová pohonná 

jednotka HVZ aj.). 

3. Odpojení a sundání elektrického lanového navijáku (neplatí pro vodotěsné 

provedení). 

4. Kontrolu správného uzavření požárních schránek a schránek na nářadí, které 

jsou pod čárou brodění. 

5. Kontrolu uzavření nádrží na pohonné hmoty, nádrže na přídavné náplně (např. 

AdBlue). 

6. Kontrolu správného zašroubování měrek pro kontrolu stavu oleje 

v diferenciálech, rozvodových skříních a další. 
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7. Nahuštění pneumatik na předepsaný tlak, který pro druh podloží brodu určil 

výrobce podvozku 

- při brodění po nezpevněných silnicích, podhustíme pneumatiky přibližně na 

70 % standartního tlaku pneumatik. 

8. Kontrolu tlaku vzduchu v brzdové soustavě pomocí tlakoměru v kabině osádky 

- s automobily se nesmí brodit, pokud není vzduchová soustava plně 

nahuštěná. 

9. Pozvolné ochlazení brzdových kotoučů (bubnů) 

- z důvodu nebezpečí prasknutí v případě prudkého ochlazení po vjetí 

do brodu. 

Kontrola brodu 

Před vjetím požárního automobilu do brodu proveďte: 

1. Změření brodící hloubky (výška vodní hladiny). 

2. Zjištění druhu a charakteru dna brodu 

- zda se jedná o zpevněné nebo nezpevněné dno. 

3. Určení místa pro vjetí a přibližného místa pro vyjetí z brodu 

- úhel vjezdu a výjezdu smí být nejvíce 10°. 

4. Optickou kontrolu, zda v brodu nejsou pevné překážky (o které by došlo 

k poškození automobilu) 

- jedná se především o překážky, jako jsou betonové patníky v zatopených 

městech. 

Jízda terénem 

Před vjetím požárního automobilu do terénu proveďte: 

1. Kontrolu tlaku v pneumatikách podle stanovení výrobce pro daný druh terénu. 

2. Pro jízdu v blátě přepněte (vypněte) hlavní světlomety na přídavné (pracovní 

světlomety) 
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- vypínání hlavních světlometů se provádí při jízdě v blátě (bahně) z důvodu 

nebezpečí, že při jízdě dojde k znečištění světlometů blátem a dojde 

k přehřátí a následnému prasknutí.  

3. Připojení předního náhonu. 

Jízda v zimním období 

Před vjetím požárního automobilu do souvislé vrstvy sněhu nebo na náledí: 

1. Nasaďte sněžné řetězy na hnací nápravy (zapněte podmetací řetězy). 

4.2 Jízda požární techniky v mimořádných podmínkách 

provozu 

Jízda vodou – brodění 

Zásady jízdy vodou: 

1. Najíždět do vody tak, aby se nevytvořila před vozidlem vlna. 

 
Obrázek 16 Vlna před vozidlem [29] 

2. Rychlost požárního automobilu nejvíce 6 km.h-1. 

3. Během jízdy udržet stálou rychlost vozidla. 

4. Prudce nebrzdit a nerozjíždět se. 

5. V případě najetí požárním automobilem do hlubší vody než je povolená 

brodivost, zastavit a pomalu vycouvat z brodu. 
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6. Při brodění mimo zpevněné komunikace zapneme uzávěr diferenciálů 

a mezinápravových diferenciálů 

- uzávěrky je nutno vypnout při jízdě do zatáček, protože se zapnutými 

uzávěrkami nelze s vozidlem zatáčet. 

Jízda v terénu 

Zásady jízdy v terénu: 

1. Udržujte stálou rychlost, bez zbytečného prudkého brzdění nebo rozjíždění. 

2. Při jízdě po rovině nebo ve stoupání bez zatáčení zapněte uzávěrku diferenciálu 

a mezinápravovou uzávěrku 

- uzávěrky je nutno vypnout při jízdě do zatáček, protože se zapnutými 

uzávěrkami nelze s vozidlem zatáčet. 

3. Při prokluzu kol, uberete plyn a tím umožněte kolům znovu získat trakci. 

4. Při jízdě se vyhněte hluboké koleji od jiných vozidel 

- z důvodu nebezpečí že vozidlo uvízne na středové ose vozidla. 

5. Při příčném přejíždění hlubokých kolejí nebo jiných nerovností, najíždějte 

automobilem přibližně pod úhlem 60° na podélnou osu nerovnosti. 

6. Po oraništi jezděte pokud možno ve směru rovnoběžném s orbou. 

Jízda v zimním období 

Zásady jízdy ve sněhu (na náledí): 

1. Udržujte stálou rychlost, bez zbytečného prudkého brzdění nebo rozjíždění. 

2. Při jízdě zatáčkou nebrzděte. 

3. Při brzdění udržujte kola v přímém směru (trakční vlastnosti pneumatik). 

4. U automobilu bez ABS brzdění přerušujte. 

5. Při jízdě po rovině nebo ve stoupání bez zatáčení zapněte uzávěrku diferenciálu 

a mezinápravovou uzávěrku, 

- uzávěrky je nutno vypnout při jízdě do zatáček, protože se zapnutými 

uzávěrkami nelze s vozidlem zatáčet. 
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6. Při prokluzu kol, uberete plyn a umožněte kolům znovu získat trakci. 

7. Dodržujte větší bezpečný odstup od vozidel před automobilem. 

4.3 Kontrola a údržba požární techniky po vyjetí 

z mimořádných podmínek provozu 

Jedná se o kontrolu a údržbu požární techniky, kterou musí strojník provést ihned 

po vyjetí z brodu nebo ze složitého terénu. Ve většině případů se jedná o optickou kontrolu 

úplnosti požárního automobilu a odstranění cizích těles z podvozkové části automobilu. 

Kontrola a údržba požárního automobilu po jízdě vodou 

Bezprostředně po výjezdu z brodu na požární technice proveďte: 

1. Kontrolu účinnosti a funkčnosti brzd 

- kontrolu proveďte rozjetím požárního automobilu s několika sešlápnutím 

brzdového pedálu. 

2. Kontrolu funkčnosti ruční brzdy 

- nejméně dvakrát po sobě proveďte zatáhnutí a uvolnění parkovací brzdy, 

čímž se zbavíte vody v brzdových komponentech. 

3. Vizuální kontrolu úplnosti automobilu 

- při vizuální kontrole se zaměřte především na podvozkovou část automobilu, 

jako je pérování a řízení vozidla. 

4. Kontrolu celistvosti a těsnosti světlometů 

- při kontrole sledujte, zda se nedostala do světlometu voda, v případě že se 

voda do světlometu dostala, světlomet rozeberte a vodu vylejte. 
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Obrázek 17 Voda v hlavním světlometu [29] 

5. Odstranění cizích těles z podvozku 

- odstranění proveďte především u pérování, řízení a dvoumontáže. 

 
Obrázek 18 Cizí těleso ve dvoumontáži 

6. Kontrolu tlaku v pneumatikách 

- proveďte kontrolu tlaku v pneumatikách podle předepsaných hodnot výrobce 

a u podhuštěných pneumatik proveďte jejich opětovné nahuštění 

na předepsaný tlak. 

7. Kontrolu a odvodnění schránek nástavby, s opětovným umístěním požárního 

příslušenství do schránek. 
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Obrázek 19 Voda ve schránce na požární příslušenství [29] 

 
Obrázek 20 Schránka s požárním příslušenstvím po brodění [29] 

Kontrola a údržba požárního automobilu po jízdě v terénu 

Bezprostředně po výjezdu z terénu na zpevněnou komunikaci proveďte: 

1. Kontrolu účinnosti brzd. 

- kontrolu proveďte rozjetím požárního automobilu s několika sešlápnutím 

brzdového pedálu. 

2.  Celkové očištění automobilu od hrubých nečistot. 

- při očištění se zaměřte především na podvozek. 
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Obrázek 21 Očištění automobilu od hrubých nečistot [29] 

 

 
Obrázek 22 Očištění podvozku [29] 

 
Obrázek 23 Očištění světlometů [29] 
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3. Vizuální kontrolu úplnosti automobilu 

- při vizuální kontrole se zaměřte především na podvozkovou část automobilu, 

jako je pérování a řízení vozidla. 

4. Kontrolu celistvosti světel. 

5. Odstranění cizích těles z podvozku 

- odstranění proveďte především u pérování, řízení a dvoumontáže. 

6. Kontrolu tlaku v pneumatikách 

- proveďte kontrolu tlaku v pneumatikách podle předepsaných hodnot výrobce 

a u podhuštěných pneumatik proveďte jejich opětovné nahuštění 

na předepsaný tlak. 

Kontrola a údržba požárního automobilu po jízdě v zimním období 

Bezprostředně po výjezdu ze sněhu (z náledí) proveďte: 

1. Sundání sněhových řetězů z kol (vypnutí podmetacích řetězů). 

2. Celkové očištění automobilu od sněhu. 

3. Vizuální kontrolu úplnosti automobilu 

- při vizuální kontrole se zaměřte především na podvozkovou část automobilu, 

jako je pérování a řízení vozidla. 

4. Kontrolu celistvosti světel. 

5. Odstranění cizích těles z podvozku 

- odstranění proveďte především u pérování, řízení a dvoumontáže. 

4.4 Údržba požární techniky po jízdě v mimořádných 

podmínkách provozu 

Jedná se o údržbu požární techniky po jízdě v mimořádných podmínkách provozu, 

tedy po ukončení zásahu, po návratu požární techniky na stanici a před uvedením 

do akceschopnosti. 
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Údržba požární techniky po jízdě vodou 

V rámci údržby na stanici proveďte: 

1. Celkové očištění a umytí automobilu 

- při celkovém očištění a umytí automobilu proveďte umytí i vnitřních 

prostorů kabiny osádky a schránek účelové nástavby pod čárou brodění. 

2. Kontrolu stavu olejových náplní 

- kontrolu provádíme u všech olejových náplní na vozidle – náplně v motoru, 

v převodovce, v přídavné převodovce, v rozvodovkách náprav, v kolových 

redukcích a v převodové skříni navijáku (pokud je vozidlo vybaveno pevným 

hydraulickým navijákem). Olejové náplně kontrolujte přes vypouštěcí zátky. 

V případě že v oleji je voda, nechte ji vytéct, až do chvíle kdy začne vytékat 

čistý olej, poté zátku uzavřete. Vznikne-li z vody a oleje emulze, celou náplň 

ihned vyměňte. 

3. Po kontrole olejových náplní, olej doplňte. 

4. Kontrolu provozních náplní s doplněním 

- kontrolu provádíme u pohonných hmot a u náplní AdBlue. Při kontrole 

zjišťujeme, zda se do náplní nedostala voda, kontrolu provádíme obdobným 

způsobem jako u kontroly olejových náplní. 

5. Vizuální kontrolu podvozku a nástavby. 

6. Kontrolu světlometů 

- případnou vlhkost ve světlometech vyfoukejte stlačeným vzduchem 

a vysušte. 

7. Kontrola elektrických zásuvek 

- všechny elektrické zásuvky na vozidle pod čárou brodění vyfoukejte 

stlačeným vzduchem a nakonzervujte prostředkem pro konzervaci 

elektrických kontaktů. 

8. Kontrolu a vyčištění výfukového potrubí 



 

36 

 

- kontrolu a vyčištění provádíme u výfukového potrubí, které není vyvedeno 

na nástavbu a mohlo dojít k jeho zaplavení při zastavení chodu motoru. 

9. Kontrolu správné funkčnosti brzd 

- v případě podezření že brzdy mají sníženou účinnost než před broděním, 

provedeme rozebraní brzd, vyčištění a popřípadě výměnu brzdového 

obložení. 

10. Opětovnou kontrolu nahuštění pneumatik a funkčnost všech elektronických částí 

vozidla. 

Údržba požární techniky po jízdě vodou 

V rámci údržby na stanici proveďte: 

1. Celkové očištění a umytí automobilu 

- při celkovém očištění a umytí automobilu proveďte umytí i vnitřních 

prostorů kabiny osádky a schránek účelové nástavby, které byly během 

zásahu znečištěny blátem, bahnem anebo hlínou, 

2. Vizuální kontrolu podvozku a nástavby. 

3. Kontrolu správné funkčnosti brzd. 

4. Opětovnou kontrolu nahuštění pneumatik a funkčnost všech elektronických částí 

vozidla. 

Údržba požární techniky po jízdě vodou 

V rámci údržby na stanici proveďte: 

1. Celkové očištění a umytí automobilu. 

2. Vizuální kontrolu podvozku a nástavby. 

3. Mazání všech kluzných a valivých uložení podvozku. 
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5 Výcviky řidičů v mimořádných podmínkách 

provozu 

HZS ČR pod vedením GŘ HZS ČR pořádá školení a výcviky řidičů – strojníků pro 

jízdu v mimořádných podmínkách provozu. Účelem těchto výcviků je zdokonalení řidičů 

při jízdě v terénu a prohloubení znalostí ohledně přípravy a údržby požárních automobilů. 

Takové to výcviky nejsou pořádány jen ze strany GŘ HZS ČR, ale také ze strany 

HZS krajů. 

5.1 Výcvik řidičů pro jízdu v terénu – jízda v blátě 

GŘ HZS ČR ve spolupráci se Záchranným útvarem Hlučín uspořádalo výcvik 

řidičů pro jízdu v terénu – jízda blátem. [25; 26]Tato akce se uskutečnila 19. a 20. května 

2014 ve Vojenském výcvikovém prostoru Brdy. Výcvik byl určen pro nákladní automobily 

– evakuační, které jsou postaveny, na třínápravovém podvozku TATRA 815 – 731 R 32, 

které GŘ HZS ČR nakoupilo v rámci Integrovaného operačního programu Zvýšení 

akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách. Výcviku 

se účastnili vždy dva zástupci z kraje, na kterém je dané vozidlo umístěno. Výcvik byl 

zaměřen na zdokonalení strojníku pro jízdu v blátě a zjištění jak se takový to automobil 

v terénu chová. Vyškolení účastnici budou dále školit ostatní strojníky ve svém kraji.  

Nejprve byli strojníci seznámeni s postupem, jak mají automobily připravit před 

jízdou v terénu a jak se terénem jezdí. Poté byl proveden praktický výcvik, při kterém 

nejprve jezdili pod vedením instruktora, a později podle vlastního uvážení. Během výcviku 

si řidiči vyzkoušeli jak jízdu v blátěném terénu do kopce, tak zastavení a rozjezd v rozblácené 

louži. Po skončení výcviku byla provedena kontrola a údržba vozidel, při které byli strojníci 

upozorněni, na které části vozidla si mají dát především pozor při kontrole. 

5.2 Program prevence dopravní nehodovosti v HZS MSK 

HZS Moravskoslezského kraje zavedl u svých jednotek program prevence dopravní 

nehodovosti [27; 28], který má za úkol snížit dopravní nehodovost zásahových požárních 

automobilů. 
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Program je rozdělen na dvě části: 

1. Nácvik řidičských dovedností na silnici. 

2. Nácvik řidičských dovedností v terénu. 

Obou výcviků se strojníci účastní s požární technikou, se kterou denně vyjíždí 

k zásahům. Jedná se především o prvovýjezdové CAS, PKN a VYA. Výcviky probíhají 

v ročních cyklech, a každý strojník by výcvik měl opakovat přibližně po třech až čtyřech 

letech. 

5.2.1 Nácvik řidičských dovedností na silnici 

 Jedná se o projekt HZS MSK spolufinancovaný Evropskou unii v rámci příhraniční 

spolupráce – HASIČ ZÁCHRANÁŘ – BEZPEČNÁ CESTA K POMOCI 

V ČESKOPOLSKÉM PŘÍHRANIČÍ. 

Projekt je zaměřen na teoretickou a praktickou přípravu nácviku řidičských 

dovedností včetně kritických situací při řízení motorového vozidla. Výcvik probíhá v Centru 

bezpečné jízdy „Libros“ Ostrava. Projekt se skládá z teoretické části, při které jsou, 

strojníkům vysvětleny základy ovládání vozidel ve ztížených podmínkách a pravidla 

bezpečnosti při praktické části výcviku. Praktická část se skládá z výcviku krizového 

brzdění, úhybných manévrů před překážkou, smyk na přímé kluzné ploše, smyk na kruhové 

kluzné ploše (jízda zatáčkou), přejezd ze suché na mokrou plochu a aquaplaning na vodě. 

5.2.2 Nácvik řidičských dovedností v terénu 

Jedná se o instruktážní zaměstnání - společný výcvik HZS MSK a HZS OLK, který 

je zaměřen na výcvik strojníků zásahových požárních automobilů pro jízdu v náročném 

terénu „Libavá“. 

Výcvik v náročném terénu ve vojenském prostoru „Libavá“, se skládá se dvou části 

teoretické a praktické. V teoretické části se strojníci seznámili s teorií ovládání vozidel 

v terénu, s údržbou a ošetřením vozidel po jízdě. V praktické části si strojníci vyzkoušeli 

vlastní jízdu terénem, která byla rozdělena na 4 trasy s různým stupněm obtížnosti podle 

podvozku. Po jízdě strojníci provedli údržbu techniky. 
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovení základních pravidel pro jízdu ve složitém 

terénu a podmínek údržby pro znovu uvedení požární techniky do provozu. 

Pro řešení problematiky bylo provedeno zhodnocení počtu požární techniky 

u jednotek požární ochrany podle druhů podvozků. Bylo určeno, že pro zpracování 

problematiky diplomové práce budou používány cisternové požární automobily a požární 

kontejnerové nosiče zařazené u jednotek HZS ČR. CAS u jednotek HZS ČR je 668 kusů 

a PKN 127 kusů. Bylo určeno, co lze za mimořádné podmínky provozu nebo složitý terén 

považovat. Podmínky provozu byly rozděleny do tří variant: jízda vodou – brodění, jízda 

v terénu a jízda v zimním období. 

Z předních světových výrobců nákladních automobilů bylo vybráno sedm výrobců, 

jejichž podvozky se používají ve velké míře pro výrobu požárních automobilů. Od každého 

zvoleného výrobce byly vybrány pro upřesnění jednotlivé typy podvozků, u kterých bylo 

provedeno vyhodnocení návodů k podvozkům. Mezi vybrané typy podvozků patří TATRA 

815 – 2, TATRA 815 – 731 R32, Mercedes – Benz Atego 1526 AF 4x4, Mercedes – Benz 

Actros 3344 6x6, MAN TGM, Scania P400 CB 4x4 EHZ, Iveco Magirus 140 E 30 W 

a Renault Midlum 300.14. 

Po vyhodnocení návodů bylo provedeno stanovení taktických a konstrukčních 

požadavků pro jízdu ve složitém terénu. V poslední části byly vytvořeny návody na přípravu 

požární techniky pro jízdu v mimořádných podmínkách provozu, návody pro jízdu 

v mimořádných podmínkách provozu a jako poslední návody pro kontrolu po vyjetí 

a celkovou údržbu vozidla po jízdě v mimořádných podmínkách provozu. Jednotlivé 

postupy úkonů jsou zpracované v hlavní části práce, kde je u daných úkonů rozepsané, jaký 

je hlavní důvod úkonu a jeho následky v případě neprovedení. Výsledné návody, které lze 

použít pro školení řidičů – strojníků jsou vloženy do přílohy diplomové práce. 
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Rozdělení zásahových požárních automobilů 

Podrobné rozdělení požární techniky podle kategorie podvozku v závislosti 

na kategorii JPO je uvedeno v Tabulce A1, grafické znázornění jednotlivých kategorií je pak 

vyobrazeno na Obrázku A1. V Tabulce A2 je rozdělen počet CAS podle kategorie podvozku 

v souvislosti s kategorii JPO. Poměr jednotlivých vozidel je znázorněný na Obrázku 

A2.V poslední Tabulce A3 je uveden počet PKN v závislosti na kategorii podvozku a druhu 

JPO. Jednotlivé počty PKN jsou graficky znázorněny na Obrázku A3. 

Tabulka A 1 Počet zásahových požárních automobilů podle kategorie podvozku u JPO 

Druh JPO POČET V KATEGORII PODVOZKU CELKOVÝ 

POČET 
MĚSTSKÝ SMÍŠENÝ TERÉNNÍ 

JPO I 1473 666 475 2614 

JPO II 305 286 159 750 

JPO III 1451 1136 717 3304 

JPO IV 208 177 174 559 

JPO V 2517 855 431 3803 

JPO VI 73 75 37 185 
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Tabulka A 2 Počet CAS podle kategorie podvozku u JPO 

Druh JPO 
POČET V KATEGORII PODVOZKU CELKOVÝ 

POČET MĚSTSKÝ SMÍŠENÝ TERÉNNÍ 

JPO I 75 309 284 668 

JPO II 29 214 130 373 

JPO III 122 986 603 1711 

JPO IV 23 80 119 222 

JPO V 122 654 189 965 

JPO VI 18 66 33 117 
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Tabulka A 3 Počet PKN podle kategorie podvozku u JPO 

Druh JPO 
POČET V KATEGORII PODVOZKU CELKOVÝ 

POČET MĚSTSKÝ SMÍŠENÝ TERÉNNÍ 

JPO I 68 34 25 127 

JPO II 5 0 0 5 

JPO III 8 0 0 8 

JPO IV 6 2 0 8 

JPO V 2 0 1 3 

JPO VI 0 0 0 0 
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Jízda vodou 

Zásady přípravy požárního automobilu 

Před vjetím požárního automobilu do brodu proveďte: 

1. přepnutí (vypnutí) hlavních světlometů na přídavné (pracovní světlomety), 

2. vyjmutí požárního příslušenství a nářadí, u kterého může dojít k poškození 

vlivem působení vody, 

3. odpojení a sundání elektrického lanového navijáku (neplatí pro vodotěsné 

provedení), 

4. kontrolu správného uzavření požárních schránek a schránek na nářadí, které jsou 

pod čárou brodění, 

5. kontrolu uzavření nádrží na pohonné hmoty a nádrže na přídavné náplně, 

6. kontrolu správného zašroubování měrek pro kontrolu stavu oleje, 

7. nahuštění pneumatik na předepsaný tlak, 

8. kontrolu tlaku vzduchu v brzdové soustavě, 

9. pozvolné ochlazení brzdových kotoučů (bubnů). 

Kontrola brodu 

Před vjetím požárního automobilu do brodu proveďte: 

1. změření brodící hloubky (výška vodní hladiny), 

2. zjištění druhu a charakteru dna brodu, 

3. určení místa pro vjetí a přibližného místa pro vyjetí z brodu, 

4. optickou kontrolu, zda v brodu nejsou pevné překážky. 
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Jízda vodou – brodění 

Zásady jízdy vodou: 

1. najíždět do vody tak, aby se nevytvořila před vozidlem vlna, 

2. rychlost požárního automobilu nejvíce 6 km.h-1, 

3. během jízdy udržet stálou rychlost vozidla, 

4. prudce nebrzdit a nerozjíždět se, 

5. v případě najetí požárním automobilem do hlubší vody než je povolená 

brodivost, zastavit a pomalu vycouvat z brodu, 

6. při brodění mimo zpevněné komunikace zapneme uzávěr diferenciálů 

a mezinápravových diferenciálů. 

Kontrola a údržba požárního automobilu po jízdě vodou 

Bezprostředně po výjezdu z brodu na požární technice proveďte: 

1. kontrolu účinnosti brzd, 

2. kontrolu funkčnosti ruční brzdy, 

3. vizuální kontrolu úplnosti automobilu, 

4. kontrolu celistvosti a těsnosti světel, 

5. odstranění cizích těles z podvozku, 

6. kontrolu tlaku v pneumatikách, 

7. kontrolu a vysušení schránek nástavby, s opětovným umístěním požárního 

příslušenství do schránek. 

Údržba požárního automobilu 

V rámci údržby na stanici proveďte: 

1. celkové očištění a umytí automobilu, 
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2. kontrolu stavu olejových náplní, 

3. doplnění olejových náplní, 

4. kontrolu provozních náplní s doplněním, 

5. vizuální kontrolu podvozku a nástavby, 

6. kontrolu světlometů, 

7. kontrolu elektrických zásuvek, 

8. kontrolu a vyčištění výfukového potrubí, 

9. kontrolu správné funkčnosti brzd, 

10. opětovnou kontrolu nahuštění pneumatik a funkčnost všech elektronických částí 

vozidla. 
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Jízda terénem 

Zásady přípravy požárního automobilu pro jízdu v terénu 

Před vjetím požárního automobilu do terénu proveďte: 

1. kontrolu tlaku v pneumatikách, 

2. pro jízdu v blátě přepněte (vypněte) hlavní světlomety na přídavné (pracovní 

světlomety), 

3. připojení předního náhonu. 

Zásady jízdy požárního automobilu v terénu 

Zásady jízdy v terénu: 

1. udržujte stálou rychlost, 

2. při jízdě po rovině nebo ve stoupání bez zatáčení zapněte uzávěrku diferenciálu 

a mezinápravovou uzávěrku, 

3. při prokluzu kol, uberte plyn a tím umožněte kolům znovu získat trakci, 

4. při jízdě se vyhněte hluboké koleji od jiných vozidel, 

5. při příčném přejíždění hlubokých kolejí nebo jiných nerovností, najíždějte 

automobilem přibližně pod úhlem 60° na podélnou osu nerovnosti, 

6. po oraništi jezděte pokud možno ve směru rovnoběžném s orbou. 

Kontrola a údržba požárního automobilu po jízdě v terénu 

Bezprostředně po výjezdu z terénu na zpevněnou komunikaci proveďte: 

1. kontrolu účinnosti brzd, 

2. celkové očištění automobilu od hrubých nečistot, 

3. vizuální kontrolu úplnosti automobilu, především podvozku, 
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4. kontrolu celistvosti světel, 

5. odstranění cizích těles z podvozku, 

6. kontrolu tlaku v pneumatikách a nahuštění na předepsaný tlak. 

Údržba požárního automobilu 

V rámci údržby na stanici proveďte: 

1. celkové očištění a umytí automobilu, 

2. vizuální kontrolu podvozku a nástavby, 

3. kontrolu správné funkčnosti brzd, 

4. opětovnou kontrolu nahuštění pneumatik a funkčnost všech elektronických částí 

vozidla.
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Jízda zimním obdobím 

Zásady přípravy požárního automobilu pro jízdu ve sněhu a na 

náledí 

Před vjetím požárního automobilu do souvislé vrstvy sněhu nebo na náledí: 

1. nasaďte sněžné řetězy (zapněte podmetací řetězy), 

Zásady jízdy požárního automobilu ve sněhu a na náledí 

Zásady jízdy ve sněhu (na náledí): 

1. udržujte stálou rychlost, 

2. při jízdě zatáčkou nebrzděte, 

3. při brzdění udržujte kola v přímém směru 

4. u automobilu bez ABS brzdění přerušujte, 

5. při jízdě po rovině nebo ve stoupání bez zatáčení zapněte uzávěrku diferenciálu 

a mezinápravovou uzávěrku, 

6. při prokluzu kol, uberete plyn a umožněte kolům znovu získat trakci, 

7. dodržujte větší bezpečný odstup od vozidel před automobilem. 

Kontrola a údržba požárního automobilu po jízdě v terénu 

Bezprostředně po výjezdu ze sněhu (z náledí) proveďte: 

1. sundání sněhových řetězů z kol (vypnutí podmetacích řetězů), 

2. celkové očištění automobilu od sněhu, 

3. vizuální kontrolu úplnosti automobilu, 

4. kontrolu celistvosti světel, 

5. odstranění cizích těles z podvozku. 
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Údržba požárního automobilu 

V rámci údržby na stanici proveďte: 

1. celkové očištění a umytí automobilu, 

2. vizuální kontrolu podvozku a nástavby, 

3. mazání všech kluzných a valivých uložení podvozku. 


