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DVOŘÁK, M.: Možnosti technického zhodnocení mobilní požární techniky. Diplomová 

práce. Ostrava, VŠB – TU Ostrava, 2015. 53 s. 

 

Diplomová práce se zabývá možnostmi technického zhodnocení mobilní požární 

techniky. V úvodu je definována charakteristika celkových oprav a technického 

zhodnocení. Dále je zmapován současný stav a vyhodnocena nejčastěji prováděná 

technická zhodnocení. Poté je provedeno zmapování možných dodavatelů technického 

zhodnocení mobilní požární techniky, a to jak tuzemských, tak zahraničních. Je proveden 

výběr vhodných druhů mobilní požární techniky pro technické zhodnocení a jsou zde 

uvedeny zahraniční zkušenosti s touto problematikou. V poslední části práce jsou navrženy 

podklady pro zpracování technických podmínek pro technické zhodnocení vybraných 

druhů mobilní požární techniky. 
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Annotation 

DVORAK, M.: Possibilities of technical improvement of mobile firefighting equipment. 

Diploma thesis. Ostrava, VŠB - Technical University of Ostrava, 2015. 53p. 

 

Diploma thesis deals with the possibilities of technical improvement of mobile 

firefighting equipment. The introduction is defined characteristics of total repairs and 

technical improvements. It is also mapped and assessed the current state of the most 

frequently performed technical improvements. It is then mapped out possible suppliers of 

technical improvement mobile firefighting equipment, both domestic and foreign. It made 

the selection of appropriate species for mobile firefighting equipment and technical 

improvements are given international experience with this issue. The last parts are designed 

documents for processing the technical conditions for the technical evaluation of selected 

species mobile firefighting equipment. 
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1. Úvod 

 

Oheň provází člověka již velmi dlouho. V dobách většího a hustějšího osidlování 

oblastí vyvstala potřeba chránit lépe svá obydlí před požárem. To bylo možné již 

v patnáctém století ručními stříkačkami.  

První stříkačka byla zhotovena již roku 250 př. n. l. ve starém Egyptě učeným 

Ctesibiusem z Alexandrie, o kterém píše ve svých spisech velký stavitel Vitruvius, žijící za 

římského vládce Caesara a Augusta. Toto čerpadlo, kterým se dalo hasit lépe než vodou 

z nádob, je základem dnešních stříkaček. Avšak na tento vynález se pak na mnoho staletí 

zapomnělo [8]. 

Vývoj požární techniky prošel celou řadou dramatických změn od vynalezení první 

stříkačky s ručním pohonem přes různé druhy pohonů, vynález výškové techniky, 

dopravních a jiných speciálních automobilů, po v současnosti používané druhy mobilní 

požární techniky. Vývoj požárních automobilů vždy reagoval na měnící se požadavky 

požární taktiky, pružně se přizpůsoboval například požadavkům na používání nových 

druhů hasících látek a jejich aplikaci nebo na rozvoj průmyslu v dané oblasti.  

S rostoucími a rychle se měnícími požadavky kladenými na mobilní požární techniku 

vyvstala u celé řady druhů mobilní požární techniky především staršího data výroby 

potřeba její modernizace, přestavby a nejrůznějších oprav. 

Účelem mé práce je srozumitelně shrnout základní informace o problematice oprav a 

technického zhodnocení mobilní požární techniky, zmapovat současný stav v provádění 

technického zhodnocení a zmapování možných dodavatelů tohoto technického zhodnocení 

jak tuzemských, tak zahraničních. Práce se dále zabývá výběrem vhodných druhů mobilní 

požární techniky pro technické zhodnocení a zahraničními zkušenostmi s touto 

problematikou. Tato práce si klade za cíl vytvořit podklady pro zpracování technických 

podmínek pro technické zhodnocení vybraných druhů mobilní požární techniky.  
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2. Rešerše 

 

Při studiu problematiky možností technického zhodnocení mobilní požární techniky 

jsem využíval a pracoval především s touto níže uvedenou literaturou. Všechny ostatní 

literární zdroje, tedy publikace a texty, ve kterých jsem vyhledával informace, jsou 

uvedeny na konci této diplomové práce v kapitole Literatura. 

 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., ze dne 11. srpna 2002 

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., č. 197/2006 Sb., č. 388/2008 

Sb. a č. 283/2009 Sb. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2002, částka 123. 112 s. [12]. 

Vyhláška stanovuje podmínky pro schvalování vozidel k provozu na pozemních 

komunikacích například po provedení přestavby vozidla a řeší homologaci vozidel 

v souladu s právními předpisy vydanými na základě mezinárodních smluv.  

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., ze dne 22. února 2007 o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. In: Sbírka zákonů, Česká 

republika. 2007, částka 14. 28 s. [14]. 

Vyhláška stanovuje technické podmínky pro výrobu zásahových požárních automobilů 

včetně kontejnerového provedení, dopravní automobily, automobilové stříkačky, 

cisternové automobilové stříkačky, pěnové a kombinované hasící automobily. 

 

MV GŘ HZS ČR. Řád strojní služby. Praha 2007. 39 s. [6]. 

Publikace stanovuje základní úkoly HZS kraje při zabezpečení provozuschopnosti, 

provozování, údržbě a skladování prostředků strojní služby, zejména požární techniky a 

vybraných věcných prostředků požární ochrany. 

 

KRATOCHVÍL, Michal; KRATOCHVÍL, Václav. Technické prostředky požární 

ochrany. Praha 2007. 152 s. ISBN 978-80-86640-86-0 [5]. 

Autoři se zabývají přehledem technických prostředků používaných u jednotek požární 

ochrany včetně jejich základních technických charakteristik. 
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Informační a propagační materiál společností zabývající se výrobou, distribucí a 

rekonstrukcemi požárních automobilů například ROSENBAUER, KOBIT THZ a THT. 

 

Konzultace mi poskytli příslušníci odboru IZS a služeb oddělení strojní služby 

Hasičského záchranného sboru Plzeňského a Olomouckého kraje kpt. Bc. Karel Duchek a 

nprap. Bc. Dan Slíva [2]. 

 

Z výše uvedených publikací a textů se pro zpracování mé diplomové práce jevila jako 

nejvíce vhodná publikace: 

 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., ze dne 22. února 2007 o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. In: Sbírka zákonů, Česká 

republika. 2007, částka 14. 28 s. [14]. 

 

MV GŘ HZS ČR. Řád strojní služby HZS ČR. 1. vydání Praha. 2007. 39 s. ISBN:  

80-86640-72-8 [6]. 

 

Velkým přínosem pro mě a pro mou práci byly i konzultace s příslušníky oddělení 

strojní služby Hasičského záchranného sboru Plzeňského a Olomouckého kraje kpt. Bc. 

Karlem Duchem a nprap. Bc. Danem Slívou [2]. 
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3. Charakteristika celkové opravy a technického zhodnocení 

 

Mezi základní úkoly, kterými je podmíněn výkon služby v jednotkách požární ochrany, 

patří zajištění akceschopnosti, která v souvislosti s mobilní požární technikou představuje 

zajištění provozuschopnosti této požární techniky. To znamená její provozování, údržbu a 

opravy. U nové mobilní požární techniky jde především o pravidelný servis a kontroly 

v předepsaných časových intervalech. U starších druhů požární techniky jde však mimo 

výše uvedené činnosti také často již o drobné opravy. V případech, kdy rozsah poškození 

mobilní požární techniky není možné vyřešit menšími opravami, je nutné přikročit 

k rozsáhlejší nebo celkové opravě. V některých případech, kdy stav zejména starší mobilní 

požární techniky již nevyhovuje a tato nesplňuje požadované parametry a vyžaduje 

rozsáhlejší nebo celkovou opravu, je přikročeno v odůvodněných případech k technickému 

zhodnocení.  

 

3.1. Celková oprava  

 

Opravou se podle řádu strojní služby rozumí regenerace nebo obnovení původních 

funkcí prostředků strojní služby. Tyto prostředky strojní služby nevykazují po provedení 

opravy změnu typu nebo změnu či úpravu podstatných částí mechanismů či konstrukce 

nebo změnu technických či taktických parametrů [6]. 

V praxi to znamená, že takto prováděné opravy pouze uvádějí opravovaný druh 

techniky nebo jeho podstatné části do původního stavu před opravou respektive před 

poškozením, a je zcela jedno, zda se jedná jen o části nebo o celý opravovaný požární 

automobil. Jde tedy o opravu nebo výměnu poškozených částí nebo celku za identické části 

a díly odpovídajícího druhu a typu dle požární techniky.   

 

3.2. Technické zhodnocení  

 

Technické zhodnocení mobilní požární techniky je možné rozdělit na dvě podskupiny 

 a to přestavbu a rekonstrukci.  

Přestavbou se rozumí změna nebo úprava podstatných částí mechanismů nebo 

konstrukce požární techniky, při níž došlo ke změně  
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a) podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměrů, obsaditelnosti, druhu 

řízení nebo brzd, 

b) typu motoru nebo druhu pohonu, 

c) druhu karosérie nebo nástavby [6]. 

 

Při přestavbě mobilní požární techniky tedy v praxi dochází ke změně druhu nebo typu 

požární techniky z jednoho na druhý. Příkladem přestavby může být například v praxi 

často prováděná úprava účelové hasičské nástavby dopravního automobilu DA 12 na 

podvozku Avia 30 nebo 31, jejímž výsledkem je zmenšení počtu míst k sezení na úkor 

zvětšení prostoru pro uložení požárního příslušenství, nebo méně často prováděná úprava 

na cisternové automobilové stříkačce CAS 32 na podvozku Tatra 815, která spočívá v 

odebrání třetí nápravy, čímž dojde ke zkrácení podvozku, a rovněž účelové nástavby, což 

má za následek změnu hmotnosti a rozměrů vozidla a dále zmenšení objemu nádrže na 

hasební látku. 

Na rozdíl od předchozího způsobu se provedením rekonstrukce mobilní požární 

techniky nejen obnoví původní funkce této techniky, ale zároveň se tímto u této požární 

techniky provede zlepšení vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň [6]. 

Jak vyplývá z výše uvedeného, při rekonstrukci požární techniky se provede současně 

s opravou nebo přestavbou vylepšení vybraných parametrů respektive nahrazení morálně a 

technicky zastaralých komponentů a celků této techniky za moderní a efektivní 

komponenty a celky. Takovým často prováděným vylepšením parametrů mobilní požární 

techniky je například nahrazení nízkotlakého čerpadla čerpadlem umožňujícím provádění 

hašení vysokým tlakem vody nebo nahrazení kabiny pro posádku kabinou s větším počtem 

míst k sezení. Dalším zlepšením parametrů je například nahrazení hydraulického 

zdvihacího zařízení u technických automobilů nebo automobilových jeřábů zdvihacím 

zařízením s vyšší nosností a podobně. U výškové techniky se při technickém zhodnocení 

provede například modernizace stabilizačního systému, osazení účelové nástavby na 

modernější a výkonnější podvozek a podobně.  



6 

 

4. Zmapování současného stavu a vyhodnocení nejčastěji prováděných 

technických zhodnocení mobilní požární techniky 

 

4.1. Současný stav  

 

Podle dostupných informací [11] je na území České republiky v současné době 

evidováno celkem 7130 jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, 151 jednotek sborů 

dobrovolných hasičů podniků, 96 Hasičských záchranných sborů podniků, z čehož je 16 

jednotek vojenských hasičů, a dále 241 stanic Hasičského záchranného sboru České 

republiky. V součtu je tedy na území České republiky rozmístěno celkem 7618 jednotek 

požární ochrany. Uvedené informace o počtech jednotek PO jsou pro větší přehlednost 

dosazeny do Tabulky č. 1 na konci této kapitoly. V těchto jednotkách je ve službě zařazeno 

velké množství rozmanitých druhů mobilní požární techniky. V tomto velkém množství je 

i několik málo jednotek požární ochrany, které nedisponují vůbec žádnou technikou, 

zejména jednotky kategorie V a VI, tedy jednotky s místní působností. Tím samozřejmě 

nesplňují minimální požadavky na vybavení jednotek požární ochrany uvedené ve 

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

vyhlášek č. 226/2005 Sb., a č. 200/2012 Sb. [13]. Převážná část uvedených jednotek je 

však dnes již vybavena nebo vybavována mobilní požární technikou.  

Stáří této mobilní požární techniky je zejména u jednotek sborů dobrovolných hasičů 

z velké části závislé na finanční situaci zřizovatelů těchto dobrovolných jednotek požární 

ochrany. I přesto, že jsou zřizovatelům jednotek požární ochrany, tedy obcím zřizujícím 

jednotky sborů dobrovolných hasičů kategorií JPO II, III a V v současné době opakovaně 

nabízeny široké možnosti spolufinancování obnovy respektive technického zhodnocení 

nebo nákupu mobilní požární techniky prostřednictvím různých dotací například od krajů 

nebo Evropské unie, nejsou tyto možnosti mnohdy využity například z důvodů obav 

z nadměrné administrativy a podobně.  

Množství, druhy a typy mobilní požární techniky jsou odvislé nejen od finančních 

možností zřizovatelů jednotek požární ochrany, ale také například od demografických nebo 

geografických vlastností území, na němž jsou jednotky dislokovány. Velkou roli zde 

rovněž hraje i převažující druh průmyslu a například i množství a typy zásahů, ke kterým 

jsou dané jednotky požární ochrany vysílány.  
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Jak již bylo uvedeno, druhů a typů mobilní požární techniky u jednotek požární 

ochrany v České republice je velké množství. Přesto jsou zde druhy a typy požární 

techniky, které svými počty výrazně převažují. Z logických a výše popsaných důvodů 

nalezneme starší mobilní techniku převážněji u jednotek požární ochrany zřizovaných 

obcemi. Mezi tuto požární techniku můžeme jednoznačně zařadit například CAS 25 M2Z 

na podvozku Škoda 706 RTHP, CAS 32 S3R na podvozku Tatra 138 nebo 148, novější 

CAS K24 S2Z na podvozku Liaz nebo CAS 32 S3R na podvozku Tatra 815. Zdaleka 

nejčastěji se vyskytující technikou dnes převážně již jen u dobrovolných jednotek požární 

ochrany je bezesporu DA 8 (12) L1Z na podvozku Avia 30 nebo 31. U Hasičského 

záchranného sboru České republiky nalezneme co do množství nejčastěji se vyskytující 

mobilní požární techniky mimo již zmíněné CAS 32 S3R na podvozku Tatra 815 také 

například AZ 30 na podvozcích IFA, které byly masově dováženy v šedesátých a 

sedmdesátých letech minulého století z bývalé NDR v rámci tehdejších hospodářských 

dohod. Některé z těchto automobilových žebříků již byly zcela nahrazeny novými, některé 

prodělaly již zmiňované technické zhodnocení, ale celá řada jich stále slouží na zejména 

menších pobočných stanicích, kde čekají na svůj osud. Pro podporu výše uvedeného 

uvádím v Tabulce č. 2 počty evidovaných DA 8 Avia a CAS 32 T 815 u jednotek požární 

ochrany. Počty těchto druhů požárních automobilů výrazným způsobem převyšují ostatní 

druhy mobilní požární techniky používané jednotkami požární ochrany v ČR. Dále pak 

v Tabulce č. 3 uvádím počty a stáří výškové techniky zařazené ve službě u HZS 

Plzeňského kraje. Z této tabulky je patrné, že polovinu z uvedené výškové techniky, tedy 8 

ze 17, tvoří zmiňované AZ 30 z bývalé produkce NDR, a že větší část z této poloviny již 

prošla technickým zhodnocením.  

 

Tabulka č. 1 Počty jednotek PO v ČR  

JPO Počty 

JSDHO 7130 

JSDHP 151 

HZSP 96 

PS HZS krajů 241 

Celkem 7618 
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Tabulka č. 2 Počty vybraných druhů MPT u jednotek PO v ČR [zdroj: HZS ČR GŘ] 

Vybraný druh MPT HZS+HZSP JSDHO Celkem 

DA 8 L1Z Avia 27 1474 1501 

CAS 32 S3R T 815 171 226 397 

 

Tabulka č. 3 Přehled výškové techniky u HZS Pk [zdroj: HZS ČR Pk] 

  Název Požární stanice 

Rok 

výroby/technického 
zhodnocení Stáří 

Průměrné 
stáří 

AZ bez koše 

1 

AZ 30 Mercedes-

Benz Atego Sušice 2004 23 

22,25 

2 

AZ 30 Mercedes-

Benz Atego Domažlice 2004 23 

3 

AZ 30 Mercedes-

Benz Atego Stříbro 2005 22 

4 

AZ 30 Mercedes-

Benz Atego Klatovy 2006 21 

5 

AZ 30 Mercedes-

Benz Atego Přeštice 2007 20 

6 AZ 30 Ifa Nepomuk 1987 25 

7 AZ 30 Ifa Plasy 1990 22 

8 AZ 30 Ifa Staňkov 1990 22 

AZ s košem 
1 AZ 30 Magirus Rokycany 2009 3 

15 
2 AZ 30 Magirus Plzeň-Střed 2004 8 

3 AZ 37 Magirus Nýřany 1979 33 

4 AZ 52 Magirus Plzeň-Košutka 1996 16 

AP 
1 AP 27 Tatra 815 Plasy 1987 25 

17 

2 AP 27 Tatra 815 Klatovy 1990 22 

3 AP 27 Tatra 815 Domažlice 1986 26 

4 AP 37 Magirus Plzeň-Slovany 2007 5 

5 AP 32 Magirus Tachov 2005 7 
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4.2. Vyhodnocení nejčastěji prováděných technických zhodnocení mobilní požární 

techniky  

 

V minulosti a i v průběhu přípravy a psaní této diplomové práce jsem měl možnost 

navštívit řadu dodavatelů provádějících technické zhodnocení mobilní požární techniky 

v České republice a v zahraničí, kteří mi poskytli cenné informace o této problematice. 

Další důležité informace pro napsání mé práce jsem průběžně získával také od řady 

zřizovatelů některých jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a velitelů nebo zástupců 

těchto jednotek například při společných setkáních při odborné přípravě, výcviku, 

konzultacích, poradách a podobně. Ze skutečností uvedených v předchozí kapitole 4. 1. 

vyplývá, že nejčastějšími žadateli o provedení technického zhodnocení mobilní požární 

techniky jsou obce zřizující jednotky sborů dobrovolných hasičů. Na základě těchto 

získaných informací mohu dle mého názoru rozdělit prováděná technická zhodnocení 

mobilní požární techniky do několika kategorií. Rozhodným faktorem pro rozdělení do 

jednotlivých kategorií jsou finanční náklady vynaložené zřizovateli jednotek požární 

ochrany na tato zamýšlená technická zhodnocení. Svoji nemalou roli při tomto 

rozhodování sehrává i věk mobilní požární techniky. I přesto, že máme Řádem strojní 

služby [6] stanovenu orientační dobu životnosti vybrané mobilní požární techniky, ve 

skutečnosti je věk zhodnocované požární techniky v drtivé většině případů daleko za 

hranicemi uvedenými v tomto předpise. Dle získaných informací se věk zhodnocované 

techniky pohybuje nejčastěji v rozmezí 18 – 35 let. Technicky zhodnotit tedy vylepšit lze 

v podstatě jakoukoliv mobilní požární techniku. U techniky starší 40 a více let však 

nastává několik komplikací, které výrazným způsobem znesnadňují toto vylepšení. Jednak 

vyvstává řada problémů s dostupností náhradních dílů, jednak také se samotnou konstrukcí 

požárního automobilu, který v podstatě již není možné přestavět do požadované vylepšené 

podoby. Dalším problémem a to v oblasti financí je skutečnost, že na vozidla starší 40 a 

více let není možné přidělit finanční prostředky z dotačních titulů určených na pořízení a 

technická zhodnocení mobilní požární techniky viz například dotace Plzeňského kraje [18]. 

První kategorií jsou technicky zhodnocená vozidla, kdy celková částka za provedené 

opravy a vylepšení obvykle nepřesáhne 300.000,-Kč. Do této kategorie spadají například 

osobní a dodávkové požární automobily a také často již mnohokráte zmiňovaný u 

dobrovolných jednotek nejrozšířenější DA 8 na podvozku Avia. Při technickém 
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zhodnocení v této cenové relaci jde především o montáž a doplnění rozličných výsuvných 

plat a pojezdů pro uložení požárního příslušenství viz Obrázek č. 1 nebo například 

vestavbu nádrže na hasební vodu včetně nezávislého motorového agregátu na provádění 

hašení vodou nebo pěnou z této vestavěné nádrže. 

 

 

Obrázek č. 1 Technické zhodnocení dodávkového vozidla [27] 

 

Druhou kategorií technických zhodnocení mobilní požární techniky jsou takové, kdy 

celková částka za provedené práce nepřesáhne 1.000.000,-Kč. Obvyklá výše těchto 

zakázek se dle dostupných informací pohybuje kolem 700 – 900 tisíc Kč v závislosti na 

rozsahu požadovaných úkonů. Do této kategorie prací lze zařadit technické zhodnocení 

zejména cisternových automobilových stříkaček na podvozcích Škoda 706, Liaz, Tatra 138 

a 148. Takováto technická zhodnocení spočívají například v dodatečné montáži zařízení 

rychlého zásahu, což je 60 – 80 metrová stálotvará hadice na navíjecím bubnu, který je 

umístěn buďto v prostoru skříně čerpadla, nebo ve skříních na zadních bocích vozidla, 

respektive účelové nástavby viz Obrázek č. 2. Dalším vylepšením v této kategorii 

technického zhodnocení může být kromě montáže již uvedených výsuvných plat a pojezdů 
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také navýšení výkonových parametrů motoru, zvýšení svítivosti předepsaného osvětlení 

vozidla nebo montáž úchytných systémů pro uložení dýchací techniky a to buď do kabiny 

posádky, nebo do prostor účelové nástavby.  

 

 

Obrázek č. 2 Technické zhodnocení CAS 32 Tatra 148 [26] 

 

Třetí kategorii technického zhodnocení mobilní požární techniky v závislosti na 

financích tvoří práce, které ve výsledném součtu přesahují částku 1.000.000,-Kč. Do této 

kategorie technického zhodnocení patří mimo pracovní úkony prováděné na mobilní 

požární technice popsané v předchozích odstavcích další úkony, které jsou v mnoha 

případech neoddělitelně a zcela logicky spojené s provedením přestavby daného požárního 

vozidla. Mimo výše uvedené sem tedy patří například změna počtu náprav vozidla, 

zvětšení objemu nádrží na hasební látky, dodatečná montáž hydraulického zdvihacího 

zařízení, osazení vozidla elektronickými systémy ovlivňující účinky brzdového systému, 

anebo změna obsaditelnosti požárního vozidla respektive navýšení počtu míst k sezení 

osazením větší kabiny pro posádku viz Obrázek č. 3. Do této kategorie technického 

zhodnocení v drtivé většině případů patří CAS 32 na podvozku Tatra 815 a dále AZ 30 na 

podvozcích IFA. Na Obrázku č. 4 je zachycen AZ již po technickém zhodnocení 

respektive po přestavbě na jiný podvozek. 
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Obrázek č. 3 Technické zhodnocení CAS 32 Tatra 815 

 

 

Obrázek č. 4 Technické zhodnocení AZ 30 [17] 
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5. Zmapování možných dodavatelů technického zhodnocení mobilní 

požární techniky 

 

V případě, že stav mobilní požární techniky již vyžaduje jakoukoliv opravu respektive 

rekonstrukci v důsledku morální zastaralosti, běžného opotřebení nebo poškození a bylo 

rozhodnuto o provedení technického zhodnocení na vybraném druhu požární techniky, je 

při výběru případného dodavatele tohoto technického zhodnocení dbát na řadu aspektů.  

Mnozí zřizovatelé jednotek požární ochrany především dobrovolných jednotek se 

hlavně z finančních důvodů přiklánějí k provedení oprav v jakémkoliv rozsahu vlastními 

silami nebo s přispěním drobných subjektů provozujících rozmanité činnosti například 

lakýrnické, karosářské, svářečské a jiné činnosti. V případě, že při takovýchto pracích 

nedojde k zásahu do podstatných částí mechanismů nebo konstrukce požární techniky viz 

kapitola 3. 2., je taková oprava z pohledu platné legislativy [6, 14] přípustná, neboť při 

provádění přestavby požárního automobilu je nutné před zahájením této přestavby požádat 

na odboru dopravy příslušného obecního úřadu s rozšířenou působností o vydání souhlasu 

s přestavbou daného vozidla. Po dokončení samotné přestavby vozidla je dále nutné 

přistavit toto vozidlo na stanici technické kontroly k provedení technické kontroly za 

účelem zjištění, zda provedená přestavba vozidla byla provedena dle souhlasu a dle 

předložených protokolů o provedení přestavby. Po úspěšném provedení kontroly na stanici 

technické kontroly je dále nutno na příslušném odboru dopravy, který vydal souhlas 

s přestavbou vozidla, doložit certifikáty od společností a firem, které přestavbu provedly, 

zda jsou oprávněny takové přestavby techniky provádět [9]. A protože hovoříme o 

přestavbě a rekonstrukci mobilní požární techniky, je nutné v případě, že došlo přestavbou 

ke změně podstatných částí a celků vozidla, absolvovat certifikační proces v Technickém 

ústavu požární ochrany.  

Z výše uvedených skutečností jednoznačně vyplývá, že provedení přestavby a 

technického zhodnocení mobilní požární techniky se nejen z praktických, ale i například 

finančních a časových důvodů provádí v drtivé většině dodavatelským způsobem. A jak již 

také bylo výše v textu uvedeno je potřeba při výběru vhodného dodavatele technického 

zhodnocení mobilní požární techniky mimo finanční aspekty celé operace věnovat 

dostatečnou pozornost tomu, zda zvolený dodavatel je vybaven požadovaným povolením, 
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osvědčením a certifikáty, které jsou nedílnou součástí kvalitního a bezproblémového 

provedení zamýšleného zkvalitnění požární techniky.  

V možnostech mé práce není vyjmenovat zde zcela všechny případné dodavatele 

technického zhodnocení mobilní požární techniky i proto, že v průběhu zpracování této 

práce mohlo dojít ke vzniku nového subjektu, který hodlá působit na poli obnovy mobilní 

požární techniky nebo naopak k zániku. Snahou bylo uvést zde ty dodavatele, kteří dle 

mého názoru působí na trhu již delší dobu a jsou v povědomí široké hasičské veřejnosti. 

Řadu z těchto zde uvedených společností a firem jsem v minulosti osobně navštívil nebo 

jsem na ně dostal reference od velitelů jednotek požární ochrany z řad dobrovolných i 

profesionálních hasičů, s kterými jsem měl tu čest se poznat.  

 

5.1. Tuzemští dodavatelé 

 

THT Polička, s.r.o. 

Starohradská 316 

572 01 Polička 

www.tht.cz  

 

Milan Čapek 

MikHT.CZ 

Šmolovy 203 

580 01 Havlíčkův Brod 

www.mikht.cz  

 

Továrna hasicích zařízení s.r.o. 

Tovární 123  

538 21 Slatiňany  

www.sps-thz.cz  
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Servis hasící techniky 

Třída 5. května 149 

289 11 Pečky 

www.sehat.cz  

 

KOMET s.r.o.  

Požární technika  

Petra Bezruče 1031 

289 11 Pečky 

www.pozarnitechnikakomet.cz  

 

Lumír Zezulka - ZEKA 

Jasmínová č. e. 876 

763 21 Slavičín 

www.zekacz.cz  

 

VESTA AUTO s.r.o. 

U Továren 999/31  

102 00 Praha 10  

www.vesta-auto.cz  

 

KNĚŽEK s.r.o. 

Požární ochrana 

Palkovice 597 

739 41 Palkovice 

www.knezek.cz  

 

KEB-EGE spol. s r.o. 

382 21 Kájov 164 

www.keb-ege.cz  
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Jana Adamovičová 

Tř. 5 května 183 

289 11 Pečky  

www.hateco.cz  

 

PERSPEKTA, spol. s.r.o. 

Galandauerova 16 

621 00 Brno 

www.perspekta.cz  

 

ANZA s.r.o.  

Průmyslová zóna124 

503 51 Chlumec nad Cidlinou I 

www.anza-cz.cz  

 

Progres servis Sibřina spol. s.r.o. 

Sibřina 163 

250 84 Praha 

www.progressibrina.cz  

 

STS Prachatice a.s. 

Sídlo Těšovice 62 

382 41 Husinec 

www.stsprachatice.cz  

 

HAGEMANN a.s. 

Hradní 27/37 

710 00 Slezská Ostrava 

www.hagemann.cz  

 

Pro přehlednější orientaci vzhledem k místu působení výše uvedených vybraných 

společností a firem zabývajících se technickým zhodnocením mobilní požární techniky na 
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území České republiky jsou sídla respektive provozovny těchto subjektů zobrazeny na 

mapovém Obrázku č. 5. Řada z těchto zde uvedených společností nejen provádí vlastní 

technické zhodnocení, ale zároveň spolupracuje se zahraničními dodavateli technického 

zhodnocení mobilní požární techniky, kteří jsou uvedení v kapitole 5. 2., a to jako 

zprostředkovatelé těchto prací nebo jako spolupracovníci, zástupci nebo obchodní partneři. 

Z obrázku je rovněž možno vysledovat, že zdaleka největší kumulace možných 

respektive v této práci uvedených dodavatelů technického zhodnocení mobilní požární 

techniky na území České republiky je ve středních Čechách a na Moravě. Západní a 

severní Čechy nemají zastoupení žádné. Zastoupení v jižních Čechách je velmi malé. 

Z této skutečnosti rovněž plyne, že případní zájemci o technické zhodnocení z oblastí 

s menším nebo žádným zastoupením firem a společností provádějících tato technická 

zhodnocení mohou při případné volbě dodavatele zahrnout do rozhodovacího procesu 

vzdálenost dodavatele jako jedno z možných kritérií.  

 

 

Obrázek č. 5 Provozovny vybraných dodavatelů technického zhodnocení mobilní požární 

techniky na území ČR 
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5.2. Zahraniční dodavatelé  

 

Ziegler Feuerwehrgerätetechnik GmbH&Co. KG 

Neu Strasse 1 

09241 Mühlau, Germany  

www.ziegler.de 

 

Zastoupení pro ČR: 

 

Ziegler Hasičská Technika s.r.o. 

Tuřanská 115 

627 00 Brno 

www.ziegler-ht.cz  

 

"Wawrzaszek ISS Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością"  

Spółka Komandytowo-Akcyjna 

ul. Leszczyńska 22 

Bielsko-Biała 

www.wiss.com.pl  

 

Zastoupení pro ČR: 

 

WISS CZECH, s.r.o. 

Halenkovice 10 

763 63  

www.wiss.cz  

 

Rosenbauer International Aktiengesellschaft 

Paschinger Straße 90 

4060 Leonding, Austria 

www.rosenbauer.com  
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Zastoupení pro ČR: 

 

Belohoubek s.r.o. 

Kubánské náměstí 1391/11 

100 00 Praha 10 

www.belohoubek.com  

 

METZ Aerials GmbH&Co. KG 

Carl-Metz-Strasse 9 

761 85 Karlsruhe, Germany 

www.metz-aerials.com  
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6. Výběr vhodných druhů mobilní požární techniky pro technické 

zhodnocení 

 

6.1. Možné postupy při výběru  

 

Při výběru vhodných druhů mobilní požární techniky pro technické zhodnocení 

můžeme postupovat mnoha způsoby. V každém případě, ať už je v praxi zvolen jakýkoliv 

způsob výběru vhodného druhu požární techniky pro technické zhodnocení, vždy bude 

tento výběr závislý na mnoha faktorech, kterými jsou například stáří vozidla, množství 

ujetých kilometrů a odpracovaných motohodin, pořizovací cena vozidla, charakteristika 

podvozku vozidla, dostupnost náhradních dílů, požadované taktické a operační možnosti 

daného požárního vozidla před technickým zhodnocením a po provedení tohoto 

technického zhodnocení a podobně. 

 

6.1.1. Výběr podle stáří techniky 

 

Jednou z možností volby vhodného druhu požární techniky pro technické zhodnocení 

je držet se především faktoru stáří požární techniky. Při volbě tohoto způsobu výběru se 

můžeme opřít o orientační dobu životnosti vybraných druhů mobilní požární techniky tak, 

jak je uvedena v Příloze č. 3 Řádu strojní služby [6]. Doba životnosti mobilní požární 

techniky dle tohoto předpisu znamená, že tato vozidla vykazují plnou akceschopnost po 

uvedenou dobu a poté by mělo dojít k obnově respektive technickému zhodnocení 

vybraného druhu požární techniky, aby byla zajištěna jeho další plná akceschopnost opět 

po stanovenou dobu. V případě například cisternových automobilových stříkaček rozlišuje 

tento předpis mezi CAS vyrobenými před rokem 2000, které mají orientační dobu 

životnosti stanovenu na 8 let, a mezi CAS vyrobenými po roce 2000, které mají životnost o 

dva roky delší tedy 10 let. Dále je zde také uvedena orientační doba životnosti CAS, které 

již prodělaly technické zhodnocení a to na 6 let. Při zvolení tohoto způsobu výběru vhodné 

techniky pro technické zhodnocení tedy při výběru pouze podle stáří mobilní požární 

techniky je nutné si uvědomit, že doba životnosti vybraných druhů mobilní požární 

techniky uvedená v Řádu strojní služby je pouze orientační. Rovněž je důležité si 

uvědomit, že Řád strojní služby je z roku 2007 a podmínky respektive parametry, na 
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základě kterých byla orientační doba životnosti vybrané techniky tehdy vypočítána, mohou 

být v dnešní době zcela odlišné. V praxi se při důsledném dodržování návodů výrobců, 

pravidelném servisu a kvalitní kontrole a údržbě pohybuje stáří dnes provozovaných CAS 

běžně nad 15 a více let. Pokud bychom se striktně řídili Řádem strojní služby a v něm 

uvedenou dobou životnosti vybraných druhů mobilní požární techniky byla by situace 

financování obnovy mobilní požární techniky dlouhodobě neudržitelná.  

 

6.1.2. Výběr pomocí multikriteriální analýzy 

  

Jiným možným způsobem volby vhodného druhu požární techniky pro technické 

zhodnocení může být například prostřednictvím multikriteriální analýzy metodou 

rozhodovací matice DMM (Desicion Matrix Metod). Získané hodnoty jsou poté ověřeny 

pomocí Fullerova trojúhelníku. Pro tento způsob výběru nejprve vytipujeme vhodné druhy 

požární techniky, poté zvolíme požadované parametry daného druhu mobilní požární 

techniky vyplývající například z platných norem a vyhlášek, poté jsou zvolena kritéria K1 - 

Kn, včetně jejich specifikací konkrétního požadavku. Pro názorný příklad použití této 

metody v praxi při výběru požární techniky můžeme použít situaci, kdy HZS kraje 

disponuje například 15 kusy CAS 32 na podvozku Tatra 815, jejichž stáří se pohybuje 

v rozmezí 18 – 25 let. Finanční prostředky uvolněné na provedení technického zhodnocení 

vybraných požárních vozidel pokryjí odhadem provedení technického zhodnocení jen u 4 

kusů CAS 32 T 815. Jde tedy o soubor techniky, která má stejné parametry a rovněž i 

požadavky na technické zhodnocení budou u všech kusů CAS shodné. Pro volbu 

hodnotících kritérií K1 – Kn při výběru 4 kusů CAS pro technické zhodnocení z celkových 

15 kusů CAS bych použil například: K1 – stáří vozidel, K2 – absolutní počet poruch za 

stanovenou dobu, K3 – náklady vynaložené na provedené opravy, K4 – množství ujetých 

kilometrů, K5 – množství motohodin nebo počet zásahů a podobně. Zvolená kritéria 

řadíme podle priorit. Pro bodové hodnocení v návaznosti na jednotlivá kritéria je poté 

vypracována převodní tabulka. V této tabulce jsou jednotlivým kritériím přiřazovány body 

například v rozmezí 1 – 10 bodů. Vezmeme-li například námi zvolené kritérium K1 – stáří 

vozidla pak nejmladšímu vozidlu (18 let) bude přidělen nejnižší počet bodů a opačně. 

Následuje samotné porovnání ohodnocených kritérií prostřednictvím multikriteriální 

analýzy metodou rozhodovací matice DMM. Pro ověření vypovídací hodnoty váhy kritérií, 
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je dále provedeno párové hodnocení preferencí pomocí Fullerova trojúhelníku uvedeného v 

Tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4 Fullerův trojúhelník 

K1 K1 K1 K1 K1 

K2 K3 K4 K5 K6 

 K2 K2 K2 K2 

 

Součty: 

K1 … 5 

K2 … 3 

K3 … 2 

K4 … 4 

K5 … 0 

K6 … 1 

K3 K4 K5 K6 

 K3 K3 K3 

 

K4 K5 K6 

 K4 K4 

 

K5 K6 

 
K5 

K6 

 

Na základě takto získaných hodnot může být poté stanoveno pořadí z vytipovaných druhů 

požární techniky a následně tedy vybrány nejvhodnější druhy mobilní požární techniky pro 

technické zhodnocení. V našem modelovém příkladu budou tedy na základě uvedeného 

postupu vybrány 4 nejvhodnější kusy CAS pro technické zhodnocení z celkem 15 kusů 

CAS u HZS kraje.   

 

6.1.3. Výběr na základě výpočtu optimální doby životnosti techniky 

 

Dalším možným způsobem volby vhodného druhu požární techniky pro technické 

zhodnocení může být například vlastní výpočet optimální doby životnosti respektive 

akceschopnosti vybraného druhu požární techniky bez přihlédnutí k orientační době 

životnosti vybraných druhů mobilní požární techniky tak, jak je uvedena v Příloze č. 3 

Řádu strojní služby [6]. Pro tento výpočet lze využít například modely obnovy dopravních 

prostředků. K této problematice je nejprve nutné před provedením samotných výpočtů 

připomenout si některé pro výpočty podstatné podklady, jako například životní cyklus 

vozidla, který se dělí na určité etapy vycházející ze sledování a vyhodnocování některých 
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jakostních parametrů, jako například množství vynaložených finančních prostředků atd. 

Těmito etapami jsou například uvedení vozidla do provozu, provoz vozidla, modernizace 

vozidla, likvidace vozidla a podobně. Sledovanými a vyhodnocovanými parametry pak 

může být například to, že rám vozidla nebude podléhat opotřebení tak výrazně, jako 

pohonná jednotka, tedy spalovací motor. To znamená, že náklady spojené s odstraněním 

opotřebení u spalovacího motoru budou daleko vyšší než u rámu vozidla [4].  

Náklady životního cyklu vozidla LCC (Kč) můžeme dle literatury [4] vypočítat ze 

vztahu: 

 

LCC = Np + Nv           (1) 

 

Kde:  

Np = pořizovací náklady [Kč] 

Nv = vlastní náklady na provoz, údržbu a opravy vozidla [Kč] 

 

Odhad LCC lze provést pomocí rozčlenění na jednotlivé nákladové položky. Postup při 

odhadu položek je rozdělen do několika kroků. Rozčlenění na konstrukční části, skupiny, 

podskupiny a součásti vozidla, rozčlenění na jednotlivé etapy životního cyklu vozidla, 

zařazení nákladů do kategorií, sestavení a posouzení různých variant uspořádání vozidla. 

Pro shromažďování, zpracování a vyhodnocování takto velkého množství dat a informací, 

které nám dávají obraz o nákladech spojených s provozem a údržbou vozidel, je zcela 

logické a dnes již zcela běžné využití výpočetní techniky. Výsledkem zpracování těchto 

dat pomocí výpočetní techniky může být určení optimální doby životnosti vybraných 

druhů mobilní požární techniky například výpočetní metodou exponenciálních trendů. 

Výpočetní technikou můžeme tedy například pomocí nejrůznějších grafů znázornit 

hodnotu stárnutí vozidla klesající exponenciálou (na obrázku modrá barva) a naopak 

hodnotu nákladů na provoz a údržbu znázorníme exponenciálou s rostoucí tendencí (na 

obrázku červená barva). Na Obrázku č. 6 níže je naznačen možný výstup při dosazení 

sledovaných hodnot a ukazatelů do vhodných programů pro výpočetní techniku. V místě 

protnutí obou křivek se pak bude nacházet nejoptimálnější doba pro technické zhodnocení 

daného druhu mobilní požární techniky [4]. 
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Obrázek č. 6 Metoda exponenciálních trendů – možný výstup při dosazení sledovaných 

hodnot a ukazatelů do vhodných programů pro výpočetní techniku 

 

6.2. Vhodné druhy mobilní požární techniky pro technické zhodnocení  

 

Provedením výběru za účelem volby nejvhodnějších druhů mobilní požární techniky 

pro provedení technického zhodnocení by mělo být v praxi dosaženo toho, že budou 

zvoleny takové druhy požární techniky, které budou maximálně zohledňovat co nejširší 

škálu nejrůznějších kritérií uvedených v úvodu předchozí kapitoly 6.1. Přitom není 

podstatné, jakým způsobem byl tento výběr proveden, zda některým z výše popsaných, 

nebo výběrem zcela jiným, odlišným. Tato kritéria jako například stáří vozidla, dostupnost 

náhradních dílů a podobně musí být rovněž porovnávána s významným a nezanedbatelným 

kritériem a tím je finanční náročnost zamýšleného technického zhodnocení. V praxi to 

znamená, že pokud finanční náklady na technické zhodnocení námi vybraného druhu 

požární techniky budou dosahovat hodnoty, která bude téměř rovna částce potřebné 

k pořízení nové požární techniky srovnatelných nebo totožných parametrů, je provedení 

takového technického zhodnocení zcela neekonomické. Je tedy vhodné, aby zřizovatel 

jednotky požární ochrany, v jejíž výbavě je mobilní požární technika, u které byla shledána 

potřeba modernizace respektive technického zhodnocení a to z jakékoliv příčiny, provedl 

po vyčíslení nákladů na toto technické zhodnocení i součet možných dotací s vlastními 
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prostředky určenými na provedení zhodnocení. Výsledkem může být zjištění, že pořízení 

nové požární techniky stejných nebo obdobných parametrů je ve stejné cenové rovině jako 

zamýšlené technické zhodnocení.  

Na základě výše uvedeného jsou dle mého názoru zcela nevhodným druhem mobilní 

požární techniky pro technické zhodnocení například DA 8 L1Z na podvozku Avia, CAS 

25 M2Z na podvozku Škoda 706 a CAS K24 S2Z na podvozku Liaz. Pro vozidla na 

podvozku značky Avia hovoří fakt, že společnost Daewoo Avia jako nástupce Renault 

Saviem (později Avia) ukončila již před lety výrobu a distribuci náhradních dílů na tato 

vozidla. Také finanční náročnost technického zhodnocení těchto vozidel na podvozcích 

Avia a Škoda 706 v mnoha případech dosahuje částek srovnatelných s technickým 

zhodnocením modernějších a výrazně mladších vozidel. U požární techniky CAS K24 na 

podvozku Liaz je jedním z rozhodných faktorů proti technickému zhodnocení například 

charakteristika samotného podvozku. Častou závažnou závadou vyskytující se u těchto 

požárních vozidel bylo praskání nosného rámu vozidla, což vyžadovalo komplikovanou a 

nákladnou opravu. Kvalitní technické zhodnocení CAS K 24 na podvozku Liaz tak, jak je 

mnohdy prováděno, se podle dostupných informací [2] pohybuje okolo částky cca 1,5 – 2 

miliony Kč. Sečtením této částky vynaložené zřizovatelem jednotky a možných dotací 

například od HZS ČR prostřednictvím HZS kraje a příslušného kraje se velmi výrazně 

přibližujeme částce na pořízení požární techniky obdobných parametrů. Tyto mnou zde 

uvedené skutečnosti podporuje například i Čl. 8 odstavec 9. Pravidel pro žadatele a 

příjemce dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Plzeňského kraje“, kde je uvedeno, že příspěvek na technické zhodnocení CAS nebo VT 

z rozpočtu kraje se neposkytuje na CAS umístěných na podvozku Škoda 706, Tatra 138, 

IFA, Praga V3S a ZIL. Tato podmínka neplatí pro VT [18]. 

Vhodnými druhy mobilní požární techniky pro technické zhodnocení jsou podle mého 

názoru zejména CAS 32 S3R na podvozku Tatra 815 a dále AZ 30 na podvozku IFA. Tuto 

volbu podporuje hned několik skutečností. Oba mnou vybrané druhy mobilní požární 

techniky jsou jedněmi z nejvíce rozšířených u jednotek požární ochrany v České republice. 

Pro podvozky Tatra platí, že na nich nejsou osazovány jen nástavby CAS, ale i jiné 

speciální nástavby například výšková technika, vyprošťovací technika, nosiče kontejnerů, 

jeřáby a podobně. Na vozidla Tatra je dostatek náhradních dílů. Pro Tatru navíc platí, že 

možnost technického zhodnocení se týká oproti jiným druhům požární techniky v podstatě 
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všech hlavních komponentů vozidla i jejich součástí, tedy podvozku, kabiny posádky i 

nástavby. Na financování technického zhodnocení obou uvedených druhů mobilní požární 

techniky je možné získat celou řadu nejrůznějších dodací. Podle mého názoru je však tím 

nejrozhodnějším faktorem pro výběr těchto druhů požární techniky pro technické 

zhodnocení finanční náročnost tohoto zhodnocení. Podle dostupných informací [2, 19] se 

cena technického zhodnocení respektive přestavby AZ 30 IFA na jiný podvozek pohybuje 

okolo částky cca 3 – 3,5 mil. Kč. Pořízení nové výškové techniky s identickou dostupnou 

výškou 30 metrů vyžaduje náklady v částce cca 12 – 18 mil. Kč [2, 37]. Finanční náročnost 

technického zhodnocení v porovnání s pořizovací cenou nové výškové techniky 

odpovídajících parametrů je tedy přibližně třetinová. Obdobná situace je u vozidel CAS na 

podvozku Tatra 815. I zde se náklady na technické zhodnocení pohybují přibližně v jedné 

třetině až maximálně polovině v porovnání s cenou nových CAS obdobných nebo 

srovnatelných parametrů [2, 32].  

Problematika technického zhodnocení těchto dvou vybraných druhů mobilní požární 

techniky je v současnosti řešena jak jednotkami Hasičského záchranného sboru ČR, tak 

jednotkami sborů dobrovolných hasičů obcí. Technické zhodnocení respektive přestavbu 

AZ 30 na podvozku IFA z produkce bývalé NDR řeší až na malé výjimky ve většině 

případů HZS ČR. Například v Plzeňském kraji se jedná o dva kusy této techniky u JSDHO. 

Město Horažďovice, které již AZ 30 technicky zhodnotilo a dále město Železná Ruda, 

které v současné době připravuje technické zhodnocení AZ 30. V případě CAS 32 na 

podvozku Tatra 815 je problematika technického zhodnocení řešena častěji zřizovateli 

jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí viz počty této techniky v Tabulce č. 2. Vzhledem 

ke skutečnosti, že HZS ČR každoročně pořídí například prostřednictvím Integrovaného 

operačního programu Evropské unie několik nových CAS 30 na podvozku Tatra 815-7, 

které nahrazují současné CAS 32 Tatra 815, bude tato problematika technického 

zhodnocení i nadále častěji záležitostí měst a obcí. 

 

6.3. Možnosti technického zhodnocení CAS 32 Tatra 815 

 

Možností technického zhodnocení Cisternové automobilové stříkačky 32 na podvozku 

Tatra 815 je celá řada. Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, týká se u CAS 32 Tatra 

815 technické zhodnocení oproti jiným druhům požární techniky v podstatě všech hlavních 
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komponentů vozidla i jeho součástí, tedy podvozku, kabiny posádky i nástavby. Záleží 

tedy na zřizovateli jednotky požární ochrany, jakou variantu respektive rozsah technického 

zhodnocení zvolí v závislosti například na plánovaném rozvoji obce, počtu obyvatel, 

množství a typů zásahů nebo analýze stavu ostatních druhů mobilní požární techniky 

zařazené u dané jednotky požární ochrany. Na Obrázku č. 7 je zachycena CAS 32 Tatra 

815 v původním provedení před technickým zhodnocením tak, jak byla přidělována 

jednotkám požární ochrany.  

 

 

Obrázek č. 7 CAS 32 Tatra 815 v původním provedení 

 

Na následující straně je na Obrázku č. 8 je postupně vyobrazeno uložení části výbavy 

CAS a prostor skříně účelového zařízení s ovládáním. Většina opět v původním provedení. 

Nástavba složena z kovové kostry s nýtovanými plechy, uložení požárního příslušenství na 

dřevěných platech pevně zabudovaných bez jakékoliv možnosti vysouvání, vyklápění a 

podobně. 
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Obrázek č. 8 CAS 32 Tatra 815 Nástavba v původním provedení 

 

Popis a základní technické údaje CAS 32 Tatra 815 [5]: 

Cisternová automobilová stříkačka Tatra 815 se skládá z podvozku Tatra T 815 PR2 

6x6.1 a speciální účelové nástavby, která je tvořena čerpacím zařízením, nádržemi na vodu 

a pěnidlo a úložnými prostory pro požární příslušenství. Svou koncepcí se řadí mezi 

velkokapacitní cisterny pro hašení i na místech s nedostatkem vody. Konstrukcí podvozku 

je vozidlo uzpůsobeno k zásahům i za ztížených klimatických podmínek. Kabina pro 

přepravu posádky v počtu 1+3. CAS umožňuje vedení zásahu vodou nebo pěnou 

z vlastního nebo cizího zdroje vody. CAS je vybavena otočnou lafetovou proudnicí 

umístěnou na střeše nástavby.  

Délka: 8510 mm 

Šířka: 2500 mm 

Výška: 3350 mm 

Celková hmotnost: 22500 kg 

Motor: T3-930-30 vznětový, čtyřdobý, vidlicový, vzduchem chlazený dvanáctiválec 

s přímým vstřikem paliva objemu 19000 cm3
 

Maximální rychlost: 98 km/h 

Převodovka: desetistupňová se synchronizací, manuální 

Čerpadlo: odstředivé, jednostupňové, celomosazné o výkonu 3200 l/min při 0,8 MPa 
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Má-li být technické zhodnocení CAS 32 Tatra provedeno kompletně a důkladně, není 

možné vynechat podvozek. Práce na podvozku vozidla se týkají jak nosného rámu vozidla, 

tak také centrální roury s diferenciály a poloosami, motoru, převodů a dalších komponentů 

podvozku. Je nutné si uvědomit, že v okamžiku, kdy je provedeno technické zhodnocení 

nástavby a tato je osazena na podvozek, není již možné některé úkony týkající se 

podvozkové části vozidla provést. Na Obrázku č. 9 je zachycena oprava podvozku CAS 32 

Tatra 815 JSDH Dobřany před technickým zhodnocením. V této fázi prací je také nutné již 

mít rozhodnuto o případných změnách například v počtu náprav na budoucím vozidle. 

V ojedinělých případech je při technickém zhodnocení vozidla CAS 32 Tatra zřizovatelem 

přistoupeno k odebrání druhé zadní nápravy například z důvodu rozměrových podmínek 

hasičské stanice, rozměrových podmínek místních komunikací v obci nebo podniku a 

podobně. Výsledkem odebrání poslední nápravy a úpravy podvozku je vozidlo s menší 

celkovou délkou a změněnými objemy nádrží na hasební látky viz Obrázek č. 10. 

 

 

Obrázek č. 9 Podvozek CAS 32 Tatra 815 r. v. 1986 před technickým zhodnocením 
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Obrázek č. 10 CAS Tatra 815 po odebrání poslední nápravy 

 

Velkým přínosem pro technické zhodnocení CAS Tatra 815 respektive pro 

rekonstrukci podvozku je manuál vytvořený přímo výrobcem podvozků Tatra společností 

TATRA TRUCKS a.s. V tomto manuálu jsou vypsány jednotlivé položky podvozku a 

popsány dílenské operace, které je nutné na každé jednotlivé součásti podvozku provést, 

aby bylo možné považovat takovýto podvozek za připravený pro zamýšlené technické 

zhodnocení CAS Tatra 815. V závěru tohoto manuálu je výrobcem podvozků uveden i 

odhad předpokládaných finančních prostředků potřebných pro provedení popsaných prací 

na přistaveném podvozku.  

 

Další důležitou částí vozidla CAS 32 Tatra vyžadující důležitá rozhodnutí při přípravě 

podkladů pro technické zhodnocení je kabina posádky. Rozhodnutí o velikosti kabiny 

zhodnocované techniky tedy o velikosti obsaditelnosti vozidla by mělo být provedeno 

především na základě analýzy ostatní techniky ve vybavení zřizovatele. Zda na vozidle 

ponechat kabinu s původním počtem posádky 1+3, nebo na vozidlo osadid kabinu pro 1+5 

osob závisí například na tom, má-li jednotka požární ochrany k dispozici jiný dopravní 

prostředk na přepravu úplného požárního družstva 1+5 v podobě například dodávkového 

nebo dopravního automobilu, či nikoliv. Na rozhodnutí o velikosti kabiny posádky bude 

mít vliv také skutečnost, zda zhodnocované vozidlo bude zřizovatelem po provedení 

technického zhodnocení zařazeno jako prvovýjezdové, nebo bude plnit funkci 

druhovýjezdového vozidla. Výběr velikosti kabiny posádky má opět přímou souvislost 
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s dílenskými operacemi na podvozkové části vozidla, neboť v případě výběru velké kabiny 

trambusového typu se musí pro tuto upravit i podvozek respektive rám vozidla včetně 

převodky řízení, sání motoru, výfukového potrubí a dalších komponen podvozku. Na 

Obrázku č. 11 je repasovaný podvozek osazený velkou kabinou podle již zmíněného 

manuálu od výrobce vozidel Tatra společnosti TATRA TRUCKS a.s. a připravený na 

montáž hasičské nástavby. 

 

 

Obrázek č. 11 CAS Tatra 815 osazena velkou kabinou [2] 

 

Největší a nejčastěji prováděné změny oproti původnímu vozidlu CAS 32 Tatra 815 se 

odehrávají na samotné speciální hasičské nástavbě CAS. Samozřejmě nejjednodušší a 

nejméně finančně náročným technickým zhodnocením hasičské nástavby CAS 32 je 

vytvoření výsuvných a výklopných plat na uložení požárního příslušenství na místo 

stávajících dřevěných polic a dále například výměna plechových dveří nástavby za rolety, 

přičemž dveře prostoru čerpadla jsou uzpůsobeny tak, aby byla chráněna obsluha CAS 

proti nepřízni počasí. Jestliže však řešíme kompletní a kvalitní technické zhodnocení CAS 

na podvozku Tatra, kdy zrekonstruujeme podvozek, zvolíme a osadíme vhodnou kabinu 

řidiče, je na místě provést i kompletní technické zhodnocení hasičské nástavby. Při 

přípravě podkladů pro technické zhodnocení nástavby je nutné opět rozhodnou o několika 
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důležitých skutečnostech. První skutečností vyžadující rozhodnutí je velikost nádrží na 

hasební látky. Rozhodnutí se týká především nádrže na vodu, neboť velikost nádrže na 

pěnidlo je podle platné vyhlášky [14] vždy o minimálním objemu 6% vodní nádrže. 

Velikost nádrží bude jednoznačně záviset mimo jiné na charakteru hasebního obvodu dané 

stanice. Je tedy nutné posoudit, zda na zhodnocovaném vozidle potřebujeme větší 

množství hasebních látek na úkor množství technických prostředků a požárního 

příslušenství, nebo naopak vzhledem k charakteru hasebního obvodu, množství a typům 

zásahů je potřeba upřednostnit výbavu před množstvím hasiva. Rozhodování může dále 

ovlivnit například kvalita a množství zdrojů vody pro požární účely v daném hasebním 

obvodu. Od těchto uvedených skutečností se bude dále odvíjet i druhé rozhodování o typu 

čerpadla, které se do zhodnocovaného vozidla zabuduje, a o jeho výkonových parametrech. 

V okamžiku, kdy je do vozidla montováno zařízení rychlého zásahu tedy naviják 

s průtokovou hadicí podle ČSN EN 1947, je na místě rozhodnutí osadit případně vozidlo 

jiným typem čerpadla umožňující hašení také vysokým tlakem vody. Velikost nádrží a 

výkonové parametry čerpadla umístěného na vozidle s sebou přinášejí další rozhodnutí a to 

o případné montáži otočné lafetové proudnice na střechu nástavby. Při variantě malých 

výkonových parametrů čerpadla a menších objemů nádrží na hasivo se lafeta na vozidlo 

obvykle nemontuje. Pokud je rozhodnuto o osazení vozidla lafetovou proudnicí je opět 

nutné rozhodnutí, zda tato otočná lafetová proudnice bude na vozidle namontována trvale, 

nebo jako odnímatelná. V případě, že otočná proudnice na zhodnocované vozidlo 

namontována nebude, je nutné dodržet ustanovení vyhlášky [14] týkající se množství 

zařízení rychlého zásahu umístěných na vozidle. Mezi další neméně důležitá rozhodnutí 

patří volba materiálů jak pro nádrže na hasivo, tak také pro samotnou hasičskou nástavbu. 

U nádrží je na výběr mezi nerezovou ocelí a vrstvenými materiály na bázi plastických 

hmot, které jsou pro výrobu pěnidlových nádrží vhodnější. V dnešní době přistupují 

výrobci nástaveb k problematice nádrží na hasební látky způsobem „nádrž v nádrži“, což 

znamená, že nádrž na pěnidlo je umístěna uvnitř nádrže na vodu. V případě jakéhokoliv 

poškození pěnidlové nádrže nedojde k úniku pěnidla mimo vozidlo, ale pouze 

k promíchání s vodou ve vodní nádrži. U materiálu nástaveb jde v základu také o volbu 

mezi kovem a vrstvenými plasty. U kovových nástaveb jde buď o kostru svařenou 

z černých ocelových profilů a následně olepenu pozinkovanými nebo hliníkovými plechy, 

anebo o kostru z hliníkových profilů svařenou nebo šroubovanou a následně olepenu 
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pozinkovanými, častěji však hliníkovými plechy. V případě volby plastů jako materiálu 

nástavby je nepravděpodobné, že by materiál nádrží byl zvolen odlišně. Do takto vyrobené 

celistvé plastové nástavby jsou pak do jednotlivých skříní vyrobeny kostry převážně z 

hliníkových profilů, do kterých jsou poté montována úložná plata pro požární příslušenství. 

Výstupem z těchto všech výše popsaných dílčích rozhodnutí by měl být celkový obraz 

požadovaného technického zhodnocení vybraného vozidla, který obsahuje všechny 

požadavky zřizovatele na vozidlo kladené. Možným shrnutím těchto požadavků je 

vizualizace celkového vzhledu vozidla, kterou je možné u kvalitních dodavatelů 

technického zhodnocení získat. Na Obrázku č. 12 je vizualizace CAS 20 Tatra 815 JSDH 

Dobřany podle požadavků zadavatele.  

 

Obrázek č. 12 Vizualizace CAS 20 Tatra 815  

 

6.4. Možnosti technického zhodnocení AZ 30 IFA 

 

Technické zhodnocení automobilového žebříku na původním podvozku IFA W50L 

spočívá ve výměně podvozku IFA za jiný moderní podvozek odpovídajících parametrů a 

opravě žebříkové sady a věže. Na Obrázku č. 13 je zachycen AZ 30 na podvozku IFA, 

který byl z NDR hromadně dodáván jednotkám požární ochrany v tehdejším 

Československu.  
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Obrázek č. 13 AZ 30 na původním podvozku IFA W50L [2] 

 

Popis a základní technické údaje AZ 30 IFA [2]: 

Požární automobilový žebřík je speciální automobil určený k rychlému zásahu 

požárních jednotek ve vyšších podlažích budov. Slouží jak pro výstup hasičů, tak pro 

dopravu hasiva, evakuaci ohrožených nebo zraněných osob. AZ je tvořen podvozkem IFA 

W50L, šestimístnou kabinou posádky, čtyřdílnou výsuvnou žebříkovou sadou a čtyřmi 

podpěrami. K ovládání pohybů žebříku slouží hydraulická soustava tří zubových čerpadel 

poháněných motorem vozidla. Je vybaven zařízením pro nouzové ovládání žebříku.  

Délka: 8900 mm 

Šířka: 2500 mm 

Výška: 3300 mm 

Celková hmotnost: 9800 kg 

Motor: vznětový, čtyřdobý, řadový, kapalinou chlazený čtyřválec objemu 6560 ccm 

Maximální rychlost: 70 km/h 

Převodovka: čtyřstupňová, manuální 

Dostupná výška: 30 m 

Boční vyložení: 12 m 

Maximální zatížení při úplném vyložení: 170 kg 
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Modernizace automobilového žebříku je, jak již bylo uvedeno, v podstatě složena ze 

dvou základních operací. První je celková oprava žebříkové sady včetně otočné věže. Tato 

operace obnáší po celkové demontáži sady povrchovou úpravu čtyřdílné ocelové 

příhradové konstrukce, viz Obrázek č. 14. Následuje výměna lan a vodících kladek, 

oprava, případná výměna zajišťovacích západek, výměna pryžových součástí respektive 

těsnění a hydraulických tlakových hadic, kontrola hydraulických vzpěr. Dále je provedena 

kontrola a případná výměna kabelových elektrických svazků nástavby. Zákazník má 

rovněž na výběr z dalších variant vylepšení prováděné modernizace nástavby jako 

například osazení výstražného a signalizačního zařízení na žebříkovou sadu a podobně 

[23]. Druhou operací je přestavba respektive přendání žebříkové nástavby na jiný 

zřizovatelem vybraný podvozek obdobných nebo odpovídajících technických parametrů. 

Výrazným odlišením nových podvozků od těch původních je použití kabiny posádky 

pouze pro 1+2 oproti původní 1+5. Velkým přínosem technického zhodnocení AZ je 

osazení rozměrné skříně pro uložení požárního příslušenství do prostoru za kabinu 

posádky. Výběr nového podvozku pro přestavbu AZ je závislý na technických požadavcích 

samotné nástavby, jako je nosnost, výkon motoru, a podobně, ale také například na 

požadavcích zřizovatele. Těmi mohou být například přechodový úhel, nájezdové úhly nebo 

spotřeba paliva a množství emisí, finanční dostupnost jednotlivých podvozků a další.  

 

 

Obrázek č. 14 Celková oprava ocelové příhradové žebříkové sady [23] 
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Jedním z prvních podvozků použitých na přestavbu AZ 30 IFA byl podvozek Daewoo 

Avia D90L na Obrázku č. 15. Přestavby prováděla společnost s.r.o. RLS Ratíškovice. 

Jedním takovým technicky zhodnoceným vozidlem byla vybavena i SOŠ a VOŠ PO ve 

Frýdku Místku. Těchto podvozků bylo pro přestavbu AZ použito jen malé množství, které 

se nesetkalo s velkým úspěchem.  

Délka: 8900 mm 

Šířka: 2500 mm 

Výška: 3200 mm 

Celková hmotnost: 9000 kg 

Motor: Cummins ISBe 15030, maximální výkon 110 kW, emisní limit EURO3 

Maximální rychlost: 100 - 120 km/h 

Převodovka: šestistupňová, manuální 

 

 

Obrázek č. 15 AZ 30 Daewoo Avia D90L [2] 

  

Po neúspěchu podvozků Daewoo Avia přišel na řadu podvozek, který vyhovoval pro 

přestavbu AZ 30 IFA mnohem více. Dostupnějším podvozkem bez problémů s náhradními 
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díly byl Mercedes-Benz Atego na Obrázku č. 16. Přestavbou těchto vozidel na podvozek 

Mercedes-Benz Atego se zabývá společnost Bělohoubek s.r.o. Přestavby AZ 30 na tento 

podvozek Mercedes-Benz Atego probíhají doposud. 

 

 

Obrázek č. 16 AZ 30 Mercedes-Benz Atego [17] 

 

Délka: 7380 mm 

Šířka: 2350 mm 

Výška: 3350 mm 

Celková hmotnost: 8500 kg 

Motor: MB, maximální výkon 130 kW, emisní limit EURO3 

Maximální rychlost: 100 - 110 km/h 

Převodovka: šestistupňová, manuální 

 

Po úspěšném podvozku Mercedes-Benz Atego se objevilo na trhu několik kusů 

rekonstruovaných AZ 30 na podvozcích značky MAN. Jde o podvozky obdobných 

technických parametrů jako Mercedes-Benz Atego s lepšími emisními parametry motoru. 

Přestavbou těchto vozidel se zabývá firma karosárna a slévárna KOV Velim. Na Obrázku 

č. 17 je AZ 30 přestavěný firmou KOV Velim na podvozek MAN TGL. 
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Obrázek č. 17 AZ 30 MAN TGL [23] 

 

Délka: 8940 mm 

Šířka: 2410 mm 

Výška: 3250 mm 

Celková hmotnost: 10800 kg 

Motor: MAN, maximální výkon 162 kW, emisní limit EURO5, bez AdBlue 

Maximální rychlost: 110 km/h 

Převodovka: šestistupňová, manuální 

 

V poslední době se na trhu objevilo také několik kusů přestavěných AZ 30 na 

podvozku IVECO od společnosti HAGEMANN a.s. s motory řady EURO6. 
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7. Zahraniční zkušenosti s technickým zhodnocením a celkovými 

opravami mobilní požární techniky  

 

Při řešení problematiky zahraničních zkušeností s technickým zhodnocováním a 

celkovými opravami mobilní požární techniky jsem využil informace a zkušenosti od 

kamarádů a kolegů hasičů, s kterými jsem měl tu čest se v minulosti poznat a se kterými i 

nadále spolupracuji. Tito kolegové a kamarádi mi nejen poskytli přínosné informace při 

vzájemných konzultacích, ale také pomohli s orientací v publikacích týkající se dané 

problematiky. Problematiku strojní služby ve Slovenské republice jsem řešil s pplk. Ing. 

Dušanem Timkem z  Hasičského a záchranného zboru SR, Krajského ředitelství Bratislava 

a pplk. Mgr. Mariánem Bugárem velitelem HaZZ hlavního města SR Bratislavy. 

Problematiku ve Spolkové republice Německo jsem konzultoval s Josefem Heiglem 

velitelem dobrovolných hasičů obce Gebelkofen – část města Obertraubling ležící 

nedaleko od Regensburgu. 

 

7.1. Slovenská republika  

 

Strojní služba je ve Slovenské republice stejně jako problematika požární ochrany 

vůbec řešena velmi podobným způsobem jako v ČR. Tomu odpovídají zákony a vyhlášky 

řešící požární ochranu jako například [15]. Strojní služba a její organizace je řešena 

podobnými předpisy jako v ČR například Pokyn č. 36 Prezidenta HaZZ SR [7] je obdobou 

našeho Řádu strojní služby. Problematika stáří respektive obnovy mobilní požární techniky 

u Hasičského a záchranného zboru SR není na rozdíl od České republiky řešena na úrovni 

Krajských ředitelství, ale spadá přímo do kompetence Prezídia HaZZ SR. Prezídium HaZZ 

SR ve spolupráci s ministerstvem vnitra SR v závislosti na finančních možnostech státu 

činí strategická rozhodnutí o plošném zhodnocování vybraných druhů mobilní požární 

techniky nebo o nákupu nové techniky, která je poté centrálně rozdělována k jednotlivým 

jednotkám požární ochrany [10]. Jak dokládá i Tabulka č. 5 na následující straně, skladba 

druhů mobilní požární techniky je v SR podobná té v České republice. Mezi nejrozšířenější 

druhy MPT u HaZZ patří CAS 32 na podvozcích Tatra 148 a 815 a u výškové techniky je 

to AZ 30 některé ještě na podvozku IFA. V uplynulých pěti letech došlo například 

k plošnému technickému zhodnocení cca 160 kusů CAS 32 na podvozku Tatra 148 a 815 
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především mladšího data výroby. Zároveň byla řada těchto CAS nahrazena plošným 

nákupem CAS 30 na podvozku Iveco [2, 10]. V letech 2014 – 2015 zakoupilo MV a 

Prezídium HaZZ SR pro jednotky požární ochrany téměř 200 kusů CAS 30 na podvozku 

Tatra 815-7, které postupně nahrazují zastaralé CAS na podvozcích Tatra 148 a 815 [2, 10, 

32]. U výškové techniky je opět situace podobná té v ČR. Několik desítek původních AZ 

30 na podvozku IFA bylo od roku 2012 již technicky zhodnoceno respektive přestavěno na 

jiné podvozky v drtivé většině na MB Atego [2, 10, 17]. Několik jich na přestavbu ještě 

čeká. Odlišností slovenských hasičů je také to, že pod HaZZ působí hasičská záchranná 

služba (HZS), která má k dispozici řadu vozidel rozdělených do několika tříd, viz tabulka.  

 

Tabulka č. 5 Počty a průměrný věk vybraných druhů MPT v SR k 30. 6. 2014 [10] 

Hasičský automobil Počet 
Priemerný 

vek 

CAS 32 T 148 76 36,1 

CAS 32 T 815 88 26,3 

CAS 30 Iveco Trakker 118 2,0 

Cisternové automobilové striekačky na lesné požiare 
(MB Unimog, Zil, Renault) 

10 14,5 

AR-30 IFA 5 32,3 

AR-30 MB Atego 36 5,6 

AR Metz 39L MB Atego 19 2,0 

AP 27 – T 148 5 34,5 

AP 27 – T 815 25 24,6 

AP Bronto Skylift 40-2T1-T815 4 16,5 

AP Bronto Skylift F44 RLX1-Man 6x4 5 4,5 

AP Bronto Skylift 50-2T1-T815 2 24 

AHZS 1A – MB Vario 89 7,5 

AHZS 1B – MB Atego 64 6,1 

AHZS 1D – Iveco EuroCargo 24 5,0 

Tunelový špeciál MB Atego 4 5,0 

Sanitný automobil 8 11,1 
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7.2. Spolková republika Německo 

 

V SRN je situace v oblasti strojní služby zcela odlišná od modelu jak v ČR, tak v SR. 

Problematika strojní služby je centrálně řešena spíše jen na úrovni předpisů týkajících se 

například požadavků na zkoušení zařízení a technických prostředků pro hasiče jako 

například [1]. Na centrální úrovni jsou také řešena různá doporučení a pokyny pro 

zásahovou činnost a podobně. Problematika týkající se přímo mobilní požární techniky je 

odlišná pro každou spolkovou zemi, a jsou tudíž velké rozdíly mezi počty a druhy požární 

techniky v jednotlivých spolkových zemích. Podle dostupných informací [3] není 

k dispozici žádný centrální předpis, který by určoval například orientační doporučenou 

dobu životnosti mobilní požární techniky tak, jak je tomu v ČR v Řádu strojní služby. 

Obvykle se však v praxi vychází z předpokladu, že požární technika zařazená u hasičských 

jednotek v SRN vydrží v provozu přibližně 25 – 30 let [3]. Mnohdy se však v praxi 

ukazuje, že některá zejména méně používaná požární technika především u dobrovolných 

jednotek vydrží i déle. V běžné praxi se jen ve velmi výjimečných případech přistupuje u 

požární techniky v SRN k rekonstrukci respektive technickému zhodnocení. Mobilní 

požární technika je jednotkami používána po dobu, po kterou technika vyhovuje 

požadavkům jednotky, a také po dobu, po kterou jsou na daný druh techniky dostupné 

náhradní díly. Provádí se tedy převážně jen průběžné udržovací opravy. V okamžiku 

dosažení cca 25 – 30 let stáří automobilu, anebo jsou-li náklady na běžné opravy již 

vysoké, je přistoupeno k pořízení nového požárního automobilu. Pořízení nové požární 

techniky se v SRN zejména pro dobrovolné hasiče uskutečňuje prostřednictvím obce stejně 

jako v ČR tedy zřizovatelem. Obec po konzultaci se svými hasiči musí celou problematiku 

pořízení nového požárního vozidla projednat se zemskou vládou a zemským úřadem. To je 

podmínkou pro získání dotací od státu, neboť pořizovací ceny nových požárních vozidel 

jsou značně vysoké. Po získání dotace od státu jsou obcí a zemským úřadem osloveni 

především domácí dodavatelé požární techniky. Zahraniční požární technika je pořizována 

jen ve zvláštních a odůvodněných případech. 



42 

 

8. Podklady pro zpracování technických podmínek pro technické 

zhodnocení vybraných druhů mobilní požární techniky 

 

Rozhodl – li se zřizovatel jednotky požární ochrany především dobrovolných hasičů, že 

na jím vybraném druhu mobilní požární techniky bude provedeno technické zhodnocení za 

účelem vylepšení parametrů této požární techniky na soudobou technickou úroveň, měl by 

provést některá dílčí rozhodnutí, která usnadní a urychlí přípravu podkladů pro provedení 

zamýšleného technického zhodnocení. Protože v kapitole 6. 2. byla jako nejvhodnější druh 

mobilní požární techniky pro technické zhodnocení vybrána CAS 32 Tatra 815 a AZ 30 

IFA, bude se tato kapitola nadále zaobírat jen těmito dvěma vybranými druhy MPT.  

 

8.1. Důvodová zpráva – prvotní rozhodnutí 

 

Jednou z prvních věcí, která by podle mého názoru měla být provedena před sepsáním 

technických podmínek zamýšleného technického zhodnocení, je řádné odůvodnění 

zamýšleného zhodnocení. Především zřizovatelé dobrovolných jednotek požární ochrany 

jsou často již v době úvah o technickém zhodnocení MPT konfrontováni s celou řadou 

mnohdy i protichůdných názorů na provedení technického zhodnocení vybraného druhu 

požární techniky. Vypracování takového zdůvodnění respektive prvotního rozhodnutí o 

provedení technického zhodnocení by mělo jednoznačně definovat důvody a skutečnosti 

vedoucí ke konečnému rozhodnutí. Zpráva by měla nejprve zhodnotit stávající situaci 

stavu mobilní požární techniky zřizovatele. Patří sem například stáří techniky, četnost 

jejího nasazování, velikost opotřebení v podobě ujetých kilometrů a natočených 

motohodin, nebo výčet nejzávažnějších poruch, které technika v minulosti prodělala. Dále 

by zpráva měla uvést předpoklad nebo odhad využitelnosti a efektivity dané techniky po 

provedení technického zhodnocení v závislosti například na rozvoji obce, počtu obyvatel a 

podobně. V další části zprávy by měly být uvedeny možnosti technického zhodnocení 

vybraného druhu požární techniky, které by co v nejširší možné míře korespondovaly 

s požadavky zřizovatele jednotky PO viz kapitoly 6. 3. a 6. 4. Důležitou součástí zprávy je 

i zhodnocení finanční náročnosti zamýšleného zhodnocení včetně uvedení možností 

získání různých dotací. Také srovnání finanční náročnosti technického zhodnocení 

s náklady na pořízení požární techniky obdobných nebo shodných parametrů bude pro 
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zprávu velkým přínosem. Důvodová zpráva může být použita zřizovatelem rovněž jako 

podklad pro podání žádostí o dotace na zamýšlené technické zhodnocení. Obcím 

respektive dobrovolným jednotkám PO může být zpráva zejména její část o finanční 

náročnosti technického zhodnocení nápomocna při sestavování rozpočtů nebo při radikální 

obměně vedení obce. Pro přehlednost a snazší orientaci je vhodné provést ve zprávě 

srovnání výše uvedených skutečností do tabulek. V Tabulce č. 6 a 7 uvádím návrh 

možného srovnání některých skutečností. 

 

Tabulka č. 6 Návrh možného srovnání některých skutečností 

 Zhodnotit NE Zhodnotit ANO 

Věk vozidla – 

rok výroby 1986 

 

Stáří vozu je 23 let, téměř trojnásobné 
překročení doporučené životnosti 

CAS. 

 

Za 23 let provozu vozidla najeto cca 

16 000 km, což je malé množství, 
tedy relativně malé opotřebení 

 

Množství zásahů = opotřebení. 

Ekologie, 

ochrana 

životního 

prostředí 

Současný vůz není možné osadit 
motorem, který by splňoval alespoň 
základní EURO normy pro emise 

škodlivých plynů. 

 

 

Finanční 

náročnost 

V závislosti na stáří vozu narůstají 
náklady na provoz a údržbu, množí se 

drobné i větší poruchy. 

Zhruba poloviční náklady na repase 
oproti nákupu odpovídajícího 

nového vozidla. 

 

 

Tabulka č. 7 Návrh možného srovnání některých skutečností 

 Stávající MPT – zhodnocení Nová MPT - nákup 

Technický stav - 

poruchovost 

Nutná repase! Předpoklad cca 8-12 let bez 

vážných závad/větších investic! 

Ekologie, ochrana 

životního prostředí 

 

Nesplňuje alespoň základní EURO 
normy pro emise škodlivých plynů. 

 

Splňuje EURO IV případně 

EURO V 

 

Spotřeba Min. 50 litrů/100 km Do 45 litrů/100 km 

Finanční náročnost v 

Kč 

3 000 000  -  3 500 000 5 500 000  - 6 000 000 
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Zpracování důvodové zprávy – prvotního rozhodnutí by mělo být svěřeno osobě nebo 

osobám, které disponují zkušenostmi a znalostmi nejen v oblasti problematiky požární 

techniky, ale jsou také schopny na základě konzultací jak se zřizovatelem jednotky, tak 

s HZS kraje a možnými dodavateli technického zhodnocení kvalifikovaně shrnout výše 

uvedené skutečnosti, na základě kterých je vybrán nejoptimálnější způsob provedení 

technického zhodnocení daného druhu požární techniky.  

 

8.2. Návrh tabulky postupných kroků při přípravě technického zhodnocení MPT 

 

Přípravu podkladů pro provedení technického zhodnocení vybraného druhu mobilní 

požární techniky tak, jak byly postupně popsány v předchozích kapitolách, je možno vložit 

do přehledných tabulek, jejichž návrhy jsou uvedeny níže. V navržené Tabulce č. 8, která 

je z kapacitních důvodů na následující straně, jsou postupně sepsány jednotlivé dílčí kroky 

vedoucí k vytvoření uceleného přehledu o stavu a průběhu přípravy technického 

zhodnocení vybraného druhu požární techniky. V návrhu Tabulky č. 9, která je v podstatě 

dílčí částí Tabulky č. 8, je proveden sumář průběhu výběru a rozhodování o 

nejoptimálnější respektive nejvhodnější variantě technického zhodnocení na vybraném 

druhy požární techniky. Obě tyto tabulky jako výtah složitých rozhodovacích procesů 

výběru a analýz mohou sloužit jako podklady při různých jednáních, například při přípravě 

podkladů pro žádosti o nejrůznější dotace.  
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Tabulka č. 8 Návrh postupných kroků při přípravě technického zhodnocení MPT 

 Stáří 

vozidla 

Dostupnost 

ND 

Množství 

km/mh 

Poruchy Opravy a 

rekonstrukce 

Posouzení/kontrola 

vhodnosti druhu MPT pro 

technické zhodnocení 

     

Výsledek posouzení vhodnosti 

ANO/NE 

 

Důvodová zpráva - prvotní rozhodnutí Analýza stavu MPT 

zřizovatele 

 

 Vyhodnocení 

charakteristiky hasebního 

obvodu 

 

Převažující typy a množství 

zásahů jednotky 

 

 Přínos technického 

zhodnocení pro zřizovatele 

 

 Finanční náročnost 

technického zhodnocení 

 

 Možnosti získání 

finančních prostředků z 

dotací 

 

Je vybrána 

nejoptimálnější/nejvhodnější  varianta 

technického zhodnocení MPT* 

   ANO/NE Důvod/poznámka 

 

Vizualizace technického zhodnocení ANO/NE  

Jsou k dispozici potřebné legislativní 

podklady 

ANO/NE  

Jsou v tuzemsku vhodní dodavatelé 

požadovaného technického zhodnocení 

ANO/NE  

Zajištění akceschopnosti jednotky po 

dobu realizace zhodnocení 

ANO/NE  

   Konzultováno s ANO/NE  
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Tabulka č. 9 je navržena pro variantu technického zhodnocení CAS. Pro variantu 

technického zhodnocení AZ 30 by bylo nutné změnit nebo zcela vypustit některé položky 

jako například nádrže, čerpadlo, otočná proudnice a podobně. Naopak doplnit by se musely 

například položky týkající se žebříkové sady a věže. 

 

Tabulka č. 9 Průběh výběru a rozhodování o nejvhodnější variantě technického zhodnocení 

 Stávající stav Navrhovaný 

stav 

Důvod Poznámky 

Podvozek     

Počet náprav     

Motor     

Brzdový systém     

Jiné     

Kabina 

posádky 

    

Nástavba 

Materiál 

nástavby 

    

Nádrže na 

hasivo 

    

Materiál nádrží     

Čerpadlo     

Otočná lafetová 

proudnice 

    

Speciální 

výbava 

    

Jiné     
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8.3. Možné chyby a komplikace při přípravě a realizaci technického zhodnocení MPT 

 

Chyby, které v mnohých případech vedou k velkým komplikacím při realizaci 

technického zhodnocení vybraného druhu mobilní požární techniky a mohou zapříčinit i 

nezdar zamýšlené operace, je možné rozdělit do několika fází, které jsou vzájemně 

propojeny. První fází, ve které se často chybuje, je příprava dokumentace technického 

zhodnocení především technických podmínek zhodnocení. Při špatném pochopení 

problematiky technického zhodnocení, nejednoznačném nebo neúplném zadání 

technických podmínek a parametrů dochází k následným chybám například při dalším 

zpracování dokumentace technického zhodnocení, které mnohdy vedou k dodatečným 

dotazům ze strany uchazečů o dodání technického zhodnocení. Toto dodatečné dotazování, 

které musí probíhat písemnou formou [2], vede jednoznačně k prodlužování podání 

nabídek, čímž se prodlužují termíny zadání zakázky a následně dodání technického 

zhodnocení. V některých případech vedou tyto nejasnosti až k nutnosti úplného 

přepracování technických podmínek zhodnocení. Z těchto důvodů je nutné při přípravě 

technických podmínek zhodnocení dbát na co možná nejpodrobnější a nejobsáhlejší rozpis 

všech detailů zamýšleného zhodnocení. Pokud bude zadavatel technických podmínek 

zhodnocení ctít zásadu, co je napsané, je dané, může tím předejít následným komplikacím 

v podobě diskusí na téma, zda konkrétní položka je myšlena tak, nebo jinak. Další častou 

chybou v přípravné fázi technického zhodnocení je absence požadavku ze strany 

zadavatele na zájemce o zakázku o doložení referencí jimi v minulosti provedených a 

dokončených technických zhodnocení. V praxi to znamená požadovat po uchazečích o 

zakázku doložení referencí o již provedených technických zhodnocení stejného druhu 

požární techniky v požadovaném nebo obdobném rozsahu například nejméně 6 kusů 

požární techniky o objemu financí cca 1 milion Kč, nebo výroba nových požárních 

automobilů opět stejných nebo obdobných parametrů. Absence tohoto požadavku 

v dokumentaci technického zhodnocení MPT umožní účast zájemcům o zakázku, kteří 

nesplňují respektive nevlastní všechna potřebná povolení, certifikáty a homologace 

například [9] potřebná pro následné bezproblémové provozování technicky zhodnoceného 

vozidla. Další fází technického zhodnocení plynule navazující na předchozí je již průběh 

realizace. I v této realizační fázi zhodnocení je nutné se vyvarovat řady chyb, které mohou 

negativně ovlivnit průběh technického zhodnocení. Patří sem důsledné kontroly průběhu 
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realizace technického zhodnocení v místě působení vítězného dodavatele zhodnocení. 

Znamená to tedy již v přípravné fázi zahrnout do připravované dokumentace technického 

zhodnocení požadavek na minimální počet kontrolních návštěv v průběhu realizace 

technického zhodnocení v místě působení dodavatele zhodnocení a tyto kontroly pak 

v průběhu realizace důsledně vyžadovat a uskutečňovat. Při těchto kontrolních dnech u 

dodavatele je možné v mezích platné smlouvy ještě odstranit případné drobné 

nesrovnalosti v samotném uskutečnění technického zhodnocení. Konec realizační fáze je 

v podstatě předání dokončeného technicky zhodnoceného požárního vozidla zpět do 

užívání zřizovateli jednotky požární ochrany. Při předání respektive přebírání vozidla 

majitelem nebo jeho zástupcem je nutné ihned řešit s dodavatelem zjištěné závady a 

nedodělky jak na zhodnoceném vozidle, tak v průvodní dokumentaci celého technického 

zhodnocení. Chybou v této fázi tak může být například nepřevzetí kompletní dokumentace 

k vozidlu a jeho technického zhodnocení. Tyto dokumenty, jako například různé 

certifikáty, protokoly o zkouškách, zápisy do technických průkazů a podobně, jsou pak 

příčinou odstavení zhodnoceného vozidla mimo provoz až do doby dodání chybějící 

dokumentace. To však může v praxi v některých případech trvat i několik týdnů. Po 

úspěšném převzetí technicky zhodnoceného vozidla včetně kompletní dokumentace a 

zařazení vozidla zpět do výjezdu v místě jeho dislokace můžeme hovořit o fázi provozní. 

V této fázi se rovněž vyskytují chyby, které v podstatě znehodnocují provedené technické 

zhodnocení včetně finančních prostředků vložených do tohoto zhodnocení. Těmito 

chybami jsou například nedodržování provozních podmínek, návodů výrobců a servisních 

pokynů pro daný druh požární techniky, které přímo ovlivňují záruční podmínky uvedené 

ve smlouvách mezi dodavatelem technického zhotovení a zřizovatelem jednotky. 

Nekvalitní a laxní přístup k řešení servisních, záručních a pozáručních oprav a problémů 

má přímý vliv na doporučenou délku životnosti technicky zhodnoceného požárního 

vozidla. 
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9. Závěr 

 

Cílem této práce bylo navrhnout podklady pro zpracování technických podmínek pro 

technické zhodnocení vybraných druhů mobilní požární techniky. Pro splnění vytyčeného 

cíle bylo nejprve nutné definovat charakteristiku celkových oprav a technického 

zhodnocení. Byl zmapován současný stav a vyhodnocena nejčastěji prováděná technická 

zhodnocení. Poté bylo provedeno zmapování možných dodavatelů technického zhodnocení 

mobilní požární techniky, a to jak tuzemských, tak zahraničních. Dále byl proveden výběr 

vhodných druhů mobilní požární techniky pro technické zhodnocení a popsány možné 

varianty technického zhodnocení na vybraných druzích MPT. Rovněž byly v práci 

uvedeny zahraniční zkušenosti s touto problematikou. V poslední části práce byly navrženy 

podklady pro zpracování technických podmínek pro technické zhodnocení vybraných 

druhů mobilní požární techniky. 

Výstupem z této práce jsou tedy navržené podklady pro zpracování technických 

podmínek pro technické zhodnocení mobilní požární techniky. Prvním navrženým 

podkladem pro zpracování technických podmínek je důvodová zpráva – prvotní 

rozhodnutí, které analyzuje a vyhodnocuje skutečnosti mající zásadní vliv při rozhodování 

o provedení technického zhodnocení na vybraném druhu požární techniky. Dalším 

podkladem navrženým v této práci je tabulka postupných kroků při zpracování technických 

podmínek technického zhodnocení vedoucí k vytvoření uceleného přehledu o stavu a 

průběhu přípravy procesu technického zhodnocení. Třetím navrženým podkladem v této 

práci je popis nejčastějších chyb a komplikací při přípravě a realizaci technického 

zhodnocení vybraných druhů požární techniky. Ignorování a opakování těchto chyb může 

v důsledku zapříčinit i nezdar celé zamýšlené operace technického zhodnocení včetně 

zmaření finančních prostředků vložených do tohoto technického zhodnocení požární 

techniky. 

Cílem mé práce bylo vytvoření podkladů pro zpracování technických podmínek pro 

technické zhodnocení vybraných druhů mobilní požární techniky. Tyto podklady by měly 

sloužit zřizovatelům jednotek požární ochrany především z řad dobrovolných hasičů, kteří 

se s touto problematikou nepotkávají tak často. Na základě údajů uvedených v tabulkách 

v úvodu práce o počtech jednotek požární ochrany na území ČR a o počtech některých 

druhů mobilní požární techniky zařazených u těchto jednotek a dalších informací je patrné, 
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že problematika technického zhodnocení mobilní požární techniky je stále aktuální a podle 

mého názoru se bude vzhledem k vývoji modernizace vozových parků u jednotek požární 

ochrany v ČR týkat stále většího počtu zřizovatelů jednotek PO především dobrovolných.   

Správné pochopení a nastudování problematiky technického zhodnocení vybraných 

druhů mobilní požární techniky, využití všech dostupných informací a doporučení a 

vyvarování se zásadních chyb je rozhodující pro provedení úspěšného a kvalitního 

technického zhodnocení.  

 



51 

 

Literatura 

[1] DGUV. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Gerte der Feuerwehr. Erarbeitet vom 

Sachgebiet Feuerwehren und Hilfeleistungsorganisationen. Berlin. September 2013.  

100 s. 

[2] DUCHEK, K., SLÍVA, D. Osobní konzultace k problematice strojní služby u jednotek 

požární ochrany. Plzeň. 2014. 

[3] HEIGL, J. Osobní konzultace k problematice obnovy požární techniky u dobrovolných 

jednotek v SRN. Gebelkofen. 2014. 

[4] HLAVATÝ, T. Návrh obnovy vozidlového parku firmy. Bakalářská práce. VŠB – TU 

Ostrava, 2010. 68 s.   

[5] KRATOCHVÍL, Michal; KRATOCHVÍL, Václav. Technické prostředky požární 

ochrany. Praha 2007. 152 s. ISBN 978-80-86640-86-0. 

[6] MV GŘ HZS ČR. Řád strojní služby HZS ČR. 1. vydání Praha. 2007. 39 s. 

ISBN: 80-86640-72-8. 

[7] MV SR Prezídium HaZZ. Pokyn prezidenta Hasičského a záchranného zboru o výkone 

strojnej služby v Hasičskom a záchrannom zbore. Bratislava. 21. Decembra 2005. 16 s.  

[8] NĚMEC B., Hasičská kronika Svazek VII - Vývoj hasičské techniky. Dolní Kounice. 

2012. [cit. 10-2-2015] 

[9] Předpis Evropské hospodářské komise/Organizace spojených národů č. 48, ze dne 6. 

prosince 2011 Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení 

pro osvětlení a světelnou signalizaci. In: Úřední věstník Evropské unie. 2011, svazek 54. 

156 s.  

[10] TIMKO, D., BUGÁR M. Osobní konzultace k problematice strojní služby u 

Hasičského a záchranného zboru Slovenské republiky. Bratislava. 2015. 

[11] VONÁSEK, V., Statistická ročenka. GŘ HZS ČR, Praha: 2013. 

[12] Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., ze dne 11. srpna 2002 

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 100/2003 Sb., č. 197/2006 Sb., č. 

388/2008 Sb. a č. 283/2009 Sb. In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2002, částka 123. 

112 s. 

 



52 

 

[13] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., ze dne 22. června 2001 o organizaci a 

činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb. a č. 200/2012 

Sb., In: Sbírka zákonů, Česká republika. 2001, částka 95. 41 s. 

[14] Vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., ze dne 22. února 2007 o technických 

podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb. In: Sbírka zákonů, 

Česká republika. 2007, částka 14. 28 s. 

[15] Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2006 Sb., z 8. Marca 2006 

o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení 

pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu před 

požiarmi. In: Sbierka zákonov, Slovenská republika. 2006, částka 60. 21 s. 

 

Internetové zdroje 

[16] Opravy a revize automobilových cisteren – opravy hasičských vozidel. Anza-cz.cz  

[online]. [vid. 2014] Dostupné z: http://www.anza-cz.cz/ 

[17] Speciální hasičská technika. Bělohoubek.com [online]. Dostupné z: 

 http://www.belohoubek.com/ 

[18] Systém pro dotační řízení Plzeňského kraje. Příspěvek na věcné vybavení  

z rozpočtu kraje. Dotace.plzeňský-kraj.cz [online]. [vid. 2015-1-6] Dostupné z: 

http://dotace.plzensky-kraj.cz/ 

[19] Výroba, montáže, prodej a servis užitkových a nákladních vozidel, užitkových  

 nástaveb, doplňků a příslušenství. Hagemann.cz [online]. [vid. 2015] Dostupné z:  

 http://www.hagemann.cz/  

[20] Opravy, rekonstrukce a výroba hasící techniky a příslušenství. Hateco.cz [online].  

 Dostupné z: http://www.hateco.cz/ 

[21] Výroba ocelových konstrukcí – hasičská technika. Keb-ege.cz [online].  

 Dostupné z: http://www.keb-ege.cz/hasici.php/  

[22] Výzbroj a výstroj, požární sport, výroba hasičských automobilů, bezpečnost a  

 ochrana zdraví. Kněžek.cz [online]. [vid. 2009] Dostupné z: http://www.knezek.cz/  

[23] Karosárna a slévárna Velim. Hasičské nástavby. KOVVelim.cz [online].  

[vid. 2011] Dostupné z: http://www.kovvelim.cz/ 

[24] Ladder trucks&fire truck ladder/Aerial appliances-Rosenbauer. Metz-aerials.com  

[online]. [vid. 2014] Dostupné z: http://metz-aerials.com/ 



53 

 

[25] Rekonstrukce, prodej hasičských vozidel. Perspekta.cz [online]. Dostupné z:  

http://www.perspekta.cz/  

[26] Požární technika – opravy a modernizace. Požární technika komet.cz [online]. 

Dostupné z: http://www.pozarnitechnikakomet.cz/  

[27] Zástavby speciálních vozidel – hasiči. ProgresSibřina.cz [online]. [vid. 2010]  

Dostupné z:http://www.progressibrina.cz/zastavby-specialnich-vozidel/progres/hasici/ 

[28] Rosenbauer – fahrzeuge. Rosenbauer.com [online]. [vid. 2014] Dostupné z:  

http://www.rosenbauer.com/  

[29] Servis požární techniky. Sehat.cz [online]. [vid. 2010] Dostupné z:  

http://www.sehat.cz/ 

[30] Továrna hasicích zařízení. SPS-THZ.cz [online]. Dostupné z: http://www.sps-thz.cz/ 

[31] Stroje, technika, servis – hasičská technika. STS Prachatice.cz [online].  

[vid. 2015] Dostupné z: http://www.stsprachatice.cz/hasicsky-vuz.html/  

[32] Mobilní hasící technika, požární automobily, požární příslušenství. THT.cz  

[online]. [vid. 2014] Dostupné z: http://www.tht.cz/  

[33] Prodej a přestavby speciálních vozidel. Vesta-auto.cz [online]. [vid. 2011]  

Dostupné z: http://www.vesta-auto.cz/  

[34] Výroba požárních automobilů. WISS.com.pl [online]. [vid. 2010] Dostupné z:  

http://www.wiss.com.pl/  

[35] Prodej a opravy požárních automobilů. WISS.cz [online]. [vid. 2010] Dostupné z:  

http://www.wiss.cz/ 

[36] Požární automobilová technika. ZEKA.cz [online]. Dostupné z:  

http://www.zekacz.cz/pozarni-automobilova-technika/  

[37] Ziegler – Fahrzeuge. Ziegler.de [online]. Dostupné z:  

http://www.ziegler.de/index.php?id=37 

[38] Ziegler Hasičská technika – výrobní program. Ziegler-ht.cz [online]. Dostupné z:  

http://www.ziegler-ht.cz/  


