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Anotace 

 

COCHLAR, M. Vyhodnocení provozu a údrţby poţární techniky na podvozcích Mercedes 

– Benz u jednotek HZS Moravskoslezského kraje. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TU 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství. 2015. 57 s. 

 

Diplomová práce se zabývá hodnocením provozu a údrţby cisternových 

automobilových stříkaček na podvozcích Mercedes-Benz, které jsou provozovány u 

jednotek poţární ochrany Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Cílem 

práce je vyhodnocení dat o provozu a údrţbě jednotlivých vozidel a následně stanovení 

vybraných charakteristik týkajících se provozu a údrţby provozované poţární techniky. 

Závěry zjištěné pro vozidla na podvozcích Mercedes-Benz budou porovnány s dříve 

publikovanými výsledky poţární techniky na jiných podvozcích. 
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COCHLAR, M. Evaluation of Fire Appliances on Mercedes-Benz Chassis with Brigades 

of Fire and Rescue Service of the Moravian-Silesian Region. Thesis. Ostrava: VSB – TU 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. 2015, 57 p. 

 

The thesis deals with the evaluation of the operation and maintenance of tank fire 

engines on Mercedes-Benz chasses operated with the Fire Rescue Corps units of the 

Moravian-Silesian Region. The aim of the thesis is the evaluation of operation and 

maintenance data for individual vehicles and the resulting definition of selected 

characteristics relating to the operation and maintenance of the operated fire equipment. 

The conclusions found out for vehicles on Mercedes-Benz chasses will be compared with 

earlier published results of fire equipment on other chasses. 
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SEZNAM ZKRATEK 
 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

M-B  Mercedes-Benz 

PHM  Pohonné hmoty 

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

MTH  Motohodiny 

CAN  Controller Area Network 

IKIS  Integrovaný komunikační a informační systém 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma  
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ÚVOD 

Provoz a údrţba poţární techniky je součást kaţdé sluţby hasiče – strojníka. Právě 

on odpovídá za stav techniky a také za bezpečné dopravení zásahového druţstva na místo 

události. Jeho povinnostmi je dodrţovat úkoly stanovené řádem strojní sluţby, tedy 

udrţovat techniku v provozuschopném stavu, provádět kontroly a opravy, stanovené 

zkoušky poţární techniky a mnoho dalších úkolů. 

Jedním z dalších úkolů je také vedení evidence provozu poţární techniky, kde musí 

zapsat veškerý pohyb vozidla od výjezdu k mimořádné události přes tankování pohonných 

hmot do vozidla aţ po údrţbu, kterou na vozidle provádí. Díky této evidenci můţeme 

provést analýzu nashromáţděných dat vybraných vozidel na podvozku Mercedes – Benz, 

které se vyskytují u HZS Moravskoslezského kraje. 

Zpracováním, analýzou a vyhodnocením dat můţeme získat určitý přehled o 

provozu vozidel, ale také mnoho dalších charakteristik, které se týkají údrţby a oprav 

prováděných na vozidlech. Vzhledem k tomu, ţe jiţ dříve byly publikovány závěry analýz 

pro vozidla na jiných podvozcích, můţeme vyuţít těchto dat pro vzájemné porovnání 

výsledků poţárních vozidel na podvozcích různých výrobců. 

Cílem této práce je tedy provést analýzu dat nashromáţděných při provozu vozidel 

na podvozcích Mercedes-Benz zařazených u HZS Moravskoslezského kraje. Nebude se 

jednat o vozidla všech typů, ale pouze o cisternové automobilové stříkačky. Po zpracování 

dat budou stanoveny vybrané charakteristiky provozu a údrţby, následně budou 

vyhodnoceny a porovnány s charakteristikami vozidel na jiné podvozkové základně. 

Součástí práce je taktéţ charakteristika kraje z pohledu výjezdové činnosti. 
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REŠERŠE 

Předmětem rešerše bylo provést průzkum odborných publikací a dalších zdrojů 

týkajících se problematiky hodnocení provozu a údrţby vozidel, a to nejen těch poţárních. 

K této problematice jiţ bylo publikováno mnoho knih, skript, klasifikačních prací či 

článků, ať uţ o řešení provozu a údrţbě vozidel obecně, nebo přímo vztaţené na poţární 

techniku. 

Základem pro tuto práci jsou data poskytnutá HZS České republiky [18] a jeho 

organizační sloţkou, tedy HZS Moravskoslezského kraje [20]. Statistiky společně s daty o 

provozu vozidel [24] jsou potřebné pro aplikování zvolených metod řešení hodnocení 

provozu a údrţby, tedy stanovení vybraných charakteristik. 

Pro analýzu poruch byla vyuţita Česká státní norma [17], která tuto problematiku 

řeší, v návaznosti na normu evropskou. Hlavní část, tedy stanovení vybraných 

charakteristik, řeší hned několik publikací. V první řadě je to publikace „Provozní 

spolehlivost a diagnostika“ [3], nebo například „Zkoušky spolehlivosti“ [4]. 

Tématem hodnocení provozu a údrţby poţární techniky se jiţ také zabývalo 

několik studentů, kteří řešili vozidla na různých podvozcích po celém území České 

republiky. Například byla řešena vozidla na podvozcích Renault [9], či poţární vozidla 

zařazené u HZS Moravskoslezského kraje. Jednalo se o vozidla na podvozcích Dennis, 

Tatra a M-B [6]. Další kvalifikační práce se zabývala podvozky M-B na území 

Moravskoslezského kraje [7], ale v této práci byla snaha o pouţití klasických statistických 

metod, které se ukázaly jako nevhodné. 

Jedním z hlavních dokumentů pro řešení této problematiky je zajisté Řád strojní 

sluţby HZS [2] a mezi další důleţité zdroje patří práce tvořená v rámci Studentské 

grantové činnosti VŠB – TU Ostrava [1]. Část výsledků byla také prezentována formou 

příspěvku na konference [8, 9, 10, 12, 15] nebo formou článků do sborníku vydávaných 

univerzitami [5, 11, 13, 14, 16]. 

Dále bych mohl zmínit závěrečnou zprávu projektu v rámci Studentské grantové 

soutěţe s tím, ţe tyto výsledky se týkaly také vozidel na jiných podvozcích (Tatra, Renault, 

Man) a tyto výsledky budou pouţity pro porovnání výsledků zjištěných v této práci [1].  
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1. CHARAKTERISTIKA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 

Moravskoslezský kraj je situován v nejvýchodnější části České republiky (viz 

Obr. 1), přičemţ vzdálenost do hlavního města je zhruba 300 km. Kraj sousedí 

s Olomouckým a Zlínským krajem, dále pak se slovenským Ţilinským krajem a dvěma 

polskými vojvodstvími, Slezským a Opolským.  

 

Obr. 1 Poloha Moravskoslezského kraje [23] 

Vznik Moravskoslezského kraje se datuje k 1. lednu 2001, kdy byla Česká 

republika rozdělena do 14 krajů sloučením bývalých okresů. Kraj Moravskoslezský vznikl 

sloučením celkem šesti okresních celků, a to: 

 Ostrava 

 Karviná 

 Opava 

 Bruntál 

 Nový Jičín 

 Frýdek – Místek 

V těchto bývalých šesti okresech (viz Obr. 2) se dnes podle územního členění 

nachází celkem 22 obcí s rozšířenou působností. Celý kraj se skládá z 300 obcí, z toho je 5 

statutárních měst, 35 měst a 3 městyse. Počet obyvatel kraje je největší ze všech krajů, 

pohybuje se okolo 1 233 000 obyvatel [19]. 

Rozloha Moravskoslezského kraje je 5 427 m
2 

[19]. Na území kraje se nacházejí 

dvě pohoří. Prvním jsou Beskydy, s nejvyšším vrcholem Lysou horou (1323 m. n. m.). 

Druhým pohořím jsou Jeseníky s nejvyšším vrcholem Moravskoslezského kraje, kterým je 

Praděd (1492 m. n. m.). Niţšími polohami prochází také několik významných vodních 
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toků, jako například Odra, Olše, Ostravice a Opava. V kraji se dále nachází 8 přehradních 

nádrţí, které slouţí jak pro pitnou, tak i uţitkovou vodu. 

 

Obr. 2 Mapa Moravskoslezského kraje podle bývalých okresů [25] 

Průmysl v kraji je velmi rozmanitý, jelikoţ je zde provozována důlní činnost, dále 

jsou zde hutnické firmy, firmy chemického, potravinářského průmyslu a také velké 

mnoţství firem zabývajících se automobilovým průmyslem. 

Krajem také procházejí významné dopravní komunikace, ať uţ silniční nebo 

ţelezniční. Mezi nejvýznamnější silniční komunikace patří dálnice D1, která spojuje kraj 

s Brnem a Prahou. Dále je zde několik rychlostních komunikací, které spojují jednotlivá 

města v kraji. Ţelezniční dopravu v kraji zajišťuje hlavní koridor Ostrava – Olomouc – 

Praha a také napojení na Polskou a Slovenskou republiku. Nesmíme zapomenout na velké 

mnoţství regionálních tratí a místních komunikací.  

V kraji je také zajištěna letecká doprava, a to mezinárodním letištěm Leoše Janáčka 

v Mošnově u Ostravy a také mnoţstvím malých vnitrostátních letišť (např. Frýdlant n. O., 

Frýdek – Místek – Bahno). 

1.1. Charakteristika kraje z pohledu zásahové činnosti jednotek požární 

ochrany 

Moravskoslezskému kraji patří prvenství mezi kraji v celkovém počtu 

mimořádných událostí, u kterých jednotky poţárních ochrany během sledovaného období 

zasahují. V Tab. 1 je uveden celkový přehled počtu událostí v jednotlivých krajích České 

republiky v jednotlivých letech. Čísla jsou převzata ze statistických ročenek, které vydává 
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Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru [13]. Z tohoto přehledu je patrné, ţe 

Moravskoslezský kraj společně s krajem Středočeským počtem událostí nejvíce vyčnívají 

z řady všech ostatních krajů. 

Tab. 1 Přehled počtu událostí v jednotlivých krajích 

  Počet událostí  

Kraj Rok 2010 2011 2012 2013 

Hlavní město Praha 9 714 8 466 8 454 10 276 

Středočeský 14 190 12 630 12 826 15 747 

Jihočeský  6 897 6 498 6 626 8 212 

Plzeňský 7 123 6 543 6 689 7 281 

Karlovarský 3 729 3 613 3 774 3 814 

Ústecký 8 930 8 567 7 846 9 128 

Liberecký 3 867 3 451 4 321 4 528 

Královéhradecký 4 961 4 107 5 391 5 262 

Pardubický 5 556 3 999 5 142 5 550 

Vysočina 7 006 7 962 7 869 8 525 

Jihomoravský 9 190 7 810 8 486 8 706 

Olomoucký  6 616 3 589 5 843 5 280 

Zlínský 4 176 3 589 3 929 3 971 

Moravskoslezský 20 329 17 917 17 435 16 533 

 

Charakteristika výjezdové činnosti v Moravskoslezském kraji, který má za poslední 

roky průměrně 18 054 zásahů, je uvedena v Tab. 2. Z přehledu vyplývá, ţe poţáry tvoří 

zhruba 10 – 15 % z celkového počtu výjezdů k mimořádným událostem. Následně můţeme 

říci totéţ i o dopravních nehodách, které se přibliţně rovnají. Výjezdy k únikům 

nebezpečných látek tvoří jen malou část z celkového počtu výjezdů, a to zhruba 2,5 - 3,5 % 

podle daného roku. Největší podíl na výjezdové činnosti v Moravskoslezském kraji mají 

technické havárie, které tvoří v posledních letech přibliţně 60 % ze všech výjezdů 

k mimořádným událostem. Zbylou část pak tvoří výjezdy k ostatním mimořádným 

událostem, hlavně k planým poplachům. 
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Tab. 2 Přehled výjezdové činnosti v Moravskoslezském kraji za období 2010 - 2013 

 

Celkový počet mimořádných událostí v Moravskoslezském kraji za sledované 

období je dále graficky znázorněn na Obr. 3. 

 

Obr. 3 Počet událostí v Moravskoslezském kraji za sledované období 

2010 2011 2012 2013

S účastí JPO 2002 2326 2400 1998

Bez účastí JPO 87 66 65 71

DN - silniční 1834 1697 2114 2080

DN - silniční hromadná 27 44 41 26

DN - ţelezniční 79 60 67 69

DN - letecká 0 0 2 1

DN - ostatní 9 7 5 9

UNL - plynu/aerosolu 113 114 161 145

UNL - kapaliny (mimo rop. prod.) 29 39 55 54

UNL - ropných produktů 345 410 351 321

UNL - pevné látky 0 1 0 0

UNL - ostatní 26 13 6 6

TH - technická havárie 1 0 0 0

TH - technická pomoc 13938 11572 10365 10147

TH - technologická pomoc 38 24 43 27

TH - ostatní pomoc 659 434 625 608

Radiační havárie 

a nehoda
Radiační havárie a nehoda 0 0 0 0

Ostatní 

mimořádná 

událost

Ostatní mimořádné události 0 0 9 0

Planý poplach Planý poplach 1142 1110 1127 971

20329 17917 17436 16533
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Další charakteristikou výjezdové činnosti v Moravskoslezském kraji je přehled 

výjezdů na jednotlivých územních odborech kraje [15]. Grafické porovnání počtů výjezdů 

v jednotlivých územních odborech je znázorněno na Obr. 4. Kaţdý ÚO má své specifikum. 

Jedním z nich je např. počet obyvatel, který má vliv na specifickou skladbu výjezdové 

činnosti v jednotlivých územních odborech. Můţu ještě uvést další, jako například vliv 

průmyslové činnosti, nebo výskyt pohoří v územním odboru. Při pohledu na Obr. 4, 

zjistíme, ţe Ostrava vévodí. Toto je způsobeno velkým mnoţstvím výjezdů k neakutnímu 

otevření bytových prostor, které HZS Moravskoslezského kraje poskytuje právě na území 

statutárního města Ostravy. Těchto výjezdů je přibliţně 2250 ročně.  

 

Obr. 4 Přehled počtu výjezdů na jednotlivých územních odborech za sledované období 

 

1.2. Charakteristika územních odborů s vybranou technikou 

Technika, která byla vybrána pro hodnocení provozu a údrţby v této práci, není 

dislokována na všech územních odborech kraje, ale pouze na vybraných. Mezi ty, na 

kterých jsou zařazeny cisternové automobilové stříkačky na podvozcích M-B, patří územní 

odbory Ostrava, Nový Jičín, Opava a Karviná. Na dvou zbývajících územních odborech, 

tedy Frýdek – Místek a Bruntál, jsou pouţívána vozidla na podvozcích Tatra, a to z důvodů 

větších poţadavků na prostupnost terénem v horských oblastech Beskyd a Jeseníků. 
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1.2.1. Územní odbor Ostrava 

Územní odbor Ostrava je jedním z těch, kdo vyuţívá techniku na podvozcích MB. 

Na ÚO Ostrava se jedná o vozidla M-B Econic, jejichţ specifikace je uvedená 

v následující kapitole 2. Co se týče výjezdů k mimořádným událostem, v Ostravě vévodí 

technické havárie, coţ je také dobře viditelné v grafickém znázornění na Obr. 5. Jejich 

abnormálně vysoký počet je způsoben velkým mnoţstvím zásahů u neakutních otevření 

bytových prostor (viz. Tab. 3), které HZS Moravskoslezského kraje poskytuje na území 

města Ostravy. Na tento typ zásahů je vyčleněno speciální vozidlo, které jezdí po celém 

území města s osádkou hasič a stráţník městské policie Ostrava. Druhou zvláštní skupinou 

ne území Ostravy je likvidace obtíţného hmyzu, těchto zásahů ovšem není takové 

mnoţství jako v případě otevírání bytových prostor. 

Tab. 3 Počet zásahů u neakutních otevření bytových prostor na ÚO Ostrava 

Rok 2010 2011 2012 2013 

Počet událostí 2435 2399 2337 2206 
 

 

Obr. 5 Přehled výjezdové činnosti na ÚO Ostrava 
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1.2.2. Územní odbor Nový Jičín 

Na územním odboru Nový Jičín jsou zařazeny cisternové automobilové stříkačky 

na podvozcích M-B Atego. Tento územní odbor má pouze dvě hasičské stanice, a to 

centrální v Novém Jičíně a pobočnou v Bílovci. Celkově jsou na těchto dvou stanicích tři 

cisternová vozidla pro výjezd a další slouţí jako záloha. Spektrum výjezdů v tomto 

územním odboru je velmi rozmanité, ale stejně jako v Ostravě převládají technické 

havárie. Rozdíl ovšem není tak markantní jako v Ostravě. Přehled počtu jednotlivých 

událostí je téţ uveden v grafické podobě na Obr. 6. 

 

Obr. 6 Přehled výjezdové činnosti na ÚO Nový Jičín 

 

1.2.3. Územní odbor Karviná 

Územní odbor Karviná je charakteristický důlní činností, která zde stále probíhá. 

Na jeho území se nachází pět stanic HZS, a to centrální v Karviné a pobočné v Bohumíně, 

Českém Těšíně, Havířově a Orlové. V hasebním obvodu se nachází kromě dolů také 

mnoţství firem zabývajících se průmyslovou činností různých odvětví. Zástavba je 

různorodá - od rodinných domků přes nízkopodlaţní objekty, výškové budovy aţ po jiţ 

zmíněné průmyslové objekty. 
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Statistika ukazuje, ţe nejvíce událostí bylo typu „technická havárie“, pak následuje 

velké mnoţství poţárů a také dopravních nehod, coţ je vidět i z grafického vyobrazení na 

Obr. 7. 

 

Obr. 7 Přehled výjezdové činnosti na ÚO Karviná 

 

1.2.4. Územní odbor Opava 

Na územním odboru Opava se nacházejí celkem tři poţární stanice HZS, a to 

centrální stanice Opava a dále dvě pobočné Hlučín a Vítkov. V hasebním obvodu se 

nachází několik měst, ale převáţnou většinu tvoří menší obce s typickou zástavbou 

rodinných domů. Specifickými objekty v hasebním obvodu jsou zejména Rehabilitační 

ústav a Ústav sociální péče v Hrabyni, kde se nachází velké mnoţství osob se sníţenou 

schopností pohybu. Nachází se zde také velké mnoţství podniků v různých průmyslových 

odvětvích (např. cukrovar, výroba léčiv, atd.).  

Ze  statistického přehledu výjezdové činnost na územním odboru Opava vyplývá, 

ţe stejně jako na ostatních územních odborech v kraji zasahovali hasiči na Opavsku 

nejčastěji u technických havárií, následují dopravní nehody a třetí v pořadí jsou poţáry, 

coţ lze dobře vidět i na Obr. 8. 
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Obr. 8 Přehled výjezdové činnosti na ÚO Opava 
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2. ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÁ DATA VYBRANÉ POŽÁRNÍ 

TECHNIKY 

Poţárních automobilů na podvozcích Mercedes-Benz je u HZS Moravskoslezského 

kraje velká spousta. Mohou to být například dodávkové automobily, autobusy, nosiče 

kontejnerů, ţebříky či plošiny, nebo třeba cisternové automobilové stříkačky. Právě 

cisterny byly vybrány pro vyhodnocení provozu a údrţby. V následujících podkapitolách 

jsou uvedena základní takticko-technická data zástupců této skupiny u HZS 

Moravskoslezského kraje. 

 

2.1. Vozidla na podvozku M-B Econic 

M-B Econic je zástupce v kategorii cisternových automobilových stříkaček 

postavených pro městský provoz. Tyto cisterny postupně od roku 2010 aţ do současnosti 

nahrazují na území města Ostravy stará vozidla na podvozcích Dennis Sabre a Rapier, 

která slouţila v Ostravě přes 15 let. Kvůli jejich stáří, technickému stavu, ukončení výroby 

a servisní podpory ze strany výrobce automobilů Dennis bylo nutné najít náhradu. To se 

podařilo a výrobce poţárních vozidel THT Polička ve spolupráci se společností Plastisol 

NL Holandsko, vyrobil v roce 2010 podle poţadavků HZS Moravskoslezského kraje první 

dva kusy na podvozku Econic. V dalších letech se s obměnou pokračovalo. Nyní jsou jiţ 

všechny výjezdové vozy na podvozku M-B Econic a Dennisy slouţí ještě jako záloţní 

vozidla pro případ poruchy některého z vozidel Econic. 

Podvozek:  M-B Econic 1833LL 4x2.2 

Rozměry vozidla:  8350 x 2550 x 3150 mm (d x š x v) 

Hmotnost:  18 000/12 750 kg (celková/provozní) 

Maximální rychlost: 110 km/h 

Kabina:  čtyřdveřová, jednoprostorová, sklopná, osádka 1 + 5 

Motor:   naftový, přeplňovaný 

Zdvihový objem: 7 200 ccm 
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Výkon motoru: 240 kW 

Převodovka:  automatická, šestistupňová 

Nástavba:  materiál – plast 

Nádrţe:  2 700/200 litrů (voda/pěna) 

Čerpadlo:  THT TO 3000 

Výkon čerpadla: 2 000 l/ min (250 l/min – vysokotlaký reţim) 

Jmen. pracovní tlak: 1,0 MPa (4,0 MPa – vysokotlaký reţim) 

Jmen. sací výška: 3 m 

Elektrocentrála: Rosenbauer RS 14, výkon 13,6 kVA 

Osvětlovací stoţár: TEKLITE TF 340 ETN/3, výkon 4 x 500 W, max. výška 5 m nad 

zemí 

Barva:   RAL 3024 s bílými pruhy a reflexními polepy 

Udaná cena:  14 760 000 Kč s DPH [26] 

Vozidlo M-B Econic má kromě základních parametrů ještě další specifika oproti 

vozidlům, která byla u Hasičského záchranného sboru provozována do doby jejich uvedení 

do provozu. Jedná se zejména o systém THTronic, který umoţňuje řízení nástaveb 

poţárních vozidel pomocí CAN sběrnice. CAN (Controller Area Network) je sériová 

datová sběrnice vyuţívající pro vzájemnou komunikaci elektrických funkčních jednotek 

(modulů). Pro lepší představu lze zjednodušeně říci, ţe se jedná o počítačovou síť. Tento 

systém umoţňuje u vozidla zjistit informace o otevřených roletách, dveřích, sklopených 

stupačkách, vysunutém osvětlovacím stoţáru, zapnutých výstraţných světlech, otáčkách 

motoru a mnoho dalšího. 

Vybavení vozidla u HZS Moravskoslezského kraje je upraveno dle standardu, kdy 

veškerá vozidla určená pro první výjezd jsou vybavená totoţně a i umístění jednotlivých 

prostředků je v různých vozidlech stejné [26]. 
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Obr. 9 M-B Econic HZS Moravskoslezského kraje [21] 

 

Obr. 10 Ovládaní systému THTronic z místa řidiče [21] 
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2.2. Vozidla na podvozku M-B Atego 

Cisternová automobilová stříkačka M-B Atego je u HZS Moravskoslezského kraje 

zařazena na územních odborech Nový Jičín, Karviná a Opava. Postupem času docházelo 

k nákupu vozidel pro jednotlivé územní odbory, v pozdější době došlo uţ i na obměnu 

některých vozidel. Z tohoto důvodu jsou v kraji cisterny na různých specifikacích 

podvozků M-B Atego, které se základními parametry sice moc neliší. Některé parametry 

však jsou významné, například pohon obou náprav. 

Podvozek:  M-B Atego 1426 AF 

   M-B Atego 1528F 

Rozměry vozidla:  7950 x 2500 x 3300 mm (d x š x v) 

Hmotnost:  14 000/9 450 kg (celková/provozní) 

Maximální rychlost: 100 km/h 

Kabina:  čtyřdveřová, jednoprostorová, sklopná, osádka 1 + 5 

Motor:   naftový, přeplňovaný 

Výkon motoru: 205 kW/ 2 200 min
-1

 

Převodovka:  automatická, pětistupňová 

Nástavba:  materiál – plast 

Nádrţe:  2 500/200 litrů (voda/pěna) 

Čerpadlo:  Godiva 

Výkon čerpadla: 2 400 l/ min (250 l/min – vysokotlaký reţim) 

Jmen. pracovní tlak. 0,8 MPa (4 MPa – vysokotlaký reţim) 

Jmen. sací výška: 3 m 

Elektrocentrála: Honda EZ 450, 4 kW 
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Osvětlovací stoţár: pneumatický, max. výška 5 m nad zemí 

Barva:   RAL 3024 s bílými pruhy  

Udaná cena:  neudána 

Výše uvedené údaje jsou pro vozidlo na podvozku M-B Atego 1528 F. Pro 

podvozek M-B Atego 1426 AF se některé údaje liší. 

 

Obr. 11 M-B Atego 1426 AF [22] 

 

Obr. 12 M-B Atego 1528 F [21]  
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3. CHARAKTERISTIKA PROVOZU A ÚDRŽBY DLE ŘÁDU STROJNÍ 

SLUŽBY 

Řád strojní sluţby [2] stanovuje základní úkoly HZS kraje při zabezpečení 

provozuschopnosti, provozování, údrţbě a skladování prostředků strojní sluţby, coţ jsou 

v tomto případě cisternové automobilové stříkačky vybrané k hodnocení. Plnění úkolů 

strojní sluţby podle tohoto řádu provádějí příslušníci nebo občanští zaměstnanci, kteří jsou 

pověření příslušným ředitelem HZS kraje v souladu s organizační směrnicí daného kraje. 

Strojní sluţba zabezpečuje provozuschopný stav prostředků strojní sluţby, které 

jsou zařazeny do provozu nebo zálohy. Dále zabezpečuje časový plán údrţby a zkoušek, 

kam spadají i opatření týkající se změn klimatických podmínek, tedy zejména přechody 

podzim – zima a zima – jaro. Nejen při těchto přechodech, ale i u běţné údrţby musí 

strojní sluţba zabezpečit dílenskou činnost. Větší a náročnější opravy jsou většinou 

prováděny v autorizovaném servise. O činnostech strojní sluţby musí být vedena 

dokumentace, kde by měly být zaznamenány veškeré pohyby vozidla, opravy, údrţba atd. 

Vybavení prostředky strojní sluţby je pořizováno na základě poţadavků (návrhů). Pro 

jednotlivé činnosti na úseku strojní sluţby musí být zpracovány metodické materiály a také 

musí být zabezpečena pravidelná odborná příprava. 

Poţární technika, kterou příslušný HZS kraje disponuje, můţe být zařazena:  

 Do pohotovosti – je schopná okamţitého pouţití 

 Do zálohy – je schopna okamţitého pouţití, pro případ poruchy techniky zařazené 

do pohotovosti 

 Mimo provoz – technika, která není způsobilá pro okamţité pouţití u zásahu 

Provádění zkoušek a údrţby poţární techniky se řídí nejen podle řádu strojní 

sluţby, ale také podle organizační směrnice daného kraje. Kromě časového plánu se dále 

musí přizpůsobit poţadavkům výrobce poţární techniky.  

Kontroly poţární techniky by se měly provádět standardně před kaţdým pouţitím, 

jedná se tedy o kontrolu provozuschopnosti. Ta se provádí při kaţdém střídání směn, kdy si 

nastupující směna přebírá veškerou poţární techniku. Dále můţe být provedena kontrola 

po pouţití, kdy se kontrola provádí po pouţití v rozsahu nezbytném pro ověření 
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provozuschopnosti techniky. Taktéţ můţe být prováděna týdenní kontrola zaměřená na 

celistvost zařízení, kontrolu provozních náplní a funkční zkoušku. 

Veškeré činnosti, které se týkají dané poţární techniky (provoz, opravy, údrţba) 

musí být zaznamenány. Zápis do výkazu se provádí před jízdou (opravou, údrţbou) a po 

ní. Pokud se jedná o výjezd, zapisuje se do výkazu aţ po skončení jízdy, tedy po návratu na 

stanici. Výkaz musí obsahovat tyto údaje: 

 Datum a čas odjezdu 

 Cíl jízdy (popř. trasa) 

 Číslo dokladu povolujícího jízdu nebo podpis osoby, která jízdu schválila 

 Datum a čas příjezdu 

 Počet ujetých km a konečný stav počítadla km 

 Počet hodin práce (motohodin) 

 Mnoţství doplněných pohonných hmot a provozních kapalin 

 Jméno řidiče a podpis 

 Poznámky 

Výkaz můţe být nahrazen „Knihou provozu dopravního prostředku“. V dnešní 

době se u většiny HZS krajů pouţívá jednotný elektronický systém, ve kterém provádějí 

příslušné osoby veškeré zápisy o provozu vozidla, opravách, údrţbě, doplňování 

pohonných hmot a provozních kapalin, atd.  

U HZS Moravskoslezského kraje se provádí pravidelně tyto údrţbářské či zkušební 

úkony: 

 Denní přejímka vozidel 

 Pravidelná týdenní kontrola 

 Pravidelná měsíční kontrola 

 Pravidelná čtvrtletní kontrola čerpadla 

Tyto údrţbářské úkony jsou brány v úvahu při stanovování charakteristik týkajících 

se údrţby. 
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4. POSTUP HODNOCENÍ PROVOZU A ÚDRŽBY VOZIDEL 

Tato kapitola se zabývá popisem postupu, který byl zvolen pro vyhodnocení 

provozu a údrţby vozidel, tedy postupu od získání záznamů o provozu vozidel aţ po 

závěrečné zhodnocení všech zjištěných charakteristik a jejich následným porovnáním 

s výsledky vozidel na jiných podvozcích.  

4.1. Třídění dat 

Prvním krokem po stanovení cílů této práce bylo získání potřebných dat [24] 

vybraných vozidel (viz. Tab. 8 a Tab. 9) od HZS Moravskoslezského kraje za období 2010 

aţ 2013. V tom nebyl problém, jelikoţ příslušný pracovník tato data poskytl. Následně 

bylo zapotřebí tato data pečlivě roztřídit na to, jakou činnost vykonává vozidlo a jaká 

činnost se provádí na vozidle. Vyhodnocovaná primární data z „Provozního deníku 

vozidla“ exportována z informačního systému IKIS obsahovala následující informace (viz 

Obr. 13): 

• Datum a čas odjezdu 

• Jízda, akce (druh činnosti, cíl, účel, číslo události 

• Ujeto km 

• Tachometr (konečný stav měřidla km) 

• MTH (počet hodin práce stroje na místě, motohodiny) 

• Mnoţství (doplněné pohonné hmoty a provozní kapaliny) 

• Náklady (Kč) 

• Číslo příkazu 

Období 2010 – 2013 bylo zvoleno hlavně z důvodu dostupnosti, věrohodnosti a 

úplnosti dat. Začátek sledovaného období byl stanoven k 1. 1. 2010, a to hlavně z důvodu 

zavedení do plného provozu elektronického informačního systému IKIS. U HZS 

Moravskoslezského kraje tomu tak bylo, ovšem například u HZS Královéhradeckého kraje 

dále vedli papírové záznamy. Před uvedením elektronického systému do provozu se u 

všech HZS krajů vedla papírová dokumentace, která se po další 4 roky archivovala.  
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Obr. 13 Ukázka vstupního souboru dat [24] 

Pro hodnocení provozu a údrţby byla získaná primární data roztříděna do těchto skupin: 

 Jízda k zásahu 

 Jízda ostatní 

 Opravy po poruše na podvozkové základně 

 Opravy po poruše na poţární nástavbě 

 Preventivní údrţba (servisní úkony podle plánu údrţby) 

 Opravy po poškození (při zásahu, při dopravní nehodě) 

 Provozní kontroly (revize, zkoušky, plánované kontroly, STK, emise) 

 Čerpání PHM 

Jak vypadá taková tabulka po roztřídění, je znázorněno na Obr. 14. Třídění dat bylo 

provedeno za pomocí filtrovacích funkcí programu Microsoft Excel. Nejednalo se v tomto 

případě o ţádné sloţité výpočty, ale o činnost náročnou na pečlivost. Výpočty byly 

prováděny aţ při stanovování vybraných charakteristik spolehlivosti. 
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Obr. 14 Ukázka tabulky se záznamy o provozu po provedeném třídění 

Prvotní rozbor dat byl proveden za pouţití literatury [3, 4]. Z těchto informačních 

zdrojů byly převzaty pojmy a definice vyobrazené v Tab. 4 a Tab. 5. 

Tab. 4 Rozdělení stavů technických systémů [3, 4] 

 

Tab. 5 Rozdělení doby servisu vozidel [3, 4] 

 

 

Preventivní údrţba

Bezporuchový stav Poruchový stav

Pouţitelný stav Nepouţitelný stav

Provozu schopný stav Provozu neschopný stav

Provozuschopný 

vyuţívaný

Provozuschopný 

nevyuţívaný
Z vnějších příčin

Z vnitřních příčin

Technický prostoj
Organizační 

prostoj
Provoz

Provozní prostoj

Prostoj

logistické 

zpoţdění

administrativní 

zpoţdění

logistické 

zpoţdění

technologické 

zpoţdění

doba provádění 

úkonů preventivní 

údrţby

technologické 

zpoţdění

lokalizace 

poruchy

doba provádění 

opravárenských 

úkonů

funkční 

kontrola

Doba opravy

Doba servisu

Doba preventivní údrţby Doba opravy po poruše

aktivní doba preventivní údrţby aktivní doba opravy po poruše
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4.2. Stanovení základních údajů o provozu a údržbě vozidel 

Dalším krokem bylo vytvořit sumarizaci kilometrických proběhů vozidel a 

motohodin, které vozidlo pracovalo na místě. Z údajů, které se uvádějí v záznamech, lze 

taktéţ vyčíst i další údaje, jako například mnoţství natankovaných PHM, konečný stav 

tachometru, náklady na opravu i přesné datum a čas kaţdého pohybu vozidla. Co se týče 

nákladů uvedených v těchto záznamech, musíme tato čísla brát s rezervou. V některých 

případech se zřejmě nejedná o přesná čísla, přehled nákladů na opravy by mohl být tudíţ 

značně zkreslený. Proto se náklady v této práci zabývat nebudu. 

Po dokončení celého třídění dat byly vyhodnoceny celkové počty zásahů, jízd, 

oprav, atd. Všechny tyto údaje jsou vyobrazeny v Tab. 10 a Tab. 11. Následně je uveden a 

zhodnocen přehled provozu sledované techniky. Hodnoty budou uvedeny v MTH, a to i 

kilometrické proběhy, které budou přepočteny podle průměrné rychlosti jízdy 50 km.h
-1

. 

Tato rychlost je stanovena výrobcem vozidel Tatra v jejich záručních podmínkách. Po 

konzultacích bylo rozhodnuto převzít tuto hodnotu i pro vozidla M-B.  

4.3. Stanovení vybraných charakteristik spolehlivosti 

Základním bodem pro stanovení charakteristik hodnocení provozu a údrţby bylo 

posouzení závaţnosti poruchových stavů vozidel. K tomuto bylo vyuţito kritérií podle 

metody FMEA (viz Tab. 6) [17]. 

Tab. 6 Kvalitativní klasifikace závaţnosti konečných důsledků 

 

Třída 
Úroveň 

závaţnosti
Následek pro osoby nebo ţivotní prostředí

IV Katastrofická 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně vést k poruše základních 

funkcí systému a tudíţ způsobit váţnou škodu systému a jeho 

prostředí a/nebo zranění osob.

III Kritická 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně vést k poruše základních 

funkcí systému a tudíţ způsobit značnou škodu systému a jeho 

prostředí, ale není váţnou hrozbou pro ţivot nebo zranění.

II Okrajová 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně zhoršit technické 

parametry (výkonnost) funkce (funkcí) bez znatelné škody pro 

systém nebo hrozby pro ţivot nebo zranění.

I Bezvýznamná 

Způsob poruchy, který by mohl potenciálně zhoršit funkce systému, 

ale nezpůsobí ţádné škody systému a není hrozbou pro ţivot nebo 

zranění.
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V Tab. 6 je zobrazeno rozdělení konečných důsledků do čtyř skupin podle 

závaţnosti poruchy. Pro toto hodnocení jsou brány v úvahu pouze skupiny II, III a IV. 

Skupinu I (bezvýznamné poruchy) nebudu brát v úvahu, a to hlavně z důvodu charakteru 

této skupiny poruch, které v podstatě nemají vliv na pohotovost vozidla. 

Pro vyhodnocení spolehlivostních charakteristik byla k analýze proudu poruch 

[3, 28] zvolena metoda tzv. zkušebních plánů [4]. Pomocí této metody lze určit střední 

doby do poruchy u malé skupiny výrobků. Pro vyhodnocení poruchovosti byl pouţit 

zkušební plán cenzurovaný dobou do poruchy, tzv. t – plán. Limitem této zkoušky je doba 

jejího trvání a náhodnou veličinou je počet zaznamenaných poruch. Předpokladem 

zkoušky je, ţe výrobky se po poruše opravují. Časovou veličinou reprezentující průběh 

zkoušky je akumulovaný pracovní čas TAKU, coţ je celková doba, po kterou byly všechny 

výrobky během zkoušky v provozu. Pro zvolený t – plán se vypočte akumulovaný 

pracovní čas podle rovnice (1). Graficky je tato veličina vyjádřena na Obr. 15. 

 

Obr. 15 Grafické znázornění t – plánu [4] 

Pro námi zvolený t – plán vypočteme akumulovaný pracovní čas podle rovnice: 

0

r

1i

i0AKU τr)(n)(τT

 
(1) 

kde: 

0 doba zkoušky, od počátku do vzniku r0 -té poruchy, 
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n počet výrobků zařazených do zkoušky, 

r počet poruchových kusů, 

i celkový čas potřebný na opravy i -tého výrobku. 

Dále následovaly výpočty vybraných charakteristik spolehlivosti, které vyplývají 

z analýzy oprav po poruchách a které reprezentují zejména (viz Obr. 16): 

 Bezporuchovost 

 Pohotovost 

 Střední doba mezi poruchami 

 Intenzita poruch 

 Střední doba údrţby 

 

Obr. 16 Zařazení pojmů spolehlivosti [3] 

4.3.1. Bezporuchovost 

Bezporuchovost (reliability) je vlastnost objektu, která spočívá ve schopnosti 

objektu plnit poţadované funkce v definovaných podmínkách a definovaném časovém 

období [27]. Tento parametr tedy představuje akumulovaný pracovní čas TAKU vypočtený 

podle rovnice (1), přičemţ byly tyto výpočty provedeny ve stanovených zkušebních 

intervalech. Těmito intervaly jsou 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300 a 400 hodin a po jejich 

přepočtu stanovenou průměrnou rychlostí 50 km.h
-1

 tyto intervaly reprezentují 

kilometrické proběhy vozidel 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, 15000 a 20000 km. U 

některých vozidel ovšem nebylo moţné vypočíst hodnoty pro všechny stanovené intervaly, 
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protoţe vozidla nedosáhla hranice časových intervalů. Jednalo se o intervaly 300 a 400 

hodin, a to především u nejmladších vozidel Econic a u záloţních vozidel Atego. 

Stanovení intervalů pro hodnocení vyplývalo zejména z rozdílného vytíţení vozidel 

a také ze skutečnosti, ţe v technické praxi se pouţívají ukazatele vztaţené pouze na 

interval 1000 km. Byly tedy stanoveny výše uvedené intervaly, kterých je 8 oproti 4 

intervalům pouţitým v [1]. Rozhodnutí stanovit více intervalů se ukázalo v průběhu 

hodnocení jako správné a díky tomuto kroku se podařilo vyloučit některá zkreslení dílčích 

výsledků. 

Pro porovnání dílčích výsledků s vozidly na jiných podvozcích budou pouţity jen 

výsledky intervalů 20, 40, 60 a 80 hodin. Vyšší intervaly nebudou pouţity z důvodů 

absence dat u těchto vozidel. 

4.3.2. Pohotovost 

Pohotovost (availability) je schopnost objektu být ve stavu schopném plnit 

poţadované funkce v daných podmínkách a daném časovém intervalu za předpokladu 

zajištění poţadovaných vnějších podmínek. Tento stav lze charakterizovat řadou ukazatelů 

spolehlivosti. V těchto výpočtech byl pouţit pouze součinitel pohotovosti Kp, který je 

definován vztahem [3]: 

n

1i

oi

n

1j

pj

n

1j

pj

P

tt

t

K  (2) 

kde: 

∑tpj součet časů bezporuchového provozu, 

∑toi součet časů oprav v průběhu posuzovaného období. 

Rovnici (2) lze pro vlastní výpočet upravit po dosazení jiţ dříve pouţitých symbolů 

na tvar: 

n

1i

iAKU

AKU
p

T

T
K

 

(3) 
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4.3.3. Střední doba mezi poruchami 

Ukazatel střední doby mezi poruchami (Mean Time Between Failures) patří 

k nejčastěji pouţívaným ukazatelům pro hodnocení spolehlivosti opravovaných systémů. 

Charakterizuje střední hodnotu doby provozu (proběhu vozidla) mezi dvěma po sobě 

následujícími poruchami. Tato hodnota se stanovuje jako výběrový průměr naměřených 

provozních časů podle vztahu: 

n

1i

i

*

s t
n

1
T

 
(4) 

kde: 

ti je čas provozu i-tého vozidla za sledované období. 

Při výpočtu se do času Ts
*
 započítávají všechna sledovaná vozidla, tedy i ta, která 

poruchu v dané době nemají. Celkový počet vozidel představuje hodnotu n ve vzorci (4). 

4.3.4. Intenzita poruch 

Intenzita poruch je parametr, který charakterizuje poruchovost vozidel. Jeho 

hodnota závisí na době ţivotnosti technického systému. Hodnota je v závislosti na 

časovém intervalu proměnlivá.  

 

Obr. 17 Ţivotní cyklus technického systému [3] 

Obr. 17 znázorňuje ţivotní cyklus daného technického systému. V oblasti provozu, 

tedy v časovém úseku T1 aţ T2, přibliţně platí exponenciální zákon rozdělení doby provozu 

mezi poruchami. Potom můţeme povaţovat hodnotu Ts za konstantní a hodnota Ts 

znamená počet hodin nebo kilometrický proběh, který průměrně připadá na jednu poruchu.  
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Pro výpočet součinitele intenzity poruch platí vztah: 

*

sT

1

 
(5) 

4.3.5. Udržovatelnost vozidla 

Udrţovatelnost vozidla je vlastnost, která spočívá ve způsobilosti k předcházení a 

zjišťování poruch předepsanou údrţbou. Je to vlastně jakýsi komplex vlastností 

vyjadřujících snadnost, jednoduchost a nenáročnost prací při údrţbě. Tyto vlastnosti jsou 

dány konstrukcí vozidla, kvalitou personálu provádějící údrţbu, prostředky k provádění 

údrţby atd. Uvedené činitele nelze jednoznačně a exaktně vyjádřit, a proto se v praxi 

pouţívá vyjádření pomocí dílčích ukazatelů udrţovatelnosti.  

 

V tomto případě se jedná o: 

 Střední dobu údrţby tsu 

 Součinitel údrţby Ku 

Střední doba údrţby tsu se vypočte jako aritmetický průměr naměřených dob údrţby 

všech vozidel za sledované období. Platí vztah: 

n

1i

iu

´´

su t
n

1
t  (6) 

kde: 

t
iu

  doba údrţby i-tého vozidla, 

n  celkový počet vozidel, která jsou v provozu ve sledovaném období. 

Součinitel údrţby Kuje dán poměrem počtu hodin vynaloţených na údrţbu a běţné 

opravy vozidla k době jeho bezporuchového stavu. Platí pro něj vztah: 

p

uo
u

t

tt
K  (7) 
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kde: 

to počet hodin na opravy za sledované období, 

tu počet hodin na údrţbu za sledované období, 

tp počet hodin bezporuchového provozu za sledované období. 

 

Rovnici (7) lze pro vlastní výpočet upravit po dosazení jiţ dříve pouţitých symbolů 

na tvar: 

AKU

n

1i

m

1j

jui

u
T

t

K  (8) 

 

4.4. Porovnání výsledků 

Poslední část hodnocení je zaměřena na porovnání výsledných hodnot vozidel na 

podvozku M-B s výsledky vozidel na podvozcích jiných značek.  V Tab. 7 jsou uvedena 

sledovaná vozidla podle jednotlivých HZS krajů. Největší zastoupení mají ve vzorku 

vozidel vozidla na podvozku MAN z Jihomoravského kraje, dále pak následují vozidla 

Tatra, M-B a Renault. Pokud budeme brát v úvahu nejmenší zastoupení, pak se jedná o 

vozidla M-B Econic. 

Tab. 7 Přehled sledovaných vozidel [1] 

 

Poţární technika Počet vozidel

ÚO Brno 9

ostatní ÚO 15

kraj TATRA 815 9

Renault Midlum 13

TATRA 815 11

ÚO Ostrava M-B ECONIC 7

ostatní ÚO M-B ATEGO 11

celkem 75

HZS ČR

Jihomoravský kraj

MAN TGM

Zlínský kraj

Moravskoslezský 

kraj
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Porovnání výsledků je moţné provést u intervalu 20, 40, 60 a 80 hodin, jelikoţ u 

vozidel dislokovaných mimo Moravskoslezský kraj nebyly provedeny analýzy pro 

intervaly 100, 200, 300 a 400 hodin.   
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5. HODNOCENÍ PROVOZU A ÚDRŽBY VOZIDEL 

V této části jsou stanoveny vybrané charakteristiky poţárních vozidel, konkrétně 

CAS. Podle postupu uvedeného v předchozí kapitole jsou uvedeny výsledky hodnocení 

těchto vozidel. 

5.1. Vybrané CAS pro hodnocení provozu a údržby 

Mezi CAS, které byly vybrány pro hodnocení, patří vozidla na podvozcích M-B 

Econic a Atego. Celkem se v tomto případě jednalo o 18 vozidle na těchto podvozcích. 

Z celkového počtu se jedná o 7 vozidel na podvozku Econic a 11 vozidel Atego. Základní 

přehled těchto vozidel je uveden v Tab. 8 a Tab. 9. 

Tab. 8 Přehled vozidel na podvozku M-B Econic 

 

Tab. 9 Přehled vozidel na podvozku M-B Atego 

 

 

5.2. Základní údaje o provozu a údržbě vozidel 

Provoz a údrţba vybraných vozidel vyplývá z údajů zjištěných po dokončení třídění 

dat, kterých bylo velké mnoţství za roky provozu těchto vozidel. Ve sledovaném období, 

tedy letech 2010 – 2013 to byly tisíce jízd, stovky oprav, údrţeb a kontrol. Celkový 

přehled počtu jednotlivých úkonů na kaţdém vozidle podle sledovaného období je uveden 

v Tab. 10 a Tab. 11. 

ÚO Ostrava
Zařazení 

techniky
Označení vozu PZN Podvozek Nástavba

Uvedení do 

provozu

1. vůz CAS 20/2700 S1T 5T7 9463 M-B Econic 1833 LL 4×2 28.12.2010

2. vůz CAS 20/2700 M1T 5T7 9464 M-B Econic 1833 LL 4×2 28.12.2010

Ostrava-Fifejdy 1. vůz CAS 20/2700 S1T 6T8 9895 M-B Econic 1833 LL 4×2 29.11.2011

Ostrava-Poruba 1. vůz CAS 20/2700 S1T 6T8 9897 M-B Econic 1833 LL 4×2 29.11.2011

Ostrava-Hrabůvka 1. vůz CAS 20/2700 S1T 6T8 9896 M-B Econic 1833 LL 4×2 29.11.2011

Slezská Ostrava 1. vůz CAS 20/2700 S1T 6T8 9951 M-B Econic 1833 LL 4×2 03.12.2012

Ostrava-Přívoz 1. vůz CAS 20/2700 S1T 5T7 9493 M-B Econic 1833 LL 4×2 04.12.2012

Ostrava-Zábřeh

THT Polička

Karviná 1. vůz CAS 15/2200 4T9 1928 M-B Atego 1426 AF 1.1.2008

Karviná záloha CAS 24/2500/200 1T3 8098 M-B Atego 1528 F 4x2 1.1.2004

Bohumín 1. vůz CAS 15/2000 4T1 7433 M-B Atego 1426 AF 1.1.2007

Karviná 2. vůz CAS 15/2000 4T1 7434 M-B Atego 1426 AF 1.1.2007

Havířov 1. vůz CAS 15/2200 4T9 1929 M-B Atego 1426 AF 1.1.2008

Havířov 2. vůz CAS 24/2500/200 1T3 8099 M-B Atego 1528 F 4x2 1.1.2004

Orlová 1. vůz CAS 15/2000 4T1 7435 M-B Atego 1426 AF 1.1.2007

Bílovec 1. vůz CAS 24/2500/200 1T3 7634 M-B Atego 1528 F 4x4 1.1.2003

Nový Jičín 1. vůz CAS 24/2500/200 2T2 5881 M-B Atego 1528 F 4x2 1.1.2005

Opava záloha CAS 24/2500/200 2T2 5621 M-B Atego 1528 F 4x2 1.1.2004

Opava 2. vůz CAS 24/2500/200 2T2 6138 M-B Atego 1528 F 4x2 1.1.2006

ÚO Karviná

ÚO Nový Jičín

ÚO Opava

THT Polička
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Tab. 10 Přehled provozu a údrţby vozidel M-B Econic 

 

Tab. 11 Přehled provozu a údrţby vozidel M-B Atego 

 

Dalším základním údajem jsou kilometrické proběhy společně s MTH, které 

vozidlo odpracovalo. Kilometrické proběhy jsou pro lepší přehlednost přepočteny na MTH 

a společně s MTH, které vozidla odpracovala na místě zásahu, jsou uvedeny na Obr. 20 a 

Obr. 21. Z těchto údajů vyplývá, ţe vozidla na podvozku Econic mají průměrně 

odpracováno 348 hodin a při práci na místě 136 hodin. Oproti vozidlům na podvozcích 

Atego je to méně, protoţe některá vozidla Econic mají odpracováno méně neţ ostatní. A to 

hlavně díky tomu, ţe byla postupně pořizována právě ve sledovaném období. U vozidel 

Atego je průměr 389 odpracovaných hodin na vozidlo a 395 hodin při práci vozidla na 

místě.  

Dislokace techniky
Jízdy k 

zásahu

Jízdy 

ostatní

Podvozkové 

základny

Požární 

nástavby

Preventivní 

údržba

Opravy po 

poškození

Provozní 

kontroly

Ostrava-Zábřeh 1 547 328 22 7 20 1 52

Ostrava-Zábřeh 1192 426 14 6 17 1 52

Ostrava-Fifejdy 1 189 272 19 9 10 3 38

Ostrava-Poruba 1 401 402 15 4 22 1 48

Ostrava-Hrabůvka 1 493 418 15 6 3 0 54

Slezská Ostrava 327 385 7 1 3 1 13

Ostrava-Přívoz 279 304 11 7 9 1 17

Počty úkonů a činností

Jízdy Opravy po poruše

Dislokace 

techniky

Jízdy k 

zásahu
Jízdy ostatní

Podvozkové 

základny

Požární 

nástavby

Preventivní 

údržba

Opravy po 

poškození

Provozní 

kontroly

Karviná 2152 587 3 7 6 0 20

Karviná 546 407 7 6 47 0 4

Bohumín 1 286 768 10 12 62 1 8

Karviná 1 011 927 0 4 6 0 94

Havířov 2 852 765 7 13 30 1 60

Havířov 589 602 7 8 12 2 61

Orlová-Lutyně 1 343 496 7 2 57 0 81

Nový Jičín 1 020 621 3 8 8 0 51

Bílovec 729 435 21 26 16 1 80

Opava 788 416 4 2 1 0 22

Opava 286 215 2 0 3 0 29

Počty úkonů a činností

Jízdy Opravy po poruše
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Obr. 18 Přehled počtu jízd vozidel M-B Econic za roky 2010 – 2013 

 

Obr. 19 Přehled počtu jízd vozidel M-B Atego za roky 2010 - 2013 

Na Obr. 18 a Obr. 19 jsou pro lepší přehlednost uvedeny jen přehledy jízd k zásahu 

a ostatních jízd. U vozidel M-B Econic je okolo 70 % jízd k zásahům, zbylých 30 % jsou 

jízdy ostatní. Průměr jízd k zásahům na vozidlo M-B Econic za období 2010 – 2013 je 

1423 jízd na vozidlo, z čehoţ vyplývá roční průměr 356 jízd. Podíl jízd k zásahům u 

vozidel M-B Atego dosahuje 64 %. Vozidla na podvozcích Atego uskutečnila za sledované 
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období mnohem více jízd, neţ vozidla Econic. Díky tomu je průměr v období 2010 – 2013 

u těchto vozidel 1713 jízd, tedy ročně má kaţdé vozidlo průměrně 428 jízd. 

Jak je vidět u vozidel Econic, nejméně jízd mají vozidla ze stanic Slezská Ostrava a 

Ostrava - Přívoz. To je způsobeno hlavně tím, ţe vozidla byla nakoupena jako poslední 

(konec roku 2012), a tedy ve sledovaném období nemohla uskutečnit takové mnoţství jízd 

jako ostatní vozidla. U vozidel Atego je viditelné, ţe se zde také vyskytují vozidla 

s výrazně menším počtem jízd. U těchto vozidel je to však způsobeno spíše vytíţeností, 

některá z nich slouţí jako záloha. 

 

Obr. 20 Přehled provozu vozidel M-B Econic za roky 2010 – 2013 
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Obr. 21 Přehled provozu vozidel M-B Atego za roky 2010 – 2013 

 

5.3. Vybrané charakteristiky provozu a údržby vozidel 

Tato kapitola navazuje na základní charakteristiky vozidel, které jsou uvedeny 

v předchozí části 5.2 a řeší vybrané charakteristiky popisující provoz a údrţbu vozidel v 

části 4.3. 

V první fázi byl stanoven akumulovaný pracovní čas. Ten udává dobu, po kterou 

byla vozidla v provozu v daném časovém intervalu.  Na Obr. 22 je znázorněná tato 

hodnota pro vozidla M-B Atego. Je vidět, kolik kilometrů vozidla ujela v porovnání 

s mezními hodnotami stanovených časových intervalů.  

Pokud tyto hodnoty porovnáme s výsledky vozidel M-B Econic (viz. Obr. 23), 

zjistíme, ţe více času byla mimo provoz vozidla M-B Econic. Tento fakt můţe být 

způsoben hlavně tím, ţe vozidla M-B Econic byla uváděna do provozu a bylo zapotřebí 

doladit některé detaily tykající se jak poţární nástavby, tak i podvozku vozidla. U 

podvozkové části se například jednalo o přehřívání brzd na přední nápravě u několika 

vozidel, přičemţ u některých se tato závada objevila opakovaně. 
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Obr. 22 Akumulovaný pracovní čas vozidel M-B Atego 

 

Obr. 23 Akumulovaný pracovní čas vozidel M-B Econic 

Druhou charakteristikou je součinitel pohotovosti, který ukazuje, zda jsou vozidla 

schopna plnit poţadované úkoly. Při pohledu na Obr. 24 je patrné, ţe u vozidel M-B Atego 

tento součinitel klesá s narůstajícím časovým intervalem.  U vozidel M-B Econic hodnota 
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součinitele kolísá. Tato skutečnost můţe být taktéţ způsobena tím, ţe vozidla byla uváděna 

do provozu postupně. Kaţdý rok byly vţdy zakoupeny 2 nové vozy. 

Obr. 24 dále názorně zobrazuje skutečnost, ţe posuzování poţární techniky pouze 

v rámci jednoho malého intervalu 1000 km nemusí být z hlediska vytíţenosti vozidel 

zrovna nejlépe vypovídajícím ukazatelem spolehlivosti vozidel. 

 

Obr. 24 Součinitel pohotovosti vozidel M-B 

Nejčastěji pouţívaný ukazatel spolehlivosti opravovaných systémů je zobrazen na 

Obr. 25 a Obr. 26. Na prvním obrázku je znázorněna střední doba mezi poruchami u 

vozidel na podvozku M-B Econic společně s mezními hodnotami danými velikostmi 

zkušebních intervalů. Při pohledu na obrázek je vidět hodnoty, které byly přepočteny na 

kilometrický proběh vozidla. Je tedy patrná střední doba mezi poruchami vozidel. Jak 

vyplývá z Obr. 25 s rostoucím časovým intervalem se hodnota střední doby do poruchy 

vzdaluje od hodnot mezních.  
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Obr. 25 Střední doba mezi poruchami vozidel M-B Econic 

Na dalším obrázku (Obr. 26) je znázorněna střední doba do poruchy u vozidel M-B 

Atego. Oproti vozidlům M-B Econic je u těchto vozidel rozlišeno stáří vozidel. Vozidla 

byla rozdělena do dvou věkových kategorií. První skupinou jsou vozidla stáří do 10 let, 

druhou skupinou jsou vozidla nad 10 let věku. Výpočty byly provedeny i pro všechna 

vozidla bez rozdílu stáří jako celek. Toto rozdělení umoţňuje porovnání hodnot mezi 

jednotlivými kategoriemi. Dále je moţné říci, zda jsou poruchovější vozidla mladší nebo 

ta, která uţ jsou ve stádiu doţívání.  

Při pohledu do Obr. 26 sledujeme kromě vypočtených hodnot pro jednotlivé 

kategorie opět také křivku mezních hodnot pro dané časové intervaly. Dále je vidět, ţe 

vozidla M-B Atego, která jiţ přesáhla desátý rok věku, mají nejniţší hodnoty doby do 

poruchy. Tato skutečnost je způsobena hlavně stářím vozidel, tato vozidla by jiţ bylo 

výhodné nahradit novou poţární technikou. U vozidel do desátého roku věku se hodnoty 

doby do poruchy pohybují okolo dvojnásobku hodnot vyskytujících se u vozidel nad 10 let. 

Ani u těchto vozidel nejsou hodnoty v porovnání s vozidly M-B Econic nikterak vysoké. 
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Kdyţ vezmeme v úvahu průměrné stáří vozidel v této kategorii, které je 7 let, je moţné i u 

této kategorie uvaţovat o výměně techniky. 

 

Obr. 26 Střední doba mezi poruchami vozidel M-B Atego 

Intenzita poruch vyjadřuje dobu, která připadá na jednu poruchu. Při pohledu na 

Obr. 27 je patrné, ţe největších hodnot dosahuje tato charakteristika u vozidel M-B Atego, 

která přesáhla 10 let věku. U vozidel do 10 let jsou tyto hodnoty o více jak 50 % niţší. Při 

hodnocení všech vozidel bez rozdílu stáří jsou dosahované hodnoty nepatrně vyšší neţ u 

vozidel do 10 let.  

Nejniţší hodnoty intenzity poruch připadají vozidlům M-B Econic. Z toho vyplývá, 

ţe na vozidla Econic připadá nejmenší doba na jednu poruchu. To je způsobeno hlavně 

postupným zaváděním jednotlivých vozidel do provozu. Při uvádění do provozu se 

vyskytovaly skryté výrobní vady, coţ uţ bylo zmíněno na začátku kapitoly 5.3. 

Mezi skryté výrobní vady můţeme zařadit například přehřívání brzd na vozidlech, 

výměnu vzduchových hadic pro ovládání schodů do kabiny, výměnu ventilu pro externí 

dofoukávání nebo výměnu ovládacích ventilů schodů. U většiny vozidel se vyskytovaly 

tytéţ závady. 
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Obr. 27 Intenzita poruch vozidel M-B 

Střední doba údrţby je první charakteristikou, která se zabývá hodnocením údrţby 

prováděné na vozidle. Výsledné hodnoty jsou vyobrazeny na Obr. 28 a Obr. 29. Rozdělení 

výsledných hodnot v intervalech 20 – 100 a 100 – 400 hodin je pouţito hlavně z důvodu 

přehlednosti. Tato veličina charakterizuje průměrnou dobu údrţby sledovaných vozidel 

v daném časovém intervalu. 

Časový interval 20 – 100 hodin provozu vozidla je tedy znázorněn na Obr. 28. Při 

pohledu na výsledky je patrné, ţe zpočátku byla nejvyšší střední doba údrţby vozidel M-B 

Econic. Tato hodnota sice s rostoucím časovým intervalem stoupá, ale v závěru ji o téměř 

10 hodin převyšuje hodnota vozidel M-B Atego starších 10 let. To znamená, ţe u vozidel 

Atego starších 10 let je podle výsledků prováděno nejvíce údrţby. 

Naopak nejmenší časy údrţby vykazují vozidla M-B Atego do 10 let. U těchto 

vozidel je tedy nejmenší průměrná doba údrţbářských úkonů.  Křivka pro vozidla M-B 

Atego bez rozlišení stáří vozidla je přibliţně průměr mezi vozidly Atego do 10 let a nad 10 

let. 
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Obr. 28 Střední doba údrţby v intervalu 20 – 100 hodin 

Pokračování hodnocení střední doby údrţby v časovém intervalu 100 – 400 je 

uvedeno na Obr. 29. Stejně jako u intervalu 20 – 100 hodin dosahují nejvyšších hodnot 

vozidla M-B Atego stáří nad 10 let. Dále je vidět, ţe průměrná doba údrţby u vozidel 

Atego do 10 let stoupá a převyšuje hodnoty vozidel M-B Econic. Vozidla Econic dosahují 

nejniţších hodnot doby údrţby. 

Uvedené hodnoty doby údrţby vyplývají z výpočtů podle vzorce (6). Podle 

výsledných hodnot je moţné říci, ţe u vozidel Atego starších 10 let je prováděno více 

údrţbářských úkonů neţ u mladších vozidel Atego i nejmladších vozidel Econic. Mnoţství 

údrţbářských úkonů se taktéţ promítne v nákladech na provoz vozidla, kdy větší mnoţství 

úkonů způsobí jejich nárůst. 
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Obr. 29 Střední doba údrţby v intervalu 100 – 400 hodin 

Poslední charakteristikou je součinitel údrţby. Vyjadřuje poměr hodin 

vynaloţených na údrţbu či běţné opravy k době bezporuchového provozu vozidla. 

Výsledné hodnoty jsou vyobrazeny na Obr. 30. Je vidět, ţe vozidla M-B Atego začleněná 

do kategorií do 10 let a všechna vozidla mají přibliţně stejný vývoj součinitele údrţby 

v čase. Hodnoty součinitele jsou ovšem o málo vyšší u kategorie všechna vozidla, kde jsou 

zahrnutá i vozidla nad 10 let. A právě hodnoty pro vozidla nad 10 let mají ze začátku 

klesavou tendenci, ale s rostoucím časovým intervalem hodnoty součinitele stoupají. 

V intervalu 400 hodin dokonce dosahují nejvyšší hodnoty ze všech vozidel a v tomto čase 

jiţ převyšuje doba údrţby nad dobou provozu skupiny vozidel. 

U vozidel M-B Econic je hodnota součinitele na začátku zkoušky poměrně nízká 

(0,232), ale s rostoucím časovým intervalem dosahuje v intervalu 100 hodin maxima 

(0,920). Dále jiţ hodnota klesá, výjimkou je interval 300 hodin, kde je vidět mírný nárůst. 

Ovšem v posledním intervalu 400 hodin hodnota rapidně klesla oproti předcházejícím 

intervalům.  Při maximální hodnotě (0,920) se blíţí hranici, kdy je doba vynaloţená na 

údrţbu rovna době provozu vozidel.  
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Obr. 30 Součinitel údrţby 
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6. POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ S DŘÍVE PUBLIKOVANÝMI ZÁVĚRY 

ANALÝZ PROVOZU POŽÁRNÍ TECHNIKY NA JINÝCH 

PODVOZCÍCH 

Poslední část hodnocení provozu a údrţby je zaměřena na porovnání výsledků 

vozidel M-B s hodnotami vozidel na jiné podvozkové základně. Jak jiţ bylo uvedeno 

v kapitole 4.4, porovnání výsledných hodnot můţe být provedeno pouze v časových 

intervalech 20, 40, 60 a 80 hodin. Ve zbylých intervalech toto porovnání nelze provést 

z důvodu absence dat u vozidel na jiném podvozku. Porovnávány jsou všechny 

charakteristiky, které jsou uvedeny v kapitole 5.3 pro vozidla M-B. Výsledky prezentovány 

v této části byly jiţ dříve publikovány v rámci Studentské grantové soutěţe [1]. 

První charakteristikou k porovnání výsledných hodnot je akumulovaný pracovní 

čas vozidel. Na Obr. 31 jsou znázorněny výsledky jednotlivých vozidel. Jak je vidět, 

nejlepších výsledků dosáhla vozidla Tatra z Jihomoravského kraje, následována vozidly 

MAN z Jihomoravského a M-B Atego z Moravskoslezského kraje. Naopak nejniţších 

hodnot dosahují vozidla M-B Econic, coţ je do určité míry způsobeno uváděním těchto 

vozidel do provozu a odstraňováním skrytých výrobních vad. 

 

Obr. 31 Shrnutí akumulovaných pracovních časů [10] 
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Součinitel pohotovosti je druhou charakteristikou v pořadí. Při porovnání je vidět 

(viz Obr. 32), ţe stejně jako u akumulovaných pracovních časů vévodí vozidla Tatra a 

MAN z Jihomoravského kraje. V těsném závěsu následují vozidla M-B Atego. Vozidla 

Tatra a Renault zařazená u HZS Zlínského kraje vykazují hodnoty součinitele okolo 0,9, 

coţ je stále dosti vysoké. Oproti tomu hodnota vozidel M-B Econic strmě klesá aţ pod 

hodnotu 0,8. Na Obr. 24 je ovšem patrné, ţe hodnota součinitele pohotovosti vozidel M-B 

Econic s rostoucím časovým intervalem kolísá a u vozidel M-B Atego klesá. Jak by se 

hodnoty vyvíjely u ostatních vozidel, je moţné pouze odhadnout. 

 

Obr. 32 Shrnutí součinitelů pohotovosti sledovaných vozidel [10] 

Další charakteristikou je střední doba mezi poruchami. Podle výsledků 

znázorněných na Obr. 33 je patrné, ţe na prvních dvou příčkách zůstávají stejná vozidla 

jako u předchozích charakteristik. Tedy vozidly s nejdelší dobou mezi jednotlivými 

poruchami jsou Tatra a MAN z Jihomoravského kraje. Na druhou stranu vozidly s největší 

poruchovostí jsou Tatry ze Zlínského kraje. 
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Obr. 33 Shrnutí středních dob mezi poruchami sledovaných vozidel [1] 

Další porovnávanou charakteristikou je intenzita poruch. Výsledky jsou znázorněny 

na Obr. 34. U této charakteristiky se pořadí oproti střední době mezi poruchami obrátilo. 

Dle výsledků patří mezi vozidla s nejdelší dobou připadající na jednu poruchu jiţ 

zmiňované Tatry ze Zlínského kraje a dále vozidla M-B Atego. Mezi vozidla s nejkratší 

dobou se řadí vozidla Tatra a MAN z kraje Jihomoravského. U vozidel M-B Atego jsou 

v tomto porovnání pouţité hodnoty pro vozidla bez rozlišení stáří, tedy pro celou 

sledovanou skupinu. 
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Obr. 34 Shrnutí intenzit poruch sledovaných vozidel [1] 

Na Obr. 35 je vidět porovnání středních dob údrţby sledovaných skupin vozidel. 

Společně s těmito hodnotami je uvedena i křivka mezních hodnot, která vyznačuje hranici 

časových intervalů. Ve výsledcích je vidět, ţe největší dobu údrţby v daných časových 

intervalech mají vozidla Renault Midlum a Tatra ze Zlínského kraje. Pokud se podíváme 

například na interval 80 hodin, je vidět, ţe vozidla Renault mají 50,2 hodiny údrţby za 

sledovaný interval. V porovnání s vozidly M-B to je více neţ dvojnásobek času při 

provádění údrţby na vozidlech Renault.  

Rozdíly časů věnovaného údrţbě vozidel mohou být způsobeny tím, ţe se 

v kaţdém HZS kraje přistupuje k údrţbě vozidel podle vlastní organizační směrnice. Dále 

můţe hrát roli stáří vozidel, kdy starší vozidla vyţadují více údrţbářských úkonů oproti 

vozidlům novějším (např. M-B Econic).  



48 

 

 

Obr. 35 Shrnutí středních dob údrţby sledovaných vozidel [29] 

Poslední charakteristikou k porovnání je součinitel údrţby. Shrnutí výsledků je 

uvedeno na Obr. 36. Součinitel údrţby vyjadřuje poměr hodin vynaloţených na údrţbu 

k počtu hodin provozu. Z výsledků je patrné, ţe u vozidel Renault Midlum 

několikanásobně převyšuje údrţba nad provozem. To vyplývá z hodnoty součinitele 

v celém porovnávaném časovém období.  Vozidla M-B Econic dosahují v intervalech 40 a 

60 hodin hodnoty vyšší neţ 1 a v těchto intervalech tedy převaţuje údrţba nad provozem. 

U vozidel M-B Atego se hodnoty součinitele pohybují okolo 0,3 – 0,4 a u těchto vozidel i 

vzhledem k jejich stáří převládá provoz nad prováděnou údrţbou. 

Nejmenších hodnot součinitele údrţby dosahují vozidla Tatra z Jihomoravského 

kraje. Tato skutečnost vyplývá i z nejniţších hodnot střední doby údrţby zobrazené na 

Obr. 35. Důvodem těchto výsledků můţe být fakt, ţe se jedná o stará vozidla, která ještě 

nemají takové mnoţství elektronických systémů jako novější vozidla. Průměrné stáří 

těchto vozidel je 13 let. 
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Obr. 36 Shrnutí součinitelů údrţby sledovaných vozidel [29] 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této práce bylo zhodnotit provoz a údrţbu vozidel na podvozcích 

Mercedes – Benz u HZS Moravskoslezského kraje. Ze skupiny poţárních vozidel byla 

vybrána pouze skupina cisternových automobilových stříkaček, které se vyskytují u HZS 

Moravskoslezského kraje na podvozcích Atego a Econic. 

Prvním úkolem při hodnocení bylo roztřídění dat o provozu vozidel za období 2010 

aţ 2013. Toto období bylo vybráno zejména z důvodu zavedení systému evidence IKIS, 

z něhoţ vyplývá věrohodnost dat. Pro porovnání při rozboru dat provozu a údrţby před 

rokem 2010 [30] bylo zjištěno, ţe některé poloţky nebyly evidovány vůbec, nebo jen 

částečně (např. opravy, MTH, náklady, atd.). Po zavedení systému IKIS byl pozorován 

velký nárůst, z čehoţ vyplývá výrazně větší věrohodnost těchto dat.  

Třídění dat bylo provedeno pomocí funkcí programu Microsoft Excel. Zabralo 

velkou porci času, a to hlavně z důvodu velkého mnoţství dat. Data byla tříděna podle 

převzatých definovaných stavů, ve kterých se vozidlo můţe nacházet [3, 4]. Dále 

následovalo posouzení závaţnosti poruchových stavů podle metody FMEA. 

Po dokončení klasifikace poruch u vozidel následovalo postupné stanovování 

vybraných charakteristik provozu a údrţby vozidel, tedy od rozboru kilometrických 

proběhů, počtu zásahů a ostatní činnosti aţ po charakteristiky týkající se provozu a údrţby 

vozidel. Charakteristikami stanovovanými v rámci této práce jsou akumulovaný pracovní 

čas, součinitel pohotovosti, střední doba mezi poruchami, intenzita poruch, střední doba 

údrţby a součinitel údrţby. Všechny tyto charakteristiky byly stanoveny pro zvolené 

časové intervaly 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300 a 400 hodin, přičemţ pro závěrečné 

porovnání s vozidly na jiné podvozkové základně byly pouţity pouze intervaly 20, 40, 60 a 

80 hodin. Důvodem, proč nebyly pouţité pro porovnání i zbylé časové intervaly, je fakt, ţe 

v těchto intervalech nebyla dostupná data pro vozidla na jiných podvozcích. 

Následovalo uvedení a zhodnocení výsledků zjištěných stanovením charakteristik. 

Celkově se v této práci jednalo o skupinu 18 sledovaných vozidel na podvozku M-B, 

z toho 11 vozidel na podvozku Atego a zbylých 7 na podvozku Econic. Další skupinu 

tvořila vozidla pro porovnání zjištěných charakteristik. Těchto vozidel bylo celkem 57. 

Vozidla pro porovnání dat jsou dislokována na území krajů Jihomoravského a Zlínského. 
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Výsledné údaje uvedené v kapitole 5 mohou být zkreslené skutečností, ţe skupiny 

sledovaných vozidel nejsou plně identické, ale pouze podobné. Jedná se totiţ o vozidla, 

která jsou v provozu různě dlouhou dobu. Pracovní vytíţení jednotlivých vozidel je také 

různé. Ve skupinách sledovaných vozidel se vyskytují nejen prvovýjezdová vozidla, ale 

také vozidla slouţící jako záloha nebo velkoobjemové cisterny na podvozku Tatra (Zlínský 

kraj). Tato fakta je potřeba vţdy zohlednit a je zapotřebí sledovat vozidla ve vhodně 

zvolených skupinách s obdobnými charakteristikami. 

Z celkových výsledků je moţné si udělat představu o provozu a údrţbě 

cisternových automobilových stříkaček na podvozku M-B, dále je moţné tyto hodnoty 

porovnat s vozidly na jiných podvozcích. Taktéţ je moţné se ve výsledcích zaměřit na 

vozidla, která jsou provozována v totoţných podmínkách. Jedná se zejména o provoz na 

území městských aglomerací (Ostrava, Brno, Zlín) a provoz mimo tyto městské 

aglomerace.  

Celkově lze říci, ţe vozidla na podvozcích M-B dopadla v tomto hodnocení 

poměrně dobře. Z výsledků udrţovatelnosti vyplývá, ţe vozidla Atego skončila na druhém 

místě za vozidly na Tatra z Jihomoravského kraje. Vozidla M-B Econic následovaly hned 

za vozidly Atego. Na vozidlech Atego bylo prováděno podstatně méně údrţby, neţ na 

některých vozidlech na jiných podvozcích (např. Renault ze Zlínského kraje). 

Při porovnání poruchovosti vozidel v závislosti na výsledcích prováděné údrţby je moţné 

říci, ţe vozidla na podvozcích Atego mají nízkou střední dobu údrţby, ale oproti tomu také 

druhou nejmenší dobu mezi poruchami. Zda by více času věnovaného údrţbě vozidel 

zvýšilo interval doby mezi poruchami, je moţné pouze odhadnout. Ovšem kdyţ zhodnotím 

výsledky u vozidel Renault, tak i při vysokém času údrţby vozidel je interval mezi 

jednotlivými poruchami téměř srovnatelný s vozidly M-B Atego.  

Výsledky uvedené v mé práci jsou vyuţitelné pro pokračování v analýzách a 

stanovení dalších charakteristik, případně pro porovnání výsledků s jinou skupinou 

vozidel. Taktéţ by bylo moţné zpracovat data pro vozidla na jiných podvozcích pro 

intervaly 100, 200, 300 a 400 hodin a tyto výsledky porovnat s údaji zjištěnými pro vozidla 

na podvozcích M-B.  
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