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Seznam zkratek 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

GŘ   generální ředitelství 

MV   Ministerstvo vnitra 

CAS   cisternová automobilová stříkačka 

DN   dopravní nehoda 

ZPA   zásahový požární automobil 

M-B   Mercedes-Benz 

MSK   Moravskoslezský kraj 

PT   požární technika 

OLK   Olomoucký kraj 
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Úvod 

 Hasičský záchranný sbor České republiky je bezpečnostní sbor, jehož úkolem je 

ochrana životů, majetku a životního prostředí. Mezi mimořádné události, se kterými se 

hasiči setkávají v poslední době čím dál víc, patří dopravní nehody. A ty se nevyhýbají ani 

jim. Je potřeba si uvědomit, že než hasiči u mimořádné události zasáhnou, jsou účastníky 

silničního provozu. I když je jejich zásah potřeba rychle, musí se dostat na místo 

mimořádné události bezpečně. 

 V mé práci se budu zabývat rozborem podílu zaviněných nehod u HZS ČR. 

Zaměřím se na dvě příčiny dopravních nehod, a to nepřiměřenou rychlost a nedodržení 

bezpečné vzdálenosti. Tato diplomová práce je výsledek řešení dílčího úkolu na projektu 

studentské grantové soutěže č. SP2017/51 – Bezpečná jízda požární techniky k zásahu [2], 

kde byl autor členem řešitelského týmu. 

 V první kapitole popíšu zásady zpracování statistiky dopravních nehod u jednotek 

požární ochrany HZS ČR. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského 

záchranného sboru je vydává každý rok.  

 Ve druhé části charakterizuji základní parametry vybraných druhů CAS, které se 

používají jako tzv. prvosledové vozy. U těchto vozidel je největší počet nehod z důvodu 

jejich vytíženosti. 

 Třetí a čtvrtá kapitola budou věnovány analýze nehodovosti se zaměřením na 

zaviněné nehody. Následuje rozbor podílu nehod z příčin nedodržení bezpečné vzdálenosti 

a nepřiměřené rychlosti.   

 V další části pak popíši a rozeberu kritéria, podle kterých budu nehody hodnotit. 

Věk řidiče, praxe v řízení nákladních vozidel, konstrukce vozidla a podvozku, klimatické 

podmínky, časové období, stav pneumatik. Podle těchto kritérií a zjištěných poznatků pak 

budu formulovat profil nebezpečného řidiče.  

 V závěrečné části mojí diplomové práce popíši současný stav vzdělávání řidičů u 

HZS ČR. Materiály používané na jejich školení, vzdělávání a kurzy, kterými projdou. Ze 

zjištěných skutečností doporučím návrhy na zlepšení a zefektivnění výuky a vzdělávání 

těchto řidičů.  
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1  Zásady zpracování statistiky dopravních nehod  

 Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České 

republiky vydává každoročně „Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek požární ochrany“, 

který je zpracován na základě dopravních nehod, které se stanou v jednotlivých krajích 

České republiky. Kraje na GŘ HZS ČR posílají tzv. „hlášenky“ o každé nehodě. Cílem 

tohoto rozboru je informovat o dopravní nehodovosti jednotek požární ochrany 

v jednotlivých rocích a porovnat je s roky předcházejícími. V Tabulce 1 je srovnání počtu 

nehod od roku 2010 do roku 2016. Jedná se o nehody všech typů vozidel. Do roku 2003 je 

průměr 66 nehod ročně. Od roku 2004 se nehody nedělí podle finančního omezení, a 

proto je zde průměr 154 nehod za rok [1].  

Tabulka 1 Přehled celkového počtu DN v letech 2000 - 2016 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Počet DN 68 69 55 71 165 172 166 166 160 

Poznámka DN se škodou pouze 

nad 10 000,-Kč 
DN bez finančního omezení 

Rok 2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

Počet DN 160 153 164 119 120 133 140 163 175 

Poznámka DN bez finančního omezení 

  

 Vydávaný rozbor je rozdělen na tři části. V první části se dopravní nehody  rozdělí 

do dvou skupin: na zaviněné a nezaviněné. Hodnotí se doba vzniku, tj. měsíc, čas a vývoj 

nehodovosti k počtu zásahů. Na Obrázku 1 jsou graficky znázorněny nehody, které se staly 

v jednotlivých měsících za období 2012 - 2016. Očekávané zvýšení DN je v zimních 

měsících prosinec, leden a únor. Druhou eskalaci pozorujeme v měsíci červnu. Pokud se 

zaměříme na dobu, kdy se nehody staly, nejvyšší četnost je mezi 8:00 - 11:00 hodinou a 

mezi 15:00 - 18:00 hodinou. Na Obrázku 2 vidíme celkový počet DN v průběhu dne za 

období 2012 - 2016.  



4 

 

 
Obrázek 1 Grafické znázornění nehod v období 2012-2016 [1] 

 
Obrázek 2 Počet DN v průběhu dne za období 2012-2016 [1] 
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 V druhé části rozboru se hodnotí vývoj zaviněných nehod v následujících 

oblastech: příčiny DN, výše škody, účelu jízdy, jednotlivých druhů požárních automobilů, 

stáří požární techniky a praxe řidičů. Příčiny zaviněných DN jsou: nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, nepřiměřená rychlost, nebezpečné couvání a otáčení, nesprávné vyhýbání se, 

nedání přednosti v jízdě a nehody ostatní.  

 Následky dopravní nehody rozebírá část třetí. Zvláště se počítají osoby s lehkým 

zraněním, těžkým zraněním a osoby usmrcené. Ve statistice jsou zaznamenány i civilní 

osoby, u kterých došlo ke zranění nebo usmrcení. Na Obrázku 3 je graficky znázorněný 

počet lehce zraněných při DN požární techniky za rok 2016 [1]. 

 
Obrázek 3 Přehled lehce zraněných osob při DN požární techniky v roce 2016 [1] 

 Bezpečností zásahových požárních automobilů se zabýval projekt SGS 2017/51 

„Bezpečná jízda požární techniky k zásahu“. Projekt byl zaměřen na studium specifické 

problematiky bezpečné jízdy zásahových požárních automobilů k zásahu. Základem bylo 

vyhodnocení provozních, geografických a klimatických charakteristik při jízdě ZPA ve 

specifickém prostředí a za specifických podmínek tak, aby zejména při uplatnění práva 

přednostní jízdy v rámci operačního řízení byla zajištěna bezpečnost osádky ZPA, ale i 

ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích. 

  



6 

 

2  Technické parametry vybraných druhu CAS 

 Vybrané druhy CAS jsou zástupci, kteří se za sledované období mezi roky 2011 až 

2016 objevili v hlášenkách poslaných na GŘ HZS ČR. V Tabulce 2 je přehled vybrané 

techniky. Je zde uvedeno celkem 14 kusů ZPA. V podkapitolách 2.1 až 2.3 jsou uvedeny 

základní technické parametry doplněné o ilustrační obrázky vozidel (tj. Obrázek 4 až 

Obrázek 17).  Některé druhy CAS se již u HZS nepoužívají a jsou nahrazeny modernější 

technikou. Například CAS 25/2500/400 - S2Z LIAZ K101 XA 18.29  4x4 a CAS 

32/6000/600 - S3R Tatra T148-PP5 6x6. Svá specifika mají i vozy se silničním 

podvozkem. CAS 27/1800/200 - M1Z Dennis Rapier 4x2 jezdí v Praze a jejím okolí. 

Slouží také ještě jako zálohy v Moravskoslezském kraji. Vozy CAS 24/3000/250 - M1T 

MAN TGM 15.208 BL 4x2 jsou vybaveny požární stanice v územním odboru Brno-město. 

CAS 20/2700/200 - S1T Mercedes-Benz Econic 4x2 jezdí v MSK. Další CAS, které lze 

jednoznačně zařadit podle podvozku, jsou Renaulty Midlum. Ty jsou používány ve 

Zlínském kraji. Nejrozšířenějším typem podvozku, který se používá u HZS ČR, je Tatra T 

815  4x4, proto má na svém kontě nejvíce dopravních nehod. Na druhém místě v počtu DN 

je podvozek MAN TGM 13.240 4x4.  

Tabulka 2 Vybraní představitelé požárních vozidel  

CAS se silníčním podvozkem Počet DN 2012-2016 

CAS 27/1800/200 - M1Z Dennis Rapier 4x2 4 

CAS 24/3000/250 - M1T MAN TGM 15.208 BL 4x2 3 

CAS 20/2700/200 - S1T Mercedes-Benz Econic 4x2 1 

CAS se smíšeným podvozkem  

CAS 20/3000/200 - S2T Iveco FF 150 4x4 1 

CAS 25/2500/400 - S2Z Liaz K101 XA 18.29  4x4 1 

CAS 20/3000/300 - S2Z MAN TGM 13.240 4x4 10 

CAS 15/2200/135 - M2Z M-B Atego 1426 AF  4x4 3 

CAS 24/2500/250 - M2T Renault Midlum 240.14 P 4x4 1 

CAS 20/3400/210 - S2Z Scania P 340 4x4 1 

CAS 20/4000/210 - S2Z Tatra T 815 TerrNo1  4x4 
17 

CAS 25/4000/500 - S2R Tatra T 815 4x4 

CAS s terénním podvozkem  

CAS 30/9000/540 - S3VH T815-7 6x6 2 

CAS 32/8200/400 - S3R Tatra T815-PR2 6x6 4 

CAS 32/6000/600 - S3R Tatra T148-PP5 6x6 1 
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 Cisternové automobilové stříkačky jsou děleny podle hmotnostních tříd a kategorií 

dle typu podvozku.  U jednotek HZS ČR se využívá mnoho druhu podvozků i nástaveb. 

Kategorie zásahového požárního automobilu se člení následovně: 

- kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích, 

- kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace, 

- kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace,  

Hmotnostní třídy požárního automobilu se dělí následovně: 

- lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg, 

- střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 16000 kg, 

- těžké (S) převyšující 16000 kg [3]. 

2.1 CAS se silničním podvozkem 

CAS 27/1800/200 - M1Z Dennis Rapier 4x2 

DxŠxV       7,22 x 2,4 x 2,95 m 

Výkon motoru       191 kW 

Hmotnost       12 000 kg 

 
       Obrázek 4 CAS 27/1800/200 - M1Z Dennis Rapier 4x2 [4] 
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CAS 24/3000/250 - M1T MAN TGM 15.208 BL 4x2 

DxŠxV       7,4 x 2,5 x 3,25 m 

Výkon motoru       206 kW 

Hmotnost       14 000 kg 

 
Obrázek 5 CAS 24/3000/250 - M1T MAN TGM 15.208 BL 4x2 [4] 

 

CAS 20/2700/200 - S1T Mercedes-Benz Econic 4x2 

DxŠxV       8,22 x 2,55 x 3,15 m 

Výkon motoru       240 kW 

Hmotnost       18 000 kg 

 
Obrázek 6 CAS 20/2700/200 - S1T Mercedes-Benz Econic 4x2 [4] 
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2.2 CAS se smíšeným podvozkem 

CAS 20/3000/200 - S2T Iveco FF 150 4x4 

DxŠxV       7,4 x 2,5 x 3,3 m 

Výkon motoru       220 kW 

Hmotnost       16 000 kg 

 
Obrázek 7 CAS 20/3000/200 - S2T Iveco FF 150 4x4 [4] 

CAS 25/2500/400 - S2Z Liaz K101 XA 18.29  4x4 

DxŠxV       7,77 x 2,5 x 3,15 m 

Výkon motoru       189 kW 

Hmotnost       16 000 kg 

 
Obrázek 8 CAS 25/2500/400 - S2Z Liaz K101 XA 18.29  4x4 [4] 
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CAS 20/3000/300 - S2Z MAN TGM 13.240 4x4 

DxŠxV       7,15 x 2,52 x 3,23 m 

Výkon motoru       176 kW 

Hmotnost       14 000 kg 

 
Obrázek 9 CAS 20/3000/300 - S2Z MAN TGM 13.240 4x4 [5] 

 

CAS 15/2200/135 - M2Z M-B Atego 1426 AF  4x4 

DxŠxV       7,36 x 2,52 x 3,27 m 

Výkon motoru       188 kW 

Hmotnost       14 000 kg 

 
Obrázek 10 CAS 15/2200/135 - M2Z M-B Atego 1426 AF  4x4 [5] 
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CAS 24/2500/250 - M2T Renault Midlum 240.14 P 4x4 

DxŠxV       7,24 x 2,52 x 3,3 m 

Výkon motoru       177 kW 

Hmotnost       14 000 kg 

 
Obrázek 11 CAS 24/2500/250 - M2T Renault Midlum 240.14 P 4x4 [5] 

 

CAS 20/3400/210 - S2Z Scania P 340 4x4 

DxŠxV       7,46 x 2,53 x 3,2 m 

Výkon motoru       250 kW 

Hmotnost       18 000 kg 

 
Obrázek 12 CAS 20/3400/210 - S2Z Scania P 340 4x4 [4] 
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CAS 20/4000/210 - S2Z Tatra T 815 TerrNo1  4x4 

DxŠxV       7,68 x 2,55 x 3,15 m 

Výkon motoru       325 kW 

Hmotnost       18 000 kg 

 
Obrázek 13 CAS 20/4000/210 - S2Z Tatra T 815 TerrNo1 4x4 [5] 

CAS 25/4000/500 - S2R Tatra T 815 4x4 

DxŠxV       7,8 x 2,55 x 3,19 m 

Výkon motoru       235 kW 

Hmotnost       18 000 kg 

 
Obrázek 14 CAS 25/4000/500 - S2R Tatra T 815 4x4 [4] 
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2.3 CAS s terénním podvozkem 

CAS 30/9000/540 - S3VH T815-7 6x6 

DxŠxV       9,17 x 2,55 x 2,83 m 

Výkon motoru       325 kW 

Hmotnost       25 000 kg 

 
    Obrázek 15 CAS 30/9000/540 - S3VH T815-7 6x6 [5] 

CAS 32/8200/400 - S3R Tatra T815-PR2 6x6 

DxŠxV       8,15 x 2,5 x 3,35 m 

Výkon motoru       235 kW 

Hmotnost       22 500 kg 

 
Obrázek 16 CAS 32/8200/400 - S3R Tatra T815-PR2 6x6 [5] 
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CAS 32/6000/600 - S3R Tatra T148-PP5 6x6 

DxŠxV       8,77 x 2,5 x 2,75 m 

Výkon motoru       148 kW 

Hmotnost       18 530 kg 

 
Obrázek 17 CAS 32/6000/600 - S3R Tatra T148-PP5 6x6 [5] 
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3  Analýza zaviněných nehod  

 Zaviněné nehody se dělí do šesti kategorií podle příčiny: nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, nepřiměřená rychlost, nebezpečné couvání a otáčení se, nesprávné vyhýbání, 

nedání přednosti v jízdě a ostatní nehody. Od roku 2011 do roku 2016 se stalo v České 

republice celkem 178 zaviněných nehod. Rozdělení podle příčin a počtu v jednotlivých 

letech je uvedeno v Tabulce 3 [1].  

Tabulka 3 Rozdělení zaviněných nehod 

Příčina nehody 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti  4 6 5 2 3 3 23 

Nepřiměřená rychlost 5 3 8 9 6 4 35 

Nesprávné vyhýbání  5 6 11 13 10 10 55 

Nedání přednosti v jízdě 1 0 0 1 1 2 5 

Nebezpečné couvání a otáčení se 9 8 11 6 6 8 48 

Jiná příčina 2 0 3 5 1 1 12 

Celkem 26 23 38 36 27 28 178 

  

 Průměrně se stane 30 zaviněných nehod ročně. Největší podíl mají nehody, které se 

staly z důvodu nesprávného vyhýbání. Za sledované období činí tato hodnota 31 % 

z celkového počtu 178 nehod. Na Obrázku 18 jsou zobrazeny jednotlivé podíly všech 

příčin. 

 
Obrázek 18 Podíly jednotlivých příčin zaviněných nehod [10]
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 Při nehodách se eviduje škoda na požární technice, která patří HZS a škoda ostatní, je na majetku, který HZS nepatří. Součtem těchto 

dvou skupin je škoda celková. V Tabulce 4 jsou tyto hodnoty uvedeny. V Tabulce 5 jsou vypsány škody na požární technice, konkrétně na 

cisternových automobilových stříkačkách, ve sledovaném období. Rozdělení je podle příčin dopravních nehod v jednotlivých letech [1]. 

Tabulka 4 Škody způsobené nehodami v období 2011-2016 

  Kč % 

Celkové škody 41 267 758 100 

Škody na požární technice 38 082 758 92 

Škody ostatní 3 185 000 8 

 

Tabulka 5 Škody na požární technice druhu CAS u zaviněných dopravních nehod podle příčiny [10] 

Příčiny nehod 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Celkem % 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti  38 000 278 921 315 300 0 5 000 50 000 687 221 1,8 

Nepřiměřená rychlost 1 110 000 4 500 000 3 266 000 12 703 910 13 458 160 440 000 35 478 070 93,2 

Nesprávné vyhýbání  49 000 28 000 650 000 20 000 34 000 80 660 861 660 2,3 

Nedání přednosti v jízdě 100 000 0 0 70 000 120 000 12 800 302 800 0,8 

Nebezpečné couvání a otáčení se 169 000 59 802 68 500 25 000 77 776 275 500 675 578 1,8 

Jiná příčina 34 300 0 0 43 129 0 0 77 429 0,2 

Celkem 1 500 300 4 866 723 4 299 800 12 862 039 13 694 936 858 960 38 082 758 100 
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 I když je nejvíce nehod z důvodu nesprávného vyhýbání, škoda při této příčině činí 

pouhé 2,3 % z celkových 38 milionů. Oproti tomu škoda při nehodách způsobených 

nepřiměřenou rychlostí dosahuje 35 milionů. Za nehodami způsobenými nepřiměřenou 

rychlostí a nedodržením bezpečné vzdálenosti stojí vysoká rychlost. V následující kapitole 

se budu věnovat rozboru těchto dvou příčin. 

3.1 Shrnutí zaviněných nehod 

 Ve sledovaném období se stalo celkem 178 zaviněných nehod. Největší počet DN 

se stal v roce 2013 a 2014, konkrétně 38 a 36. Nejvíce nehod bylo z důvodu nesprávného 

vyhýbání, celkem 55, druhou příčku s  počtem 48 obsadilo nebezpečné couvání a otáčení 

se.  

 Celkové škody při nehodách CAS, které směřovaly k zásahu, se za období 2011-

2016 vyšplhaly přes 41 milionů korun. Škody vyčíslené na požární technice byly 38 

milionů korun, ostatní škody pak 3 miliony korun. Pouze v roce 2014 a 2015 dosahovala 

škoda na požární technice při DN přes 12 milionů korun. Příčina s nejvyšší škodou na PT 

je nepřiměřená rychlost. Částka dosahuje 93,2 % z 38 milionů. 
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4  Rozbor podílu nehod podle příčin  

 Vozidla hasičského záchranného sboru patří do kategorie vozidel s právem 

přednosti jízdy. Řidič tohoto vozidla při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních 

povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy. Případně může být doplněno 

o zvláštní zvukové výstražné znamení. Těchto výhod HZS využívá při jízdě k zásahu. 

Řidiči ostatních vozidel jsou povinni umožnit výše uvedeným vozidlům bezpečný a 

plynulý průjezd. Pokud je to nutné, musí svá vozidla zastavit tak, aby nepřekážela.  Při 

jízdě k zásahu, kdy hasiči využívají těchto výhod, je nutno přizpůsobit rychlost vozidla a 

ujistit se, že mají ostatními účastníky silničního provozu zajištěn volný a bezpečný průjezd. 

Celkově je nutné, aby řidič ZPA přizpůsobil rychlost jízdy svým schopnostem, stavu 

vozovce a povětrnostním podmínkám. Při nedodržení těchto kroků se zvyšuje možnost 

nehody z příčiny nedodržení bezpečné vzdálenosti a nepřiměřené rychlosti. Při těchto 

typech DN jsou největší škody. Obrázek 19 ukazuje počet zaviněných nehod 

v jednotlivých krajích, které se staly ve sledovaném období 2011-2016 a jejich příčinou je 

nedodržení bezpečné vzdálenosti a nepřiměřená rychlost [6]. 

 
Obrázek 19 Počet nehod v jednotlivých krajích v období 2011-2016 
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 Největší počet dopravních nehod je ve Středočeském a Jihomoravském kraji. 

Důvodem takto vysokých hodnot může být počet mimořádných událostí. V roce 2017 měly 

oba kraje přes 13 tisíc mimořádných událostí [7].  

 Ve sledovaném období se stalo celkem 58 nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti a 

nedodržení bezpečné vzdálenosti. V Tabulce 6 jsou nehody vypsány podle jednotlivých let. 

Na Obrázku 20 je graficky zobrazen podíl nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti a 

nedodržení bezpečné vzdálenosti. 

Tabulka 6 Počet zaviněných DN v jednotlivých letech 

  
Zaviněné nehody  

 nepřiměřená rychlost nedodržení bezpečné vzdálenosti celkem 

2011 5 4 9 

2012 3 6 9 

2013 8 5 13 

2014 9 2 11 

2015 6 3 9 

2016 4 3 7 

Celkem 35 23 58 

 

 Na Obrázku 20 je graficky zobrazen podíl nehod z důvodu nepřiměřené rychlosti a 

nedodržení bezpečné vzdálenosti. 

 
Obrázek 20 Podíl zaviněných nehod v období 2011-2016 
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4.1 Shrnutí vybraných příčin 

 Kvůli nepřiměřené rychlosti a nedodržení bezpečné vzdálenosti bylo ve 

sledovaném období 2011 - 2016 celkem zaviněno 58 nehod. Z toho 23 kvůli nedodržení 

bezpečné vzdálenosti a 35 z nepřiměřené rychlosti. Podíl nehod z příčin nedodržení 

bezpečné vzdálenosti a nepřiměřené rychlosti je 40 % ku 60 %. Rok 2013 a 2014 měl 

nejvíce DN a to 13 a 11. 
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5  Rozbor nehodovosti podle kritérií 

 V této kapitole jsou nehody rozděleny podle následujících kritérií: 

- věk řidiče 

- praxe v řízení nákladních vozidel 

- konstrukce vozidla a podvozku 

- stav pneumatik  

- časové období   

- klimatické podmínky 

5.1 Věk řidičů  

 Omezením pro řidiče u HZS je věková hranice a vlastnictví řidičského oprávnění 

dané skupiny. Hasič smí řídit ta vozidla, ke kterým má řidičské oprávnění. Při jízdě, kdy se 

užívá zvláštního výstražného světla modré barvy případně doplněného o zvláštní zvukové 

výstražné znamení, musí být řidičem vozidla osoba starší 21 let [6].   

 Na Obrázku 21 je graficky znázorněn věk řidičů a četnost DN, které způsobili. 

Celkově jsou zde řidiči ve věku od 27 let do 54 let. Můžeme vidět dva vrcholy, první jsou 

řidiči ve věku 33-34 let a druhý vrchol zaujímají řidiči ve věku 45-46 let. Na Obrázku 22 

jsou řidiči rozděleni do věkových skupin. Skupina s největší četností DN je 30-39 let. 

 
Obrázek 21 Věk řidičů a četnost DN [10] 
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Obrázek 22 Rozdělení podle věkové skupiny  

5.2 Praxe v řízení nákladních vozidel 

 Na kvalitu, bezpečnost a jistotu řidiče při řízení mají velký vliv jeho zkušenosti za 

volantem a jeho praxe v řízení nákladních vozidel. Řidič získává praxi v řízení nákladních 

vozidel u HZS nebo již nějakou praxi získal před nástupem do služebního poměru. 

Služební předpisy dokonce umožňují řidičům vykonávat činnost řízení vozidel nad 3,5 t i 

mimo služební poměr. Tímto řidič zdokonaluje své schopnosti, které využívá u HZS. Tato 

činnost ho však nesmí nijak omezit při výkonu služby. Na Obrázku 23 je graficky 

znázorněna praxe v řízení vozidel u HZS ČR a četnost DN. Nejvyšší četnost DN je u 

řidičů, jejichž praxe v řízení u HZS je 6 let [8]. 

 
Obrázek 23 Praxe v řízení vozidel u HZS [10] 
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 Při pohledu na Obrázek 24, kde je zobrazena celková praxe řidičů, vidíme, že 

nejvyšší četnost DN, mají řidiči se sedmiletou praxí. Na Obrázku 25 je graficky 

znázorněna skladba praxe jednotlivých řidičů podle věku. Praxe je rozdělena před 

nástupem k HZS a řízení u HZS. 

 
Obrázek 24 Celková praxe v řízení vozidel 
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Obrázek 25 Věk a skladba praxe řidičů [10] 
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5.3 Konstrukce vozidla a podvozku 

 Konstrukce podvozku vozidel lze rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny patří 

vozidla značky Tatra, která mají páteřní rám. Podvozek Tatry je tvořen použitím centrální 

nosné roury a náprav s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami. Ve druhé skupině 

jsou všechna ostatní vozidla, ta mají tuhý rám s tvarovou pamětí. Rozdělení z hlediska 

určení podvozku je graficky zobrazeno na Obrázku 26 [9]. 

 
Obrázek 26 Rozdělení podle kategorie podvozku 

5.4 Stáří pneumatik 

  Důležitou roli při jízdě hrají pneumatiky. Záleží na jejich stáří, hloubce dezénu a 

typu pneumatiky. Některé kraje volí metodu jízdy na celoročních pneumatikách, jiné 

střídají letní a zimní. Obměna nových pneumatik na vozidlech CAS probíhá po pěti letech 

provozu. Typ pneumatiky a druh vzorku je pak specifický podle výběru v jednotlivých 

krajích [11] [12] [13] [14]. 
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Obrázek 27 Stáří pneumatik na vozidlech CAS 

 

5.5 Časové období 

 Z četnosti DN z hlediska jednotlivých měsíců v roce vyplývá, že nejvíce nehod se 

stane v měsíci lednu a únoru. Toto graficky znázorňuje Obrázek 28. Vliv na výsledek mají 

klimatické podmínky typické v tomto období. Obrázek 29 ukazuje počet DN 

v jednotlivých dnech v týdnu. Největší četnost je v pondělí a pátek.  

 
Obrázek 28 Počet DN v jednotlivých měsících 
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Obrázek 29 Počet DN v jednotlivých dnech 

 

 Obrázek 30 zobrazuje četnost DN v jednotlivých hodinách dne. Nejvyšší hodnoty 

jsou mezi 5 a 6 hodinou ranní a v 9 hodin dopoledne. V každou z těchto hodin se stalo 5 

nehod. V průměru se každou hodinu v období mezi 13 až 17 hodinou odpoledne se staly 

čtyři nehody. Tyto maxima, odpovídají špičkám v dopravě, kdy se na cestách pohybuje 

nejvíce vozidel.  

 

 
Obrázek 30 Četnost DN za jednotlivé hodiny během dne 
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5.6 Klimatické podmínky 

 Jedním z faktorů, který zásadně ovlivňuje jízdu ZPA, jsou klimatické podmínky. 

Řidič musí přizpůsobit rychlost a styl jízdy k zásahu podmínkám a stavu vozovky. 

V období 2012-2016 se stalo 49 DN. Z toho 49 % se stalo při náledí na vozovce. Na 

Obrázku 31 je graficky znázorněno, v jakém stavu byla vozovka při DN za období 2012-

2016. Tyto hodnoty se odráží od výsledku, že nejvíce nehod se stane v měsíci lednu a 

únoru. 

 
Obrázek 31 Stav vozovky při DN v období 2012-2016 

5.7 Shrnutí nehodovosti podle kritérií 

 Nejrizikovější skupinou jsou řidiči ve věku 33 - 34 let a 45 - 46 let. U délky 6 let 

praxe v řízení vozidel u HZS ČR je největší počet nehod 7. Při celkové praxi v řízení jsou 

to řidiči, kteří mají naježděno 7 let. Nejrozšířenější podvozky Tatra s koncepcí centrální 

nosné roury mají nejvíce nehod. Obecně tvoří skupinu s nejvíce nehodami vozidla CAS se 

smíšenými podvozky. Největší počet nehod měla vozidla, jejichž pneumatiky byly 3 roky 

staré. V měsíci lednu a únoru je nejvíce nehod, přispívají k tomu klimatické podmínky. 

Z celkových 49 nehod bylo 24 právě kvůli náledí. V týdnu se nejvíce bourá v pondělí a 

pátek. Časové období DN kopíruje špičky v provozu. 
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6 Formulace poznatků a profilu nebezpečného řidiče 

 Profil nebezpečného řidiče lze hodnotit podle dvou kritérií, a to věku a praxe 

v řízení nákladních vozidel. Svá specifika má i jízda k zásahu, kdy hraje roli psychika 

řidiče a spěšná jízda k mimořádné události.  

6.1 Profil podle věku  

 Ze zjištěných poznatků lze vytipovat dva profily nebezpečného řidiče podle věku. 

První skupinou jsou řidiči ve věku 33 - 34 let. Jejich praxe v řízení vozidel u HZS ČR je 

v průměru 5 let a jejich praxe před nástupem je 4 roky.  

 Druhá skupina jsou řidiči ve věku 45 - 46 let. S praxí u HZS v průměru 11 let a 

před nástupem mají odježděno v průměru 10 let. 

 Při součtu obou kategorií sem za období 2012 - 2016 patří 16 řidičů ze 49. To 

znamená, že do nebezpečného profilu spadá 33 % řidičů.  

6.2 Profil podle praxe 

 Další profil řidiče lze stanovit podle délky praxe v řízení nákladních vozidel. Při 

praxi 6 let u HZS je četnost 7 DN. Průměrně je tomuto řidiči 39 let a jeho praxe před 

nástupem je 13 let. U celkové praxe je to 7 let. Řidič má průměrně 32 let a jeho praxe před 

nástupem je 2 roky.  

6.3 Spojitost profilu podle věku a praxe 

 Profily podle věku a praxe se prolínají a jsou v nich shody. První skupina 

nebezpečných řidičů má věk kolem 33 let. Jejich praxe v řízení nákladních vozidel je 7 - 9 

let, přičemž praxe v řízení před nástupem je vždy menší. Nájezd počtu kilometrů není u 

HZS srovnatelný s běžnými civilními řidiči.  

 Druhou skupinu nebezpečných řidičů nelze jednoznačně hodnotit podle věku. Jsou 

to řidiči ve věku 40-45 let, kteří mají praxi v řízení vozidel kolem 20 let. Před nástupem 

k HZS mají naježděno 10 - 13 let. I přes dlouhodobé zkušenosti jsou řidiči v této skupině 

rizikoví. 
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7 Současný stav školení řidičů 

 Jednotlivé kraje si své řidiče školí samy. Některé výcviky jsou součástí 

zahraničních projektů a spoluprací, jiné vypisuje GŘ HZS ČR. V této kapitole popíši, jaké 

výcviky a školení probíhají ve dvou vybraných krajích. Jsou to Moravskoslezský a 

Olomoucký kraj. V Tabulce 7 jsou vypsány výcviky, kterých se zúčastnili řidiči v MSK 

v období 2011 až 2018. V Tabulce 8 jsou vypsány výcviky a školení hasičů Olomouckého 

kraje do roku 2019. V tabulkách jsou vždy vypsáni pořadatelé výcviků, jejich délka a typ. 

7.1 Dotazníkové šetření 

 Při projektu „Profesionalizace řidičů složek integrovaného záchranného systému 

České republiky“ bylo v roce 2017 provedeno dotazníkové šetření. Řidiči, kteří 

absolvovali kurz, vyplňovali dva dotazníky. První dotazník dostali před výcvikem a druhý 

po výcviku. Celkem ho vyplnilo 112 řidičů. Vzor dotazníku a výsledné grafy z položených 

otázek jsou uvedeny v Příloze A.  

 Řidičům byly v prvním dotazníku položeny otázky ohledně zvládání krizových 

situací, jako vyhýbání se náhlé překážce, smyky vozidla, brzdění na nízkoadhezní vozovce 

a zvládání aquaplaningu. Kromě otázky vyhýbání se náhlé překážce na ostatní otázky více 

než polovina řidičů odpověděla, že takové situace doposud nezažila, že jezdí bezpečně. 

V druhém dotazníku na otázku „Jak se po absolvování kurzu hodnotím z pohledu svých 

řidičských schopností při jízdě v mezních situacích“ jen 3 % řidičů zhodnotila, že 

prakticky ověřila, že nemá co zdokonalovat. Ostatní řidiči uznali, že se musí stále 

zdokonalovat nebo mají oblasti ke zdokonalení [15].  
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Tabulka 7 Seznam školení řidičů v Moravskoslezském kraji [11] 

Rok Typ školení Pořadatel Projekt Poznámka 

2011 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2012 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2013 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2014 Výcvik řidičů - Libavá HZS MSK + OLK Výcvik řidičů v náročném terénu 3x 1 den, náročný terén 

2014 Výcvik řidičů - LIBROS HZS MSK - KW PSP Opole 
CZ/PL: Hasič – záchranář – bezpečná 

cesta k pomoci 

7x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2014 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2015 Výcvik řidičů - Libavá HZS MSK + OLK Výcvik řidičů v náročném terénu 3x 1 den, náročný terén 

2015 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2016 Výcvik řidičů - LIBROS GŘ HZS ČR 

Profesionalizace řidičů složek 

integrovaného záchranného systému 

České Republiky 

3x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2016 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2017 Výcvik řidičů - LIBROS GŘ HZS ČR 

Profesionalizace řidičů složek 

integrovaného záchranného systému 

České Republiky 

3x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2017 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2018 Výcvik řidičů - LIBROS GŘ HZS ČR 

Profesionalizace řidičů složek 

integrovaného záchranného systému 

České Republiky 

smyková deska a plocha 

2018 Školení řidičů - referentů HZS MSK - Autoškola ZU Hlučín     

2018 Výcvik řidičů - LIBROS HZS MSK - KW PSP Opole CZ/PL: Bezpečné pohraničí 
7x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2018 Výcvik řidičů - LIBROS HZS MSK - KW PSP Opole CZ/PL: Bezpečné pohraničí 10x 1 den, náročný terén 
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Tabulka 8 Seznam školení řidičů v Olomouckém kraji [14] 

Rok Typ školení Pořadatel Projekt Poznámka 

2011 Školení řidičů - referentů HZS OLK     

2012 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2012 Výcvik řidičů - LIBROS HZS OLK - KW PSP Opole 
CZ/PL: Hasič – záchranář – bezpečná 

cesta k pomoci 

6x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2013 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2014 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2014 Výcvik řidičů - Libavá HZS OLK + MSK Výcvik řidičů v náročném terénu 3x 1 den, náročný terén 

2015 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2015 Výcvik řidičů - Libavá HZS OLK + MSK Výcvik řidičů v náročném terénu 3x 1 den, náročný terén 

2016 Výcvik řidičů - LIBROS GŘ HZS ČR 

Profesionalizace řidičů složek 

integrovaného záchranného systému 

České Republiky 

3x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2016 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2016 Výcvik řidičů - Libavá HZS OLK + MSK Výcvik řidičů v náročném terénu 3x 1 den, náročný terén 

2017 Výcvik řidičů - LIBROS GŘ HZS ČR 

Profesionalizace řidičů složek 

integrovaného záchranného systému 

České Republiky 

3x 1 den, smyková deska a 

plocha 

2017 Výcvik řidičů - LIBROS HZS OLK - KW PSP Opole CZ/PL: Bezpečné pohraničí 
4x 2 dny, smyková deska a 

plocha i terén 

2017 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2018 Výcvik řidičů - LIBROS GŘ HZS ČR 

Profesionalizace řidičů složek 

integrovaného záchranného systému 

České Republiky 

smyková deska a plocha 

2018 Školení řidičů - referentů HZS OLK - Autoškola ZU Hlučín     

2019 Výcvik řidičů - LIBROS HZS OLK - KW PSP Opole CZ/PL: Bezpečné pohraničí 
4x 2 dny, smyková deska a 

plocha i terén 
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8 Návrh materiálů pro školení a vzdělávání řidičů 

 Návrhy na zlepšení výcviku a školení řidičů bych rozdělil na dvě části: 

- teoretická část, 

- praktická část. 

 V teoretické části bych navrhoval, aby byli řidiči každý rok, kromě běžně 

prováděných školení seznámeni se statistikou vydávanou GŘ HZS ČR „Rozbor dopravní 

nehodovosti u jednotek požární ochrany“. Dále aby se v jednotlivých krajích rozebraly 

nehody, které se staly na jejich území za minulý rok. Popis nehody, příčiny, následky a 

přijatá opatření. Řidiči tak budou seznámeni s dopravní nehodovostí. 

 V praktické části bych doporučil zaměřit se na přechodové období, tj. první výskyt 

minusových teplot v závěru roku. Hasičům, kteří řídí nákladní vozidla a jejich praxe před 

nástupem k HZS je menší než 5 let, by měli nadřízení doporučit zdokonalovaní praxe i 

mimo pracovní poměr, pro získání jistoty, odhadu a zkušeností při řízení nákladních 

vozidel. 

Další doporučení by směřovalo k výcvikům v centrech bezpečné jízdy, která 

umožňují nácvik zvládání jízdy v krizových situacích. Jsou to střediska v městech Jihlava, 

Most, Ostrava, Sosnová a Příbram. Tento výcvik by měli řidiči absolvovat alespoň 1x za 3 

roky. A podmínkou by mělo být, že na těchto výcvicích budou řidiči jezdit s vozidly ze své 

stanice. 
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Závěr 

 Zásadním úkolem bylo zpracovat rozbor nehodovosti řidičů vozidel CAS u 

jednotek požární ochrany HZS ČR. V práci se zabývám zaviněnými dopravními nehodami, 

které se staly při jízdě k zásahu. Sledované období nehod je od roku 2011 do roku 2016. 

Výsledky by měly pomoci snižovat dopravní nehodovost hasičů.  

 V první kapitole je zmíněna statistika dopravní nehodovosti, vydávaná GŘ HZS 

ČR. Byly popsány zásady jejího zpracování a rozdělení podle hodnotících kritérií.  

 V druhé části jsou popsány základní technické parametry vybraných zástupců CAS, 

které se vyskytly v hlášeních o nehodách za sledované období. Celkem je zde uvedeno 14 

zástupců jednotlivých typů CAS. Rozděleny jsou podle kategorie podvozku. Nejvíce nehod 

měly vozidla na podvozku Tatra T815 4x4, ten je u HZS ČR nejvíce rozšířen.  

 Třetí kapitola je věnována zaviněným nehodám. Jsou rozděleny do 6 kategorií 

podle příčiny. Za sledované období se jich stalo 178. Škoda na požární technice byla 38 

milionů korun. Z ekonomického hlediska byly vybrány dvě příčiny. Nehody způsobené 

nepřiměřenou rychlostí a nedodržení bezpečné vzdálenosti, škody při nich dosahují 95 % 

z celkové škody.  

 Ve čtvrté kapitole byly popsány dvě vybrané příčiny, nedodržení bezpečné 

vzdálenosti a nepřiměřená rychlost. Celkem bylo těchto nehod 58, jejich podíl je 40 % ku 

60 %. Nejvíce DN je ve Středočeském a Jihomoravském kraji. 

 V další kapitole byla rozebrána jednotlivá kritéria, Věk, praxe v řízení nákladních 

vozidel, konstrukce vozidla a podvozku, stáří pneumatik, časové období a klimatické 

podmínky. Výsledky jsou shrnuty v kapitole 5.7. 

 V kapitole šest je formulován profil nebezpečného řidiče, který vyplívá ze 

zjištěných poznatků z předchozích kapitol. 

 Předposlední kapitola popisuje, jak probíhají školení a výcviky řidičů ve dvou 

vybraných krajích, Olomouckém a Moravskoslezském. 

 V poslední kapitole jsou napsány návrhy na zlepšení výcviku a školení řidičů.  
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