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Anotace: 

Bastl, A. Obnova mobilní požární techniky pro jednotky SDH obcí v Jihomoravském kraji. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB – TU, FBI, 2008. 48 s. 

 

Klí čová slova: mobilní požární technika, jednotka SDH, obnova, finance, požární automobil, 

cisternová automobilová stříkačka 

 

V první části své práce jsem se zaměřil na historický vývoj požární techniky dobrovolného a 

profesionálního hasičstva u nás, dále jsem pak uvedl základní charakteristiku  

Jihomoravského kraje z hlediska požární ochrany, zpracoval soustředěná data a vyhodnotil 

stávající  stav vybavenosti mobilní požární technikou u jednotek SDH obcí v Jihomoravském 

kraji. Následuje rozbor statistiky zásahů jednotek PO v Jihomoravském kraji v uplynulých 

letech. V druhé části jsou popsány možné způsoby obnovy mobilní požární techniky, včetně 

získání finančních prostředků na tuto obnovu. 

 

Annotation: 

Bastl, A. Renovation of Mobile Fire Equipment for Volunteer Fire Brigadesof Municipalities 

in the South Moravian Region. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – TU, FBI, 2008. 48 p. 

 

Key words: mobile fire equipment, volunteer fire department unit, renovation, finance, fire 

truck, water tank fire truck   

 

In the first part of my thesis I focused on the historical development of the fire equipment 

used by volunteer and professional fire departments in our country. Further on, I presented the 

basic characteristics of the South Moravian Region, processed the collected data and 

evaluated the current state of the mobile fire equipment used by municipal volunteer fire 

departments in the South Moravian Region. This is followed by my analysis of the statistics 

that concerns the operations performed by FD units in the South Moravian Region in the past 

years. The possible ways for mobile fire equipment renovation are described in the second 

part including methods for acquiring the financial resources such a renovation requires. 
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Seznam použitých zkratek 
 
CAS    Cisternová automobilová stříkačka 

DA   Dopravní automobil 

HZS ČR  Hasičský záchranný sbor České republiky 

JSDH    Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

JPO   Jednotka požární ochrany 

MPT   Mobilní požární technika 

RZA   Rychlý zásahový automobil 

SSU   Statistické sledování událostí 

TA   Technický automobil 

VEA   Velitelský automobil 

OPIS   Operační a informační středisko 
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1. Úvod 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů vždy patřily a v současnosti také patří k důležitým 

bezpečnostním složkám, které se podílí na zásazích při mimořádných událostech, mezi které 

řadíme nejen požáry ale i povodně, technické zásahy a jiné. Díky svojí důležitosti také patří 

mezi základní složky integrovaného záchranného systému. Služeb jednotek SDH je v České 

republice využíváno každý den.  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška číslo 

247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů 

rozdělují jednotky požární ochrany do následujících kategorií: 

1) JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru kraje 

2) JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností 

kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním 

stavu 

3) JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností 

kategorie JPO II, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném 

početním stavu 

4) JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností 

kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu 

5) JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s územní působností 

kategorie JPO III, která zabezpečuje výjezd dvou družstev o zmenšeném 

početním stavu 

6) JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku 

7) JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností 

kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu 

8) JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

 

Jednotku SDH obce tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany a 

velitelem jednotky stanovený počet členů jednotky SDH obce a osob vykonávajících službu 

v jednotce SDH obce jako svoje zaměstnání. Základní početní stav členů jednotky SDH obce 

a jejich minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je 
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uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany ve znění pozdějších předpisů. 

Pro potřeby diplomové práce se dále budu zabývat pouze jednotkami kategorií JPO 

II/1, JPO II/2, JPO III/1 a JPO III/2 (dále jen vybrané jednotky PO). 

Cílem mé diplomové práce je zjištění současného stavu vybavenosti mobilní požární 

technikou vybraných jednotek PO a návrh možných způsobů obnovy mobilní požární 

techniky u těchto jednotek. Přitom jsem věnoval náležitou pozornost i úzce souvisejícím 

tématům. V úvodních kapitolách se zabývám historickým vývojem požární techniky a 

hasičských sborů od počátků až po současnost. Následuje zjištění současného stavu 

vybavenosti mobilní požární technikou vybraných jednotek PO a vyhodnocení získaných dat. 

V osmé kapitole mé diplomové práce se zabývám zpracováním a vyhodnocením statistiky 

událostí v Jihomoravském kraji vztažené na vybrané jednotky PO. V návaznosti na 

vyhodnocení současného stavu vybavenosti vybraných jednotek PO mobilní požární 

technikou pak budou navrženy možné způsoby jak mobilní požární techniku postupně 

obnovovat a jaké jsou možností získání finanční podpory na tuto modernizaci a obnovu. 

Jelikož se jedná o téma, které je v současnosti aktuální a velmi obsáhlé, není možné 

tuto problematiku v mé diplomové práci plně rozpracovat. 
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Rešerše 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon upravuje koncepci požární ochrany na území České republiky. Řeší způsob 

zajištění výkonu státního požárního dozoru, povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, 

právnických a fyzických osob na úseku požární ochrany, včetně postihů za nedodržování 

těchto povinností, organizaci a činnost jednotek požární ochrany. 

 

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

pozdějších předpisů 

 Vyhláška upravuje způsoby zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek PO, 

organizaci řízení v jednotkách, zásady velení a činnosti hasičů, odbornou způsobilost a 

v přílohách stanovuje minimální počty členů jednotek SDH obcí, jejich minimální vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Dále upravuje minimální vybavení 

stanic HZS kraje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. 

 
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 

 Vyhláška stanovuje technické podmínky pro zásahové požární automobily včetně 

kontejnerového provedení, dopravní automobily, automobilové stříkačky, cisternové 

automobilové stříkačky, pěnové hasící automobily a kombinované hasící automobily. 

 

ČSN EN 1846-1 Požární automobily – Část 1: Terminologie a označení 

 Norma upravuje definici požárního automobilu, členění dle celkové hmotnosti, 

kategorie motorových vozidel, skupiny motorových vozidel a zkratky druhů požárních 

automobilů používaných v České republice. 

 

ČSN EN 1846-2 Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a 

provedení 

 Norma upravuje požadavky na požární automobily, jako například objem palivové 

nádrže, nájezdové úhly, světlou výšku, minimální dosažitelnou rychlost, stoupavost a jiné. 
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2. Vývoj požární techniky 

První zmínky o boji proti požárům se objevují z dob otrokářského Říma, tedy ještě 

před naším letopočtem, kdy se k hašení využívali otroci. Později byla požární ochrana 

zajišťována lidmi v jednotlivých profesích nebo spolcích, kteří dohlíželi na dodržování 

požárních předpisů a nařízení tehdejších úřadů a vládců. Tomuto ale předcházelo objevení 

ohně, které se datuje až do období 900 – 600 tisíc let před naším letopočtem. Poté se také 

objevily první pokusy , jak tomuto živlu čelit. Mezi nejstarší a největší požáry lze asi zařadit 

požár Artemidina chrámu v Efezu, který vznikl 356 let před naším letopočtem a určitě i požár 

města Říma, které ohni podlehlo  18. července roku 64. Tato událost je označována jako 

nejničivější požár starověku. Jakýmsi mezníkem při zdolávání požárů bylo období 5. – 4. 

tisíciletí před naším letopočtem. Byly objeveny dva vynálezy, které začaly významně 

pomáhat při zdolávání požáru. Jednalo se o jednozvratnou páku, používanou hlavně 

při zavlažování polí. Druhým objevem bylo kolo, které zvedalo a dopravovalo vodu pomocí 

nádob na něm upevněných. Nejdříve bylo poháněno lidským zdrojem,  ten byl postupem času 

nahrazen zvířaty. Oba vynálezy se ale nejprve využívaly jen k hospodářským účelům, při 

hašení se začaly uplatňovat na přelomu našeho letopočtu a nahradily do té doby používaná 

obyčejná vědra [1].  

2.1 Vše to začalo vědry a pokra čovalo st říkačkami 

Mezi základní prostředky nejdříve používané k hašení požárů můžeme zařadit dřevěné 

putny, kožená vědra a další nádoby. Hašení probíhalo tak, že občané utvořili řetěz a  nádoby 

si podávali z ruky do ruky. Takto se hasilo ještě další stovky let. Hlavní nevýhodou tohoto 

způsobu  bylo, že lidé nestačili často  dodávat potřebné množství vody na místo požáru. 

Většinou byly utvořeny 2 řetězy, kdy jeden dopravoval plné nádoby a druhý je vracel prázdné 

zpět. Na nedostatku vody se podepisovalo i to, že lidé ji často ve spěchu rozlévali. Voda 

z nádob také  nedosáhla až k plamenům, aby je uhasila. To bylo zapříčiněno žárem a 

zplodinami hoření, které při požáru vznikaly. Většinou se tedy spíše provádělo oblévání krajů 

požáru a tím se zamezovalo jeho šíření. Postupem doby se začaly používat první ruční 

stříkačky. Ty vznikly už ve starém Egyptě, asi 200 let před naším letopočtem. Jednalo se 

tehdy o pístová čerpadla opatřená pákou a tryskou. Stroj se umisťoval do nádrže, kam se 

vědry doplňovala voda. Tyto technické prostředky se k hašení požárů využívaly ještě několik 

dalších století. Ve 14. století se objevují první typy proudnic, vyrobené ze dřeva nebo ze 
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železa. Po ponoření do vody a vytažením táhla se proudnice naplnila vodou, poté se 

zatlačením táhla voda vytlačovala a stříkala do ohně. Významným přelomem se ale stal rok 

1518, kdy byla sestrojena  přenosná hasičská stříkačka. První kusy se vyráběly převážně ze 

dřeva, byly velké a těžké, proto je muselo obsluhovat větší množství lidí.  S dopravou těchto 

stříkaček  pomáhalo někdy až 28 lidí. Již v roce 1569 se ale objevuje první primitivní 

dvoukolová stříkačka. Byla tak velmi usnadněna doprava na místo požáru. Na přelomu 17. a 

18. století, se používají dvoukolové a čtyřkolové stříkačky, které nebyly jen ze dřeva ale i 

lehčích materiálů.  To také pomohlo zredukovat počty lidí, potřebných k přepravě takové 

stříkačky. Postupem času se vyrábí  dvoupístové  stříkačky s oboustranným vahadlem. V roce 

1673 se ke stříkačkám začínají používat první hadice. U jejich zrodu stál malíř Jan van der 

Heyden z Amsterodamu který roku 1674 sestrojil první stříkačku s hadicemi. Zpočátku byly  

hadice sice nedokonalé, protože se sešívaly z lodního plátna a docházelo k velkým průsakům. 

Ale i tak podstatně ovlivnily tehdejší taktiku hašení. Do té doby se totiž hašení provádělo 

převážně pomocí otočné proudnice na stříkačce.  

2.2 Parní st říkačky  

 Velký pokrok ve vývoji požární techniky přišel s vynálezem parního stroje. První 

parou poháněné stroje se objevily na počátku 17. století. Až roku 1784 byl Jamesem Wattem 

vynalezen dvojčinný parní stroj s převodem na rotační pohyb. Další půlstoletí  trvalo, než 

bylo parního stroje využito k pohonu požárního čerpadla. Od roku 1829 se používala parní 

stříkačka, která měla výkon 10 koňských sil a dodávala 675 litrů vody za minutu. Již 

v polovině 19. století je v USA k dispozici několik stovek takových stříkaček od nejrůznějších 

výrobců.  

V českých zemích byla v roce 1820 založena firma R. A. Smekal, která byla jednou 

z prvních továren u nás specializovaných na výrobu požární techniky. Roku 1884 zmíněná 

firma vyrobila svoji první parní stříkačku. Parní stříkačky byly již na místo požáru převážně 

dopravovány koňmi nebo voly a jako paliva v kotlích na ohřev vody se užívalo dřeva, uhlí, 

ojediněle i nafty. Mezi hlavní nedostatky patřila vysoká hmotnost, která omezovala dopravu 

po nezpevněných komunikacích a také to, že pod kotli musel být neustále udržován oheň. Pro 

natlakování kotle bylo třeba asi 15 minut topení. Tento fakt měl vliv na opožděný začátek 

hašení. Roku 1858 byla v USA zkonstruována první parní automobilová stříkačka, která měla 

výkon 3200 litrů za minutu a dostřik 75 metrů. Nevýhodou parních automobilových stříkaček 
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byl ale  řetězový převod, který se často trhal a stříkačky tak k požáru stejně museli dotáhnout 

koně.  

2.3 Automobilové st říkačky 

 Počátkem 20. století se pomalu začínají objevovat  stříkačky se společným 

motorickým pohonem vozidla i čerpadla. Jedna z prvních u nás byla stříkačka z roku 1908, 

zkonstruovaná ing. Hansem Ledvinkou z Kopřivnice. V celém světě přicházejí na trh 

automobilové stříkačky značek např. Dennis, Magirus, Rosenbauer . U nás například Hrček a 

Neugebauer, Walter, Smekal, Stratílek a další. Tito výrobci sestavovali požární stříkačky na 

podvozky Praga, Aero nebo Škoda. Po 2. světové válce u nás zůstávají automobilové 

stříkačky firem Opel-Blitz, Mercedes – Benz, Horch a další.  

2.4 Dopravní automobily 

 Již s  vynálezem prvních automobilů bylo jasné, že i hasiče a požární výbavu bude 

třeba dopravit na místo požáru, aby měl dovezené stříkačky a materiál kdo obsluhovat. Proto 

vznikaly dopravní automobily, které nejen že přepravovaly hasiče, ale také nezbytné 

vybavení. Postupem času došlo  ke zdokonalení konstrukce automobilů tak, aby hasiče  

neobtěžovaly nepříznivé klimatické podmínky. Tento druh automobilů se používá i 

v současnosti. Pro svoji univerzálnost se vyskytuje hlavně u jednotek sborů dobrovolných 

hasičů, ale také u jednotek HZS ČR.  

2.5 Cisternové automobilové st říkačky 

 Díky potřebě vody na místě požáru a technickému vývoji vznikají i cisternové 

automobilové stříkačky. Tyto automobily  slouží k přepravě vody, družstva hasičů i požárního 

příslušenství pro zásah. Cisternové automobilové stříkačky jsou vybaveny také čerpadlem a 

umožňují  zásah vodou a pěnou z vlastní nádrže nebo z vnějšího zdroje. Nádrže na vodu mají  

objemy od 2000 do 9000 litrů vody a také technické vybavení je velice rozmanité. Cisternové 

automobilové stříkačky mohou být v základním, redukovaném, rozšířeném nebo technickém 

provedení,  na terénním podvozku jako automobily na lesní požáry a podobně. V České 

republice jsou velmi rozšířené cisternové automobilové stříkačky CAS 25 Š 706 RTHP, CAS 

K25 Liaz 101.860, CAS 32 Tatra 148, CAS 32 Tatra 815, které jsou zde již z dob 

Československa. Tenkrát se požární automobily stavěly hlavně na domácích podvozcích a 
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tyto požární automobily zde převažují dodnes. V poslední je ale možné potkat mnoho dalších 

typů na podvozcích Tatra , Scania, Man, Renault apod. 

2.6 Výšková technika 

 V 19. století dochází k všednému rozvoji stavebních technologií, což umožňuje mimo 

jiné i výstavbu výškových budov. Ukazuje se, že také hasiči budou potřebovat  k zásahům 

výškovou techniku. V prvopočátku jejího vývoje se objevovaly jednoduché jednodílné 

žebříky, ale   s růstem požadavků se  stále více zdokonalovaly. Roku 1872 jsou k vidění 

žebříky konstruktéra C. D. Magiruse a v roce 1906 se začíná vyrábět první automobilový 

žebřík s benzínovým motorem, právě značky Magirus. Vysouvání sady  zajišťoval motorek na 

CO2 a otáčení bylo na ruční pohon. Vývoj u automobilových žebříků nebyl  tak rozmanitý, 

jako například u automobilových stříkaček, protože první i současné modely fungují na 

podobném principu. Měnily se jen podvozky, použitý materiál a délka. Nyní máme 

automobilové žebříky většinou otočné, s košem nebo výtahem a jsou složené z několika dílů.  

Lze je používat k hašení,  evakuaci osob a záchraně majetku. Výška žebříků se pohybuje od 

20 do 50, i více metrů.  

Dalším druhem výškové techniky jsou automobilové plošiny, které mohou při 

některých událostech automobilové žebříky nahradit. Taktéž jsou používány k záchraně osob 

a v pracovním koši je upevněna lafetová proudnice, pomocí které lze provádět hasební zásah. 

První prototypy požárních plošin se u nás objevily v letech 1969 a 1970, byly na podvozku Š 

706 RTH a jejich označení bylo PP 20. Plošiny se vyráběly ve Slováckých strojírnách 

Uherský Brod. Dalším typem byly například PVP 27 na podvozku Tatra 148 nebo AP 27 na 

podvozku Tatra 815 PJ 2, které jsou v současné době modernizovány firmou Sieme Polička. 

Objevují se u nás  moderní plošiny Bronto Skylift a jiné. Pracovní výška plošin se může 

pohybovat i kolem 92 metrů. 
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3. Vznik a vývoj dobrovolných hasi čských sbor ů 

 V 19. století byly zaznamenány první pokusy o založení sborů dobrovolných hasičů. 

První byly německé a vznikly v letech 1854 (Zákupy) a 1861 (Liberec), český byl založen 

roku 1864 ve Velvarech. Následují další a v roce 1874 funguje již 107 sborů. Byly vydány 

Řády policie požárové pro Moravu a Slezsko, později i pro Čechy. 

Řád měl celkem 6 hlav: 1 – všeobecná ustanovení 

    2 – kterak se požáry zameziti mají 

    3 – o přípravách hasících 

    4 – o opatřeních při ohni a po něm 

    5 – ustanovení o trestech 

6 – o orgánech a úřadech povolaných k provedení řádu policie 

v příčině ohně 

 Ustavující sjezd českých hasičů se konal v roce 1876 v Praze za účasti 800 hasičů z 88 

sborů. Důležitým mezníkem je založení Hasičské vzájemné pojišťovny a hasičských záložen, 

které levnými úvěry pomáhaly hasičským sborům při vyzbrojování. Hasičské školy zahájily 

svoji činnost v roce 1898. Během 1. světové války provádí hasiči i samaritánskou činnost a 

pokračují v ní až do roku 1950, kdy tato služba přechází pod Československý červený kříž. 

Sbory se snažily získávat peníze na svoji činnost a vybavení několika způsoby: 

    - příspěvky od činných členů, přispívajících a dárců 

    - odborné a výchovné přednášky 

    - veřejná vystoupení 

    - pořádání tanečních zábav a plesů 

    - ochotnická divadla 

 V letech 1939 – 1945 přebírá nad hasiči odborný dohled ministerstvo vnitra a 

hasičstvo je rozděleno na sbory: 

    - z povolání 

    - dobrovolné 

    - povinné 

    - závodní 

V průběhu 2. světové války se hasiči podíleli na odbojové činnosti a osvobozeneckých 

bojích (stavby barikád, poskytování PHM, přeprava munice, apod.) Význam PO posílil zákon 

č. 40/1948 Sb. o trestní obraně proti požárům. Od roku 1950 je péče o požární ochranu 
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uložena národním výborům a jednotky požární ochrany se staly výkonným orgánem těchto 

institucí. V roce 1953 vzniká Československý svaz požární ochrany a začíná se užívat název 

požárníci. V roce 1956 vstoupilo Československo do Národně technického výboru pro 

požární prevenci a represi (CTIF). Od roku 1990 se začíná opět užívat název hasiči [2]. 
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4. Historie profesionální požární ochrany u nás po 2. 

světové válce 

 Po 2. světové válce byla požární ochrana zařazena pod ministerstvo vnitra. Plnění 

úkolů na úseku požární ochrany pak zajišťovaly místní, okresní a krajské národní výbory a 

výkonným orgánem byli jednotky profesionální, dobrovolné a podnikové. V době služby byli   

veřejnými činiteli. V roce 1953 došlo k přijetí zákona o státním požárním dozoru a požární 

ochraně, což způsobilo základní reorganizaci požární ochrany. Výkonnými jednotkami se 

staly veřejné a závodní požární jednotky a požární ochrana byla budována na principech 

vojensky organizované složky. Hasiči byli přejmenováni na požárníky.  

V roce 1969  vznikla Hlavní správa požární ochrany ministerstva vnitra ČSR a SSR. 

Ve vzdělávání hasičů bylo mezníkem založení hasičských škol v Bílých Poličanech, Jánských 

Koupelích, Frýdku – Místku, specializovaných oborů na Českém vysokém učení technickém 

v Praze a na Vysoké škole báňské v Ostravě.  

Počátkem 70. let se vlivem růstu průmyslu a dopravy začal měnit poměr zásahů mezi 

požáry a technickými zásahy ve prospěch  technických zásahů. A tak náplní hasičů už dávno 

není jen hašení požárů, ale také pomoc při dopravních nehodách, zásahy při živelných 

pohromách, odstraňování nebezpečných překážek, otevírání bytů (hrozí-li nebezpečí 

z prodlení), apod.  

V roce 1985 byl přijat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, který stále platí i po 

několika novelizacích. Tento zákon mimo jiné stanovuje základní povinnosti právnických a 

fyzických osob v oblasti požární ochrany, kompetence hasičů při výkonu státního požárního 

dozoru, postihy za nedodržování tohoto zákona, druhy jednotek PO, základní úkoly jednotek 

PO, atd. V roce 1995 získali profesionální hasiči název Hasičský záchranný sbor České 

republiky a od roku 2000 začali řešit i problematiku krizového řízení, civilního a nouzového 

plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému. V této souvislosti 

začínají platit nové zákony upravující tuto problematiku.  

Od roku 2001 HZS ČR tvoří Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, 14 

HZS krajů, Střední odborná škola a vyšší odborná škola požární ochrany ministerstva vnitra 

ve Frýdku – Místku, 4 odborná učiliště požární ochrany (Brno, Frýdek – Místek, Chomutov a 

Borovany), Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany 

Praha, Opravárenský závod Olomouc a Základna logistiky Olomouc [3]. 
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5. Současné značení požární techniky 

 V současnosti upravuje značení mobilní požární techniky vyhláška č. 35/2007 Sb., o 

technických podmínkách požární techniky, která nahradila vyhlášku č. 49/2003 Sb. Zmocnění 

této vyhlášce dává § 24 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů. Stanovuje technické podmínky pro zásahové požární automobily, včetně  

kontejnerového provedení, dopravní automobily, automobilové stříkačky, cisternové 

automobilové stříkačky, pěnové hasící automobily a kombinované hasící automobily [6,7]. 

 Dále značení požární techniky upravuje ČSN EN 1846-1 Požární automobily – Část 1: 

Terminologie a označení a Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a 

náměstka ministra vnitra číslo 9 z roku 2006 – řád strojní služby. 

Dělení požárních automobilů dle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím: 

a) základní (Z) 

b) speciální: 

   1) redukované (R) 

2) rozšířené (V) 

3) technické (T) 

4) k hašení lesních požárů (LP) 

5) k hašení (H) 

6) chemické (CH) 

7) ropné (N) 

Dle ČSN EN 1846-1 dělí požární automobily dle:   

a)  celkové hmotnosti:  

1) Lehké (L)    do 7 500   kg 

   3) Střední (M)  7 500 – 1 4000 kg 

   4) Těžké (S)  nad 14 000 kg 

b)  schopnosti zdolávat různé terénní podmínky:  

1) kategorie 1 – městská 

   2) kategorie 2 – smíšená 

   3) kategorie 3 – terénní 

  c)  převážného druhu použití:  

1) hasící automobil 

    - automobilová stříkačka 

    - automobil pro hašení specifických požárů 
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   2) požární výšková technika 

    - automobilový otočný žebřík 

    - automobilová vysokozdvižná plošina 

   3) záchranný automobil 

   4) požární sanitní automobil 

   5) technický automobil 

   6) velitelský automobil 

   7) automobil pro přepravu osob 

   8) pomocný automobil 

   9) ostatní speciální automobily 

 

Zkratky požárních automobilů užívaných v ČR: 

  AS – automobilová stříkačka 

  CAS – cisternová automobilová stříkačka 

  DA – dopravní automobil 

  PHA – pěnový hasící automobil 

  PLHA – plynový hasící automobil 

  PRHA – práškový hasící automobil 

  KHA – kombinovaný hasící automobil 

  RZA – rychlý zásahový automobil 

  AZ – automobilový žebřík 

  AP – automobilová plošina 

  TA – technický automobil 

  PPLA – protiplynový automobil 

  VEA – velitelský automobil 

  VA – vyšetřovací automobil 

  VYA – vyprošťovací automobil 

  AJ – automobilový jeřáb 

  HA – hadicový automobil 

 

Příklad současného značení mobilní požární techniky: 

DA 12 – A31  � DA 12 – L 1 Z 

CAS K25 – L101 � CAS 25/2500/400 – S 2 Z 

AZ 30 IFA 50  � AZ 30 – M 1 Z 
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6. Charakteristika Jihomoravského kraje z pohledu p ožární 

ochrany 

 Jihomoravský kraj je rozlohou 7066 km2 čtvrtým největším krajem České republiky a 

díky počtu 1 136 000 obyvatel se řadí na třetí místo. Je tvořen okresy Blansko, Brno, Brno – 

venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo, ve kterých se nachází 647 měst a obcí. Jedna 

třetina obyvatel žije v krajském městě Brně, které je současně i druhým největším městem 

ČR. Na Jižní Moravě je několik rezervací, mnoho památek, ale také rozvinutý průmysl a 

zemědělská výroba. Díky sousedství s Rakouskem a Slovenskou republikou je také 

významným dopravním uzlem (Dálnice D1, D2, důležitý železniční uzel, letiště). Na území 

kraje je přibližně 130 km dálnic a 4300 km silnic I. – III. třídy.  

 Město Brno je taktéž považováno za justiční centrum. Nachází se zde Ústavní soud, 

Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství, dále v něm sídlí Úřad na 

ochranu hospodářské soutěže a Kancelář veřejného ochránce práv. V neposlední řadě je město 

i centrem vysokého školství a vědy. 

 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje je tvořen územními odbory Blansko, 

Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo a v současné době má 868 příslušníků a 61 

občanských zaměstnanců. S ohledem na rozlohu kraje a potřebu plošného pokrytí je zde 26 

stanic HZS a 692 jednotek požární ochrany SDH obcí.. V poslední době se postavilo nové 

Krajské operační a informační středisko v Brně (náklady na vybudování  dosáhly  necelých 

50 000 000 Kč) s cílem sjednocení OPIS územních odborů do jednoho centra. Na Krajském 

operačním a informačním středisku v Brně jsou také vyřizovány hovory jednotné tísňové 

linky 112. V roce 2005 se přestěhovalo Krajské ředitelství HZS Jihomoravského kraje do 

modernějších prostor na ulici Zubatého. 

 Z hlediska požadavků na požární ochranu je nutno věnovat pozornost velké 

koncentraci obyvatelstva a průmyslových objektů  na území města Brna. Další skutečností, 

kterou je třeba sledovat, je přeprava nebezpečných látek po železnici a pozemních 

komunikacích. Jedná se hlavně o dálnice D1 a D2 a silnice I. třídy z Brna na Svitavy a z Brna 

na Mikulov. Co se týká ochrany vodních toků a možnosti vzniku povodní se nesmí 

zapomenout na řeky Dyji a Moravu, které územím kraje protékají [9]. 
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7. Zhodnocení vybavenosti vybraných jednotek PO mob ilní 

požární technikou 

Na základě plošného pokrytí vyplývá z grafu číslo 1, že v Jihomoravském kraji 

výrazně převažují jednotky kategorie JPO III/1, následované kategoriemi JPO II/1, JPO III/2 a 

JPO II/2, která je zde zastoupena pouze jedinou jednotkou (JSDH Zastávka). Počty jednotek 

PO jsou dány plošným pokrytím  i schopností jednotek mít k výjezdu připravena vždy 2 

družstva či pouze jedno [10]. 

 

 
Graf 1: Počty  vybraných jednotek PO v Jihomoravském kraji 

 

 
Graf 2: Mobilní požární technika u vybraných jednotek PO dle druhu 



17 
 

 Celkové množství mobilní požární techniky u dobrovolných jednotek 

v Jihomoravském kraji je 428. Z toho vyplývá, že každá vybraná jednotka PO má průměrně 2 

až 3 kusy techniky. Tuto skutečnost vyjadřuje graf č. 2. Nejvíce zastoupeny jsou cisternové 

automobilové stříkačky a dopravní automobily. Většina jednotek má ve své výbavě právě tyto 

dva druhy techniky. Dále jsou zde ještě zastoupeny požární přívěsy (hlavně PPS 8 a PPS12) a 

ostatní druhy (velitelské automobily, nákladní automobily, apod.) 

 

 
Graf 3: Rozdělení mobilní požární techniky dle typu podvozku 

 

 Celkově je v Jihomoravském kraji u vybraných dobrovolných jednotek  349 

cisternových automobilových stříkaček a dopravních automobilů. Nejvíce je zde zastoupen 

podvozek Avia (většinou A30, A 31 nebo Daewoo Avia), na kterých jsou stavěny nástavby 

pro dopravní automobily. Jako druhý nejčastější typ podvozku je využíván podvozek Š 706 

RTHP, na němž byla postavena spousta cisternových automobilových stříkaček CAS 25 a 

kterými disponuje, i přes jejich stáří ještě většina posuzovaných jednotek požární ochrany. 

Hojně  jsou zastoupeny i podvozky Tatra 148 (138), s nástavbami CAS 32 o objemu nádrže 

na vodu 6000 litrů a na pěnidlo 600 litrů. Již daleko méně je požárních automobilů CAS 32 

Tatra 815 6x6 PR2 a CAS K 25 LIAZ 101.860, kterých je 18, respektive 15 kusů v celém 

Jihomoravském kraji. Většinou se jedná o vozy s rokem výroby do 1990 a tyto byly buď 

nakoupeny obcemi jako náhrada již zastaralé techniky a nebo převedeny na obce bezplatným 

převodem od HZS Jihomoravského kraje. Ve sloupci „Ostatní“ jsou započítány méně 

zastoupené podvozky jako například Tatra 805, Tatra 815 4x4, Tatra 815 Terrno 1, OA 

Škoda, apod. 
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Graf 4: Rozdělení MPT dle roku výroby 

 

 Dalším hlediskem, kterým se budu zabývat je stáří mobilní požární techniky u 

vybraných jednotek SDH obcí v Jihomoravském kraji. Dle Sbírky interních aktů řízení 

generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra číslo 9 z roku 2006 – Řád strojní 

služby je stanovena orientační doba životnosti cisternových automobilových stříkaček 

vyrobených před rokem 2000 na 8 let. Pro cisternové automobilové stříkačky vyrobené po 

roce 2000 je doporučená doba 10 let. U dopravních automobilů je tato doba stanovena na 16 

let. Životnost cisternových automobilových stříkaček lze prodloužit technickým zhodnocením 

(rekonstrukcí) o dalších 6 let. Jedná se sice o předpis určený pro potřeby HZS ČR a tak se jím 

jednotky sborů dobrovolných hasičů řídit nemusí (je pouze doporučující), ale i tak je 

z následujícího grafu více než zřejmé, že kdyby toto bylo závazné pro dobrovolné jednotky, 

tak většinu mobilní požární techniky by dobrovolní hasiči již nemohli používat. Z grafu je 

možné vyčíst, že technika byla vyrobena převážně v letech 1981 – 1990  a tudíž její stáří se 

pohybuje mezi 20 – 25 lety.  Používá se ale také technika vyrobená před rokem 1960 a nebo 

naopak nová – většinou cisternové automobilové stříkačky vyrobené po roce 2000. 
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Graf 5: Počet kusů mobilní požární techniky u vybraných jednotek PO dle kategorií 

 

 Jak bylo již uvedeno, v průměru má každá jednotka 2 – 3 kusy mobilní požární 

techniky (včetně přívěsů). Tento výpočet potvrzuje i graf, na kterém je vidět že nejvíce 

jednotek má právě 2 kusy mobilní požární techniky. Jsou ale také jednotky, které mají pouze 

1 kus (většinou cisternová automobilová stříkačka) a jednotky, které mají 4, 5 a více kusů 

MPT. To  je ovlivněno velikostí obce, pro kterou je jednotka zřízena, kategorií jednotky, 

přílohou č. 4 vyhlášky 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve 

znění pozdějších předpisů, druhy zásahů, které jednotka provádí, apod. 
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Graf 6: Druhy mobilní požární techniky u vybraných jednotek PO dle kategorií 

 

 V Jihomoravském kraji funguje 174 jednotek SDH obcí ve vybraných kategoriích. 

Nejčastěji jsou tyto jednotky vybaveny cisternovými automobilovými stříkačkami a 

dopravními automobily. Právě proto, že v příloze č. 4  vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci 

a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů je uvedeno, že výše 

zmiňované jednotky musí být vybaveny cisternovou automobilovou stříkačkou a dopravním 

automobilem. Ovšem některé jednotky nejsou vybaveny v souladu s touto vyhláškou, protože 

mají například pouze dopravní automobil a přívěs nebo v lepším případě dvě cisternové 

automobilové stříkačky. Dále mohou být jednotky vybaveny například rychlým zásahovým 

automobilem, velitelským automobilem, nákladním automobilem, apod. 
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8. Vyhodnocení dat statistického sledování událostí  

 Další a nedílnou součástí mé práce je vyhodnocení dat ze statistického sledování 

událostí. Vzhledem k tomu, že v současnosti je využívána nová verze programu pro statistické 

sledování událostí a stará data jsou zálohovaná, mám k dispozici podrobné údaje především 

z let 2006 a 2007. Jelikož v roce 2005 proběhla aktualizace požárního poplachového plánu 

Jihomoravského kraje tak se detailněji budu věnovat rokům 2006 a 2007. Výsledky dle mého 

názoru dostatečně vypovídají o potřebě využití jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a 

jejich vzájemné součinnosti s jednotkami HZS ČR. 

 

 
Graf 7: Srovnání celkového počtu událostí a počtu událostí, u kterých zasahovaly vybrané jednotky 

požární ochrany 

 Z grafu číslo 7 vyplývá, že jednotky požární ochrany kategorií JPO II/1, JPO II/2, JPO 

III/1 a JPO III/2 zasahují každý rok přibližně u 20% všech událostí v Jihomoravském kraji. 

Z následujících grafů bude zřetelné, u kterých typů událostí zasahují vybrané jednotky více a 

u kterých typů méně či vůbec. Počet zásahů u jednotlivých typů událostí také ovlivňuje 

předurčenost jednotky na likvidaci různých mimořádných událostí [11].  
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Graf 8: Podíl jednotlivých událostí u vybraných jednotek požární ochrany v roce 2006 
  

V roce 2006 zasahovaly vybrané JPO celkem u 1592 mimořádných událostí. Mezi 

nejvíce zastoupené druhy zásahů patří požáry, technické havárie a živelní pohromy. Je to dáno 

i tím, že tyto mimořádné události bývají většího rozsahu a je zde třeba pomoci právě 

dobrovolných jednotek. Jelikož mají vybrané JPO ve své výbavě často osobní ochranné 

prostředky a technické prostředky požární ochrany na podobné, či stejně vysoké úrovni jako 

jednotky HZS ČR tak jsou schopny úspěšně zasahovat u většiny mimořádných událostí buď 

samostatně nebo v součinnosti ostatními jednotkami požární ochrany.  

V případě požáru se ve většině případů vyhlašuje 1. stupeň požárního poplachu, při 

kterém vyjíždí dle požárního poplachového plánu 4 jednotky požární ochrany. Někdy se jedná 

o požáry menšího rozsahu a  událost je likvidována již první jednotkou a ostatní tak 

nezasahují, když k zásahu vyjíždějí. V jiných případech se jedná o požár, který nezvládnou 

ani jednotky 1. stupně požárního poplachu a tak je třeba vyhlásit stupeň vyšší. A právě 

v požárním poplachovém plánu kraje jsou uvedeny jak jednotky HZS ČR, tak i jednotky SDH 

obcí. Tyto se pak podílejí jak na samotném hašení, tak i na rozebírání konstrukcí a dohlídání 

požářiště po dobu nezbytně nutnou, aby se zamezilo opětovnému vzniku požáru.  

U technických havárií se jedná většinou o technické pomoci, pod které spadají 

například tyto mimořádné události: nouzové otevření bytu (jestliže hrozí nebezpečí 

z prodlení), odstranění překážek z komunikací a jiných prostor, čerpání vody, likvidace 
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obtížného hmyzu, aj. Z celkového počtu 3 515 technických havárií  zasahovaly vybrané JPO u 

463. Ve většině těchto případů zasahují jednotky samostatně, jelikož se jedná o události, na 

které je jednotka technicky i vědomostně připravena a není zde třeba zásahu dalších jednotek 

požární ochrany. Jedná-li se ale o mimořádnou událost většího rozsahu, tak i při těchto 

zásazích probíhá součinnost více jednotek požární ochrany.  

Jako třetí nejčastější druh události, u kterého vybrané jednotky požární ochrany 

zasahovaly, je živelní pohroma. Sem patří například likvidace událostí spojených s povodní, 

záplavou, přívalovým deštěm, táním sněhu, větrnou smrští, apod. Zde platí, podobně jako u 

technických havárií, že ve většině případů zasahovaly jednotky samy a pouze při událostech 

většího rozsahu probíhala součinnost více jednotek požární ochrany. 

 Mezi méně časté události  patří dopravní nehody, plané poplachy, úniky nebezpečných 

látek a ostatní mimořádné události. Ve všech případech, kromě dopravních nehod se jedná o 

méně časté mimořádně události, jejichž likvidaci zvládají jednotky HZS ČR. Podobně tomu je 

i u dopravních nehod, které jsou sice častým druhem mimořádných událostí, ale vzhledem 

k dojezdovým časům, předurčenosti a výbavě vybraných jednotek požární ochrany jsou tyto 

zásahy většinou likvidovány převážně jednotkami HZS ČR.  

 

 

Graf 9: Podíl jednotlivých událostí u vybraných jednotek požární ochrany v roce 2007 
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Stejně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 převažovaly u vybraných JPO požáry a to 

dokonce ještě ve vyšší míře než v roce předchozím. Celkově to bylo 50% všech událostí. Je to 

způsobeno tím, že každý rok je specifický a vznik mimořádných událostí mimo jiné souvisí i 

s klimatickými podmínkami. Vliv na počet a druh mimořádných událostí tak mají například 

období sucha, vichřice, přívalové dlouhotrvající deště, apod. 

 V roce 2007 vyjížděly vybrané JPO k 1852 zásahům, nejčastěji k požárům. Jejich 

počet byl 919. Zde je vidět nárůst o téměř 400 zásahů oproti roku 2006, což bylo způsobeno 

mimo jiné i díky dlouhému a suchému letnímu období. V následujícím grafu je nejlépe vidět 

nárůst, jak celkového počtu zásahů u požárů, tak i požárů, u kterých zasahovaly vybrané 

jednotky požární ochrany.  

 

Graf 10: Srovnání počtů požárů v letech 2006 a 2007 

 
 Obdobně jako v roce 2006, tak i v roce 2007 se jako druhý nejčastější druh 

mimořádných událostí, u kterých zasahovaly vybrané JPO, vyskytovaly technické havárie, u 

kterých byl podíl vybraných JPO 34% ze všech jejich zásahů. I zde je znát nárůst oproti 

předchozímu roku. Celkový nárůst činil asi 900 událostí. 

 Naopak pokles byl zaznamenán u živelních pohrom, kterých bylo o 569 méně. 

Zbývající druhy mimořádných událostí byly zastoupeny obdobně jako v roce 2006. 
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 Cílem této kapitoly bylo zdůraznění nutnosti účasti jednotek SDH obcí při 

mimořádných událostech. Vždyť jen jednotky kategorií JPO II/1, JPO II/2, JPO III/1 a JPO 

III/2 se podílely na 20% všech zásahů na území Jihomoravského kraje. V této statistice ale 

není počítáno s ostatními kategoriemi jednotek, které se zásahů zúčastnily. Proto je nejen 

mým názorem, že jednotky SDH obcí jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného 

systému a je důležité, aby byly vybaveny věcnými prostředky a technikou, která je moderní, 

akceschopná a spolehlivá. Vzhledem ke skutečnosti, že mobilní požární technika nepatří mezi 

nejlevnější, tak se v následujících kapitolách budu zabývat možnostmi, jak získat novější, či 

zcela novou techniku pro jednotky požární ochrany vybraných kategorií a jaké jsou možnosti 

získání finančních prostředků na nákup této techniky. 
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9. Obnova mobilní požární techniky 

 Z výsledků rozborů v předešlých kapitolách vyplývá, že je vybavenost vybraných JPO 

mobilní požární technikou nedostatečná a v rozporu s platnou legislativou. Jako hlavní 

problém lze bezesporu označit stáří mobilní požární techniky používané  vybranými 

jednotkami PO. Proto se nyní budu zabývat možnostmi, jak tuto techniku nahradit novou nebo 

novější, popřípadě jak provést alespoň její technické zhodnocení a zlepšit tak její užitné 

vlastnosti. 

9.1 Zakoupení nové požární techniky 

 Jednou z možností, jak mobilní požární techniku obnovit, je zakoupení nového 

požárního automobilu, který nahradí staré a technicky již nedokonalé vozidlo. Jedná se ale 

také o finančně nejvíce náročnou možnost, kterou si nemůže dovolit každá obec. Existují však 

různé formy dotací, které mohou obecním úřadům náklady na nákup nové mobilní požární 

techniky alespoň snížit.  

9.1.1 Zakoupení nové požární techniky s pomocí stát ní dotace 

 Prvním způsobem, jak lze získat finanční prostředky na nový automobil je podání 

žádosti o účelovou dotaci v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. 

Tuto dotaci poskytuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR a získat ji mohou 

pouze jednotky požární ochrany kategorií JPO II a JPO III na pořízení CAS 7,5, CAS 10, 

CAS 15 nebo CAS 20. Maximální výše účelové dotace je 2 000 000 Kč. Další podmínkou 

jejího získání je skutečnost, že obec nedostala v období posledních 5 let žádnou dotaci 

v rámci reprodukce mobilní požární techniky, v tabulce kriterií pro vyhodnocení žádosti o 

poskytnutí účelové dotace obci na reprodukci požární techniky pro jednotku PO získá 

minimálně 15 bodů a vyčlení na nákup potřebné finanční prostředky.  

 Tyto účelové dotace jsou poskytovány od roku 2003 a celkově již bylo uvolněno 

406 400 000 Kč. Až do roku 2006 bylo možno získat i dotaci na dopravní automobil a to 

v celkové výši maximálně 800 000 Kč, v letech následujících již ale tato možnost nebyla. 

V prvních letech poskytování účelových dotací na obnovu mobilní požární techniky nebylo na 

její obnovu věnováno dostatečné množství finančních prostředků, takže možnost získat dotaci 

byla malá. V letech 2003 a 2004 bylo vyčleněno vždy pouze 10 000 000 Kč, které byly 

poskytnuty 5 obcím na nákup nové CAS. V roce 2005 bylo ale vyčleněno již 28 800 000 Kč, 

ze kterých se pořídilo 14 nových CAS a 1 dopravní automobil. V roce 2006 bylo na nákup 
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mobilní požární techniky poskytnuto obcím 109 600 000 Kč, za které vybrané obce zakoupily 

52 nových CAS a 7 dopravních automobilů. V loňském roce bylo ze státního rozpočtu pro 

tyto účely vyčleněno 148 000 000 Kč, ze kterých se nakoupilo 74 nových CAS. V roce 

letošním budou poskytnuty účelové dotace v celkové výši 100 000 000 Kč a za tyto peníze 

bude pořízeno dalších 50 nových CAS u jednotek sborů dobrovolných hasičů. Bude-li tento 

dotační systém pokračovat i v letech následujících, tak se nových CAS dočká velké množství 

jednotek SDH obcí. Výrazné zvýšení vyčleněné částky na nákup nové MPT v roce 2006 a 

letech následujících zřejmě způsobilo stále častější upozorňování z řad hasičů i laické 

veřejnosti a médií na neutěšený stav techniky jednotek PO. 

V letech 2003 – 2008 byly v Jihomoravském kraji získány tyto účelové dotace celkově 

pro 21 obcí a to ve výši 38 400 000 Kč. V roce 2003 neobdržela žádná obec na území 

Jihomoravského kraje účelovou dotaci na nákup nového vozidla, ale v roce následujícím již 

byla získána pro město Slavkov u Brna a tak byla jednotka vybavena novou CAS 24 na 

podvozku Man. Další obcí, která získala účelovou dotaci na pořízení nové mobilní požární 

techniky byly Ratíškovice, kterým byla poskytnuta v roce 2005 na nákup nového dopravního 

automobilu.  V roce 2006 to bylo 4 800 000 Kč na nákup 2 CAS  a 1 DA. Cisternové 

automobilové stříkačky putovaly do Dambořic a Žarošic, dopravní automobil pak do 

Zastávky u Brna. V roce 2007 to bylo již 13 600 000 Kč na nákup 7 nových CAS (Velké 

Bílovice, Bořitov, Svitávka, Brankovice, Rakvice, Bučovice a Šitbořice). V roce letošním 

bylo přiděleno obcím v Jihomoravském kraji 18 000 000 Kč na nákup 9 nových CAS, kterými 

budou vybaveny jednotky sborů dobrovolných hasičů v Krumvíři, Tišnově, Šlapanicích u 

Brna, Brně – Chrlicích, Brně – Komíně, Újezdě u Brna, Adamově, Kloboukách u Brna a 

Židlochovicích. Z výše uvedených jednotek byly pouze 2 kategorie JPO II (Zastávka u Brna a 

Velké Pavlovice), ostatní jednotky zastupují kategorii JPO III. Je tedy zřejmé, že tuto možnost 

spolufinancování nákupu nového vozidla využívá stále více obcí a měst a pomáhá to tedy 

k obnovení mobilní požární techniky v Jihomoravském kraji. V následujícím grafu je 

uvedeno, kolik obcí v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje získalo v letech 2003 – 

2008 účelovou dotaci na nákup nové mobilní požární techniky. Celkově se jedná o 21 

schválených žádostí na 19 CAS a 2 dopravní automobily. Je zajímavé, že počty nakoupené 

techniky jsou vcelku vyrovnané ve všech okresech, pouze v okrese Znojmo nebyla doposud 

využita ani jedna účelová dotace na nákup nové mobilní požární techniky. 



28 
 

 
Graf 11: Přehled schválených účelových dotací na nákup nové MPT jednotlivým okresům v rámci 

Jihomoravského kraje 

  

Pořízení nové CAS není levnou záležitostí. Ceny se pohybují od 5 000 000 Kč výše a 

tak i po získání státní dotace může být nový automobil pro menší obce, jejichž rozpočet bývá 

často velmi napnutý, finančně nedostupný. Proto by se jako jedno z řešení nabízelo 

přehodnocení výše poskytované dotace, která by se mohla odvíjet například podle kategorie 

jednotky PO. Obce, jejichž jednotky patří do kategorií JPO II/1 a JPO II/2 by mohly dostávat 

dotace vyšší oproti obcím, zřizujícím jednotky JPO III/1 a JPO III/2. Dalším hlediskem je 

například počet zásahů, ke kterým jednotka vyjíždí a také vzdálenost obce od nejbližší stanice 

HZS. Čím je vzdálenost obce od stanice HZS delší, tím větší požadavky je nutno klást na 

jednotky vybraných kategorií, protože právě ony budou pravděpodobně provádět prvotní 

zásah a je nutné, aby disponovaly moderní a spolehlivou technikou. Proto je vhodné, aby také 

vzdálenější obce, které nemají dostatečné finanční prostředky na pořízení nové mobilní 

požární techniky, dostávaly vyšší dotace a mohly ji tak pro potřeby svojí jednotky PO 

zakoupit. 

9.1.2 Zakoupení nové požární techniky s pomocí dota ce z fond ů EU 

 Další možností, jak získat finanční prostředky na nákup nové MPT jsou dotační 

programy z fondů Evropské unie. Existuje zde několik programů. Jako první bych jmenoval 
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Integrovaný operační program, Oblast intervence 3.4 – Služby v oblasti bezpečnosti, 

prevence a řízení rizik. Tento fond je ale použitelný k financování projektů, týkajících se 

ochrany obyvatelstva, takže finance na nákup nové techniky zde získat nelze. Dalším 

programem je Regionální operační program Jihovýchod, ale z tohoto dotačního programu 

po konzultaci s pracovníkem centra Eurofon je taktéž téměř nemožné získat finance na mnou 

řešený projekt. Poslední a asi nejvíce pravděpodobnou možností získání financí z fondů EU je 

z Operačního programu Příhraniční spolupráce ČR – Rakousko a ČR – Slovensko. 

V těchto fondech jsou možnosti získání příspěvku na nákup potřeb v rámci IZS, ale 

podmínkou získání dotace je skutečnost, že zakoupená technika by musela mít dopad i pro 

druhý stát – tj. že by musela být zařazena v požárním poplachovém plánu sousedního státu a 

v případě mimořádné události by tam zasahovala. 

9.1.3 Zakoupení nové požární techniky s pomocí dota ce z krajského 

úřadu 

 Jako další možnost získání finančních prostředků na nákup nového vozidla je dotace 

od krajského úřadu. Většina krajů v České republice vypisuje dotační programy pro jednotky 

SDH obcí. V Jihomoravském kraji se takto děje již od roku 2004. Nejedná se však o dotace 

pouze na nákup a technické zhodnocení požárních vozidel, ale i na nákup věcných prostředků, 

ochranných pomůcek, nákup požární techniky, repase a opravy. Při přidělování těchto dotací 

jsou upřednostňovány právě jednotky kategorií JPO II/1, JPO II/2, JPO III/1 a JPO III/2. Na 

nákup nového požárního vozidla může být poskytnuta částka v maximální výši 1 000 000 Kč 

a lze ji kombinovat i s dotací Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR. 

Dohromady tak lze získat částku až 3 000 000 Kč, což je asi 1/2 ceny nové CAS. 

2004 9 964 000 Kč 

2005 16 440 000 Kč 

2006 19 205 000 Kč 

2007 19 346 000 Kč 

2008 20 000 000 Kč 

Celkem 2004 - 2008 84 955 000 Kč 

Tabulka 1: Dotace na jednotky PO obcí od KÚ Jihomoravského kraje na nákup věcných prostředků, 

nákup ochranných pomůcek, nákup požární techniky, repase a opravy 
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9. 1.4 Zakoupení nové požární techniky s pomocí spo nzorských dar ů 

 Poslední mnou zmiňovaná možnost získání finanční podpory na nákup nového 

požárního vozidla je obdržení sponzorského daru. Tato varianta je ale ve většině případů málo 

reálná, protože potřebné částky (několik set – tisíc až několik milionů Kč) poskytne jen 

málokdo. Často ji poskytují velké podniky, které se nacházejí v hasebním obvodu dané 

jednotky. Další možností, které se dá využít, jsou veřejné sbírky. Ale i v tomto případě se 

málokdy podaří vybrat nějaký vyšší obnos peněz. 

9.1.5 Finanční náklady na po řízení nové požární techniky 

 V této části diplomové práce bych chtěl uvést finanční náklady na pořízení nové 

mobilní požární techniky u různých tuzemských i zahraničních výrobců. Jedná se pouze o 

ceny orientační, sdělené výrobcem či dovozcem. Cena nového požárního vozidla je závislá 

nejen na typu podvozku, ale i na požadavcích zadavatele, které se často různí.  

 

 
Graf 12: Počet  podvozků nových požárních automobilů zakoupených ze státní dotace v letech 2003 - 2007 

  

Mezi podvozky nových požárních vozidel jsou nejvíce zastoupeny značky Tatra a 

Man. Je to způsobeno jednak charakterem území Jihomoravského kraje, (velké množství 

požárů polí a lesů) a je tak vhodné mít CAS na terénním podvozku, tak i zkušenostmi 
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jednotlivých jednotek s podvozky a referencemi na jejich kvalitu. V grafu není zastoupen rok 

2008, jelikož ještě stále probíhají výběrová řízení a není tak možno zveřejnit tyto informace. 

 

THT Poli čka s.r.o. 

 Jedná se o největšího tuzemského výrobce mobilní požární techniky, který má 

v daném oboru již mnohaletou tradici a zabývá se jak výrobou nových, tak i technickým 

zhodnocením starších požárních automobilů [12]. 

 

Typ podvozku Cena 

CAS 20 Tatra 815 4x4.2 Terrno (18 t) 5 712 000 Kč 

CAS 20 Scania P 340 4x4 CP 28 (18 t) 6 188 000 Kč 

CAS 20 Renault Midlum 220.14 4x4 (14 t) 5 022 000 Kč 

CAS 10 Mercedes Benz Atego AF 4x4 (11 t) 4 581 500 Kč 

DA 7,5 Iveco Daily 50 C15 Van 4x2 1 910 000 Kč 

Tabulka 2: ceny požárních automobilů v THT Polička s.r.o. 

 Jak už jsem uvedl výše, jedná se pouze o ceny orientační, včetně DPH, ale bez požární 

výbavy. Cena se u základní požární výbavy pohybuje kolem 850 000 Kč včetně DPH. Tato 

položka je ale taktéž variabilní, protože vybavení do nového vozidla si jednotky SDH mohou 

dodat samy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: CAS 20 Tatra 815 4x4.2 Terrno s nástavbou THT Polička s.r.o. 
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Obrázek 2: DA 7,5 Iveco Daily 50C 15 Van 4x2 s nástavbou THT Polička s.r.o. 

 

SPS – THZ Slatiňany s.r.o. 

I tento tuzemský výrobce  zajišťuje nejen stavbu nástaveb na nových podvozcích, ale 

také rekonstrukce starších požárních vozidel. V poslední době se s výrobky této firmy 

můžeme setkávat stále častěji a to hlavně u jednotek SDH obcí [13]. 

 

Typ podvozku Cena 

CAS 15 Man 12.240 4x2 (12 t) 4 490 000 Kč 

CAS 15 Mercedes Benz Atego 4x4 (12 t) 4 818 000 Kč 

CAS 15 Iveco 4x4 (12 t) 5 018 000 Kč 

CAS 20 Man 13.280 4x4 (13 t) 5 118 000 Kč 

CAS 20 Renault 14.240 4x4 (14 t) 5 118 000 Kč 

CAS 20 Mercedes Benz Atego (15 t) 5 118 000 Kč 

CAS 20 Mercedes Benz Unimog U 5000 4x4 6 109 000 Kč 

CAS 20 Man 18.330 4x4 (18 t) 5 418 000 Kč 

CAS 20 Volvo 18.360 4x4 (18 t) 5 818 000 Kč 

CAS 20 Tatra 4x4.2 Terrno (18 t) 5 818 000 Kč 

CAS 20 Scania P 340 4x4 CP 28 (18 t) 6 018 000 Kč 

DA 10 Daewoo Avia 2 915 500 Kč 

DA 10 Man 3 272 500 Kč 

Tabulka 3: ceny požárních automobilů v SPS – THZ Slatiňany s.r.o. 
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Také v tomto případě se jedná o ceny včetně 19% DPH a bez výbavy vozidla. Její cena 

se u tohoto výrobce pohybuje v redukované výbavě okolo 750 000 Kč včetně DPH u CAS a 

550 000 Kč u dopravního automobilu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 4: DA12 Daewoo Avia D75 s nástavbou SPS - THZ Slatiňany s.r.o. 

 

Obrázek 3: CAS 20 Man 13.280 4x4 s nástavbou SPS - THZ Slatiňany s.r.o. 
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ROSENBAUER Int.AG Linec 

  

Jako prvního zahraničního výrobce uvádím firmu Rosenbauer, která zastupuje 

světovou špičku ve výrobě požárních automobilů. Rakouská firma má továrny po celém světě 

a v České republice ji zastupuje společnost D.I.K. Consulting Praha. Pro účely mé práce mi 

bylo sděleno, že cena požárního automobilu tohoto výrobce se pohybuje v rozmezí 8 000 000 

– 9 000 000 Kč, včetně DPH a výbavy. Je očividné, že zde se cena pohybuje ve zcela jiné 

relaci a tak není dostupná pro všechny obce. V naší republice jezdí u dobrovolných jednotek 

pouze 2 tyto CAS (Blovice a Kadaň). Dalších několik automobilů tohoto výrobce lze vidět u 

HZS ČR [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Ziegler GmbH & Co. KG. Mühlau 

  

Dalším zahraničním zástupcem je firma Ziegler, která má své zastoupení po celém 

světě a od roku 2007 má zastoupení i v Brně. Taktéž vozy tohoto výrobce se u nás vyskytují 

pouze v malém množství. Cena nového vozu se pohybuje v rozmezí 5 200 000 – 6 500 000 

Kč, včetně DPH, avšak bez požární výbavy. Systém výroby nástaveb a čerpadla této firmy 

používá ve svém výrobním programu i již zmiňovaná firma SPS – THZ Slatiňany. 

Obrázek 5: CAS 24 TLF 2 500/200 AT2 Mercedes Benz s nástavbou Rosenbauer 

Int.AG Linec  
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ISS Wawrzaszek Bielsko – Biala 

  

Dalším výrobcem, jehož požární automobily jsou v Jihomoravském kraji často 

zastoupeny, je tato polská firma. U nás je zastoupena společností RLS Ratíškovice s.r.o.. 

S těmito vozy se v České Republice setkáváme stále častěji a to nejen u dobrovolných hasičů, 

ale i u jednotek HZS a to hlavně ve Zlínském kraji. CAS jsou dodávány především na 

podvozcích Renault a Scania a jejich cena se pohybuje od 5 500 000 do 6 000 000 Kč, včetně 

DPH. I zde se však jedná o cenu bez požární výbavy [15].  

 

 

Obrázek 6: CAS 24 Man 14.280 4x4 s nástavbou Ziegler  
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9.1.6 Souhrn informací, týkajících se nákupu nové m obilní požární 

techniky 

 Závěrem této kapitoly bych chtěl říci, že pořízení nového vozidla je velkou finanční 

zátěží a to nejen pro malé obce, ale i pro větší města. Proto je správné, že stát, kraj i EU 

poskytují na tyto výdaje účelové dotace, s jejichž pomocí je možno získat v některých 

případech i 1/2 či více z ceny nového požárního automobilu. Jsou však i obce a města, která 

pořídila své jednotce novou CAS i bez získání dotací a zaplatila tak celou částku ze svého 

rozpočtu (například několik vozidel u jednotek SDH města Brna, CAS u jednotky SDH Stará 

Břeclav, a jiné). Dle mého názoru nutné je v těchto dotačních programech pokračovat i 

v dalších letech, protože jak bylo již v mé práci zmíněno, průměrné stáří mobilní požární 

techniky je u vybraných jednotek SDH obcí v Jihomoravském kraji přibližně 25 let. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: CAS 24 Renault Midlum 4x4 s nástavbou ISS Wawrzaszek 
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9.2 Získání techniky bezúplatným p řevodem 

 Dalším způsobem, jakým lze řešit modernizaci mobilní požární techniky u vybraných 

jednotek PO je bezúplatný převod od HZS Jihomoravského kraje. Jedná se o možnost, která je 

ale časově náročná a ne vždy úspěšná. Bezúplatným převodem HZS vyřazuje techniku, kterou 

již nepotřebuje nebo je nadbytečná a nevyužitá. Většinou se jedná o CAS a dopravní 

automobily, které však nepatří mezi nejnovější a jejich technický stav také ve většině případů 

není nejlepší. Pokud ale obec nemá finanční prostředky na pořízení nového požárního 

automobilu, tak je to jedna z dalších možností jak získat modernější vůz. Pro získání je třeba 

napsat žádost na HZS Jihomoravského kraje, ta je pak evidována a jakmile je k dispozici 

technika na vyřazení, jednotlivé žádosti se posoudí a automobil se bezúplatně převede 

vybrané obci.  

 

 
Graf 13: Počty kusů MPT převedené obcím od HZS Jihomoravského kraje 

 
 Z grafu lze vyčíst, že se každoročně od roku 2005 převádí kolem 10 kusů mobilní 

požární techniky, což je vzhledem k počtu vybraných jednotek PO zanedbatelné číslo. 

Zejména vezmeme-li v potaz i fakt, že z celkového počtu 37 převedených požárních 

automobilů bylo 11 dopravních automobilů, 7 CAS 32 Tatra 148, 1 CAS 32 Tatra 815, 10 

CAS K25 Liaz 101.860, 1 CAS 25 Š 706 RTHP a 7 kusů ostatní mobilní požární techniky 
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(osobní a nákladní automobily, 1 automobilový žebřík AZ 30 IFA W 50L), tak CAS K25 Liaz 

101.860, což je pravděpodobně nejvíce žádaný automobil dostane jen několik vybraných 

jednotek SDH. Jiné typy CAS se také převádějí většinou na vybrané JPO a ostatní automobily 

i mezi další jednotky PO (JPO V), které tímto způsobem také řeší obnovu své zastaralé 

techniky. 

Od roku 2007 ovšem stát započal novou strategii v obnově mobilní požární techniky u 

HZS ČR, kdy ročně nakoupí 40 nových CAS pro své jednotky a tyto se po 5 letech převedou 

jednotkám dobrovolným. Již nyní tak lze předpokládat vyšší počty převáděných CAS 25. 

Tyto budou nahrazovány novými automobily, které taktéž po již zmíněných 5 letech budou 

převedeny dobrovolným jednotkám PO. Dle mého názoru je tato strategie zajisté dobrá a je 

třeba v ní pokračovat. Protože pokud se nákup nových vozidel přeruší, tak tyto pak budou 

HZS sloužit déle než 5 let a nebo se budou v určené lhůtě převádět na jednotky SDH a pak 

vozidla budou chybět ve vozovém parku HZS ČR.  

 Pokud je vozidlo bezúplatně převedeno na obec pro potřeby jednotky SDH, je ve 

většině případů třeba počítat s následnou investicí do oprav podvozku a nástavby převedeného 

požárního automobilu. Dle získaných informací se vyřazují CAS, které jsou v kraji nejstarší či 

v nejhorším technickém stavu a jsou na stanicích nahrazovány buď novými nebo novějšími 

vozidly. Většinou se převod týká vozidel CAS K25 Liaz 101.860, CAS 32 Tatra 815 či DA 12 

Avia vyrobených v letech 1986 – 1990. U vozidel CAS 32 Tatra 148 se setkáváme 

s podvozky ještě staršími. Převedené vozidlo tak bude minimálně 18 let staré, což je již 

důkazem toho, že bude třeba investovat do jeho oprav.  

U podvozkové části je třeba věnovat pozornost rámu, stavu motoru a převodovky, 

jejich těsnosti, brzdám, nápravám a podobně. Po této stránce jsou vozidla ještě v přiměřeném 

stavu, protože každoročně musí absolvovat technickou prohlídku a jako požární automobil 

zařazený pro potřeby IZS je udržován v provozuschopném stavu.  

Další oblastí, která bude vyžadovat opravy je nástavba a kabina vozidla. Zde technický 

stav většinou není tak dobrý jako u podvozku. Jelikož jsou požární automobily provozovány 

celoročně, v jakýchkoliv klimatických podmínkách, tak jsou jeho plechové části často již ve 

špatném stavu a poznamenány korozí. Je tedy třeba počítat s investicí do oprav plechových 

částí, dále pak oprav či výměny překližek uvnitř nástavby, prohlídky, popřípadě opravy 

čerpadla a v neposlední řadě také do údržby či výměny nádrží na vodu a pěnidlo.  

Po převedení požárního vozidla na obec je tedy nutné zhodnotit jeho technický stav a 

zvažovat technické zhodnocení. Jelikož je tato možnost finančně náročná, i zde existuje 

možnost získání dotace od Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Jak bylo uvedeno již 



39 
 

v předchozí kapitole, Jihomoravský kraj vyčleňuje každoročně nemalé finanční částky na 

nákup věcných prostředků, ochranných pomůcek, požární techniky, repase a opravy. Takže i 

v tomto případě je možné, aby obec podala žádost o dotaci a bude – li schválena, může 

obdržet finanční příspěvek ve výši až 500 000 Kč na repasi či opravu požárního automobilu. 

Další možností získání finančních prostředků na technické zhodnocení, je stejně jako u 

nákupu nového vozidla, spolufinancování s pomocí příspěvků od sponzorů či z výtěžku 

veřejné sbírky. Ale i v tomto případě je uvedená varianta málo pravděpodobná ze stejných 

důvodů jako u nákupu nového vozidla. I když tentokrát získání desetitisícových či 

stotisícových částek pomůže, protože technické zhodnocení není tak nákladné jako pořízení 

nového, což bude následně uvedeno. Zbytek nákladů je hrazen z obecního rozpočtu. Nemá-li 

obec dostatečné finanční prostředky, tak většina firem zabývajících se technickým 

zhodnocením mobilní požární techniky v současné době nabízí rozložení ceny do splátek po 

dobu několika let, což je pro většinu zejména menších obcí přijatelná varianta a tímto 

způsobem mohou jejich jednotky PO získat mobilní požární techniku, která není sice nová, 

ale je novější a na vyšší úrovni kvality a vybavenosti než dosavadní. 

9.2.1 Finanční náklady na technické zhodnocení mobilní požární techniky 

 V této kapitole budou uvedeny finanční náklady na technické zhodnocení požárního 

vozidla. Jedná se o ceny orientační, sdělené pracovníky oslovených firem. Stejně jako u 

nákupu nového požárního vozidla, tak i zde se celková cena odvíjí od požadavků zadaných 

objednavatelem.  Pro potřeby mé diplomové práce jsem vybral několik společností, které se 

těmito pracemi zabývají. Ceny jsou uváděny včetně DPH. 

 

THT Poli čka s.r.o. 

Tento výrobce se zabývá hlavně výrobou nových požárních automobilů a technické 

zhodnocení jsou tak spíše vedlejší výrobní činností.  

 

CAS K 25 Liaz 101.860 2 479 800 Kč 

CAS 32 Tatra 815 2 250 000 Kč 

Tabulka 4: Ceny repase vozidel u firmy THT Polička s.r.o. 
 

 Za výše uvedené ceny výrobce nabízí celkovou rekonstrukci vozidel, která obsahuje 

například nutnou opravu podvozku, kabiny řidiče a nástavby (celá nástavba nová, oprava 
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čerpadla). Doba nutná k provedení repase se pohybuje v rozmezí 3 – 4 měsíců a výrobcem je 

pak garantovaná záruční doba 24 a na prorezivění karoserie 48 měsíců. 

V tabulce nejsou uvedeny ceny rekonstrukcí vozidel DA 12 Avia a CAS 32 Tatra 148, 

protože výrobcem mi bylo sděleno, že těmito vozidly se již nezabývají. 

 

       
Obrázek 9: CAS 32 Tatra 815 po technickém zhodnocení 

firmou THT Poli čka s.r.o. 

 

SPS – THZ Slatiňany s.r.o. 

 I pro tuto firmu je stěžejní výroba nových požárních automobilů, ale stejně jako THT 

Polička s.r.o. provádí i technické zhodnocení této techniky. 

 

CAS K25 Liaz 101.860 2 250 000 Kč 

CAS 32 Tatra 815 2 497 810 Kč 

DA 12 Avia 1 560 000 Kč 

Tabulka 5: Ceny repase vozidel u firmy SPS - THZ Slatiňany s.r.o. 

 

 Jedná o ceny orientační a záleží na každém objednavateli, jaký rozsah prací žádá. 

Například u vozidla CAS 32 Tatra 815 výrobce 3 varianty rekonstrukce. Zde se pak cena 

pohybuje v rozmezí 1 962 310 Kč – 2 497 810 Kč a je pouze na požadavcích obce, jestli 

požadují železnou či hliníkovou kostru nástavby, železnou či nerezovou nádrž, nízkotlaké 

nebo vysokotlaké čerpadlo a podobně. U dopravního automobilu Avia vyjde repase podvozku 

na 360 000 Kč a nástavby na 1 200 000 Kč. I zde lze však  snížením požadavků ušetřit a snížit 

tak celkovou cenu rekonstrukce. 

 

 

 

Obrázek 8: CAS 32 Tatra 815 před 

technickým zhodnocením 
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Obrázek 11: DA 12 Avia technickém zhodnocení 

firmou SPS - THZ Slatiňany s.r.o. 

 

Požární technika KOMET Pečky s.r.o. 

 Tato firma je první, která se zabývá výhradně technickým zhodnocením požárních 

automobilů. Zde je nabízena široka nabídka vozidel, která je možno rekonstruovat.  

 

CAS 25 Š 706 RTHP 750 000 Kč 

DA 12 Avia 800 000 Kč 

CAS 32 Tatra 148 (138) 1 500 000 Kč 

CAS K25 Liaz 101.860 1 750 000 Kč 

CAS 32 Tatra 815 1 850 000 Kč 

Tabulka 6: Ceny repase vozidel u firmy Požární technika KOMET Pečky s.r.o. 

 
 V případě tohoto výrobce se jedná o kompletní rekonstrukci nástavby, kabiny řidiče, 

střední opravy podvozkových a motorových částí. Cena tedy opět záleží na objednavateli, 

podle toho jak vysoké budou jeho požadavky na repasi vozidla. Zda-li požaduje výměnu 

nádrže na vodu, roletek účelové nástavby, dřevěných překližek uvnitř nástavby za hliníkové, a 

podobně.  

 V případě repase vozidla CAS 25 Š 706 RTHP bych ještě zmínil možnost, kdy opět 

specializovaná firma provede výměnu starého motoru za repasovaný motor Liaz M634 

s převodovkou Praga. Dále pak je provedena výměna a úprava všech kardanových hřídelů, 

přestavba brzdového systému na dvouokruhový, úprava výfukového potrubí pro motor Liaz 

M634. Hlavním důvodem této modernizace je v první řadě bezpečnost, kdy jsou instalovány 

modernější brzdy a hydraulické řízení – hlavní slabiny tohoto vozidla. Dále také vozidlo 

disponuje vyšším výkonem a „půlenou“ převodovkou, díky čemuž se zlepší jeho jízdní 

vlastnosti. Cena takové rekonstrukce se pohybuje okolo 300 000 Kč včetně DPH. Provedení 

těchto úprav nabízí například firma L-trans Rožnov pod Radhoštěm. 

Obrázek 10: DA 12 Avia před technickým 

zhodnocením 
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Obrázek 13: CAS K25 Liaz 101.860 po 

technickém zhodnocení firmou Požární technika   

KOMET Pečky s.r.o. 

HATECO Pečky s.r.o. 

 Dalším výrobcem, který se zabývá technickým zhodnocením starších požárních 

vozidel je firma HATECO Pečky s.r.o. I tato firma má dlouholeté zkušenosti v tomto oboru a 

nabízí rekonstrukce mnoha požárních automobilů na různých podvozcích. 

CAS 25 Š 706 RTHP 1 060 000 Kč 

CAS 32 Tatra 148 (138) 1 300 000 Kč 

CAS 32 Tatra 815 1 950 000 Kč 

Tabulka 7: Ceny repase vozidel u firmy HATECO Pečky s.r.o. 

 Ceny se i zde odvíjí od požadavků zákazníka a mohou se tak pohybovat směrem 

nahoru i dolů.  

 Jedním z často repasovaných automobilů je i CAS 32 Tatra 148 (138), která je stále 

hojně využívána pro své dobré jízdní vlastnosti v terénu. U tohoto vozidla rekonstrukce 

zahrnuje například výrobu a montáž nové nástavby, zhotovení nové nádrže na vodu, která má 

obsah 7000 litrů, zvětšení úložných prostor na technické prostředky a jejich zakrytí 

hliníkovými roletkami, instalace hadicového navijáku s 60 m hadice Haberkon v zadní části 

vozidla a podobně. 

             
   Obrázek 15: CAS 32 Tatra 148 po technickém 

zhodnocení firmou HATECO Pečky s.r.o.     

Obrázek 12: CAS K25 Liaz 101.860 před technickým 

zhodnocením 

Obrázek 14: CAS 32 Tatra 148 před technickým 

zhodnocením 
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9.3 Nákup ojeté mobilní požární techniky 

 Dalším způsobem, jak obnovit mobilní požární techniku u jednotek SDH obcí, je 

nákup ojetého požárního vozidla. Pokud obec nemá dostatečné finanční prostředky na nákup 

nového požárního automobilu a šance na získání ojetého vozidla bezúplatným převodem je 

malá a časově zdlouhavá, tak je tu možnost zakoupení ojeté mobilní požární techniky. Tu lze 

zakoupit například od jiných obcí, které pořídily pro potřeby své jednotky SDH nový požární 

automobil a starší prodávají, nebo se vozidla zbavují z jiných důvodů. Dále lze požární 

vozidla pořídit od podniků, které pro svoji jednotku požární ochrany také zakoupily nový 

automobil a starý prodávají, nebo jednotku požární ochrany podniku ruší a techniku, kterou 

měli hasiči k dispozici rozprodávají. Jedním z posledních způsobů jak získat ojeté požární 

vozidlo je zakoupení od úpravců, kteří tato vozidla odkoupí právě z podniků či od obcí, 

provedou na nich částečnou rekonstrukci a poté automobil prodají. Při nákupu ojeté  mobilní 

požární techniky lze ovlivnit jaké vozidlo obec pro svou jednotku PO pořídí. Buď investuje 

větší finanční prostředky a zakoupí vozidlo, které je v dobrém technickém stavu, má málo 

najetých kilometrů, s novějším datem výroby a bude tak jednotce PO sloužit ještě nějakou 

dobu bez nutnosti dalších investic a nebo obec uvolní méně finančních prostředků, vozidlo 

bude starší, s vyšším počtem ujetých kilometrů a v horším technickém stavu. U této varianty 

je pak nutné počítat s následnými náklady na repasi a opravy. Při nákupu požárního 

automobilu od překupníků či úpravců, je třeba klást důraz na kvalitu provedených prací. 

Některé firmy automobil pouze nalakují, aby vypadal jako nový, ale po čase používání se 

objeví nedostatky a závady, které bude nutné odstranit a opět tak do mobilní požární techniky 

investovat. 

 Ceny ojetých požárních automobilů se pohybují ve  velkém rozpětí. Záleží na 

kupujícím jaký automobil požaduje, na jakém podvozku a také na jeho technickém stavu. U 

CAS K25 Liaz 101.860 se ceny pohybují v rozmezí od 700 000 Kč za automobil, který je ve 

špatném technickém stavu a je nutná jeho repase, až přibližně do 2 000 000 Kč, kdy již obec 

zakoupí vozidlo repasované, moderní a v dobrém technickém stavu. U CAS 32 Tatra 148 opět 

záleží na stavu prodávaného vozidla. Ceny se ovšem pohybují od 200 000 až do přibližně 

1 000 000 Kč a u CAS 32 Tatra 815 jsou náklady na pořízení tohoto vozidla v rozmezí 

600 000 Kč až 2 300 000 Kč. I v případě těchto vozidel platí, že u levnějších je třeba počítat 

s investicemi do oprav a repase, naopak u těch dražších již jednotka dostane vozidlo moderní, 

v dobrém technickém stavu a odpovídající současným požadavkům. Jak je vidno, tak při 

pořízení ojetého požárního vozidla záleží pouze na kupující obci, jaké finanční prostředky na 
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nákup uvolní. Čím vyšší částka to bude, tím novější, v lepším technickém stavu a modernější 

kupovaný automobil bude. Další skutečností, kterou je třeba zohlednit je záruka na zakoupené 

vozidlo. Jestliže je odkoupeno od jiné obce či podniku, tak se ve většině případů žádná záruka 

neposkytuje. Koupí-li se ale vozidlo od úpravců, tak ti již na toto záruku poskytují a to ve 

většině případů 24 měsíců od data pořízení. I z tohoto důvodu se domnívám že je výhodnější 

při nákupu investovat více a mít tak k dispozici požární automobil, který svojí výbavou a 

technickým stavem odpovídá dnešní době a je na něj poskytována garance. 

 Jak již byl zmíněno, tak i zakoupení ojetého požárního vozidla není zcela levnou 

záležitostí a může rozpočet obce dost zatížit. Proto i v tomto případě poskytuje Krajský úřad 

Jihomoravského kraje dotaci v rámci již zmiňovaného programu na nákup věcných 

prostředků, ochranných pomůcek, požární techniky, repase a opravy. V případě nákupu 

požární techniky platí stejně jako v případě nového požárního automobilu, že Krajský úřad 

Jihomoravského kraje poskytne obci až 1 000 000 Kč. Dle mého názoru není tato částka 

zanedbatelná a pomůže tak k obnově mobilní požární techniky i v menších obcích, které 

nemají finanční prostředky na zakoupení nového požárního vozidla a řeší tak obnovu 

vozového parku své jednotky tímto způsobem. 
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10. Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo vyhodnotit současný stav vybavenosti vybraných 

jednotek PO v Jihomoravském kraji mobilní požární technikou a navrhnout některé možnosti, 

jak tento stav zlepšit. 

 V první části diplomové práce jsem se věnoval historickému vývoji mobilní požární 

techniky v návaznosti na rozvoj dobrovolné a profesionální požární ochrany na našem území.  

 V následujících kapitolách jsem krátce charakterizoval Jihomoravský kraj z hlediska 

požární ochrany a pak jsem přistoupil k hlavnímu tématu diplomové práce, což je obnova 

mobilní požární techniky u vybraných jednotek PO. Značnou část jsem věnoval vyhodnocení 

dostupných údajů, které se mi podařilo získat. Nejprve byla data zpracována dle kriterií, 

například podle roku výroby, počtu kusů mobilní požární techniky u vybraných jednotek PO, 

druhu a typu podvozku. Následovalo zhodnocení statistiky událostí vybraných jednotek PO, 

kde je zdůrazněna důležitost jednotek SDH obcí.  

 

Rozborem získaných dat jsem došel k těmto výsledkům: 

a) Většina požárních automobilů používaných u vybraných jednotek PO je starší než 

16 let. Z toho vyplývá, že stáří mobilní požární techniky je již na hranici 

spolehlivosti, její provoz a opravy vyžadují nemalé finanční náklady a je nutné 

tento problém řešit. 

b) Vybrané jednotky PO zasahují v Jihomoravském kraji přibližně u 20% všech 

událostí. Jsou tak druhou nejčastěji zasahující složkou v rámci systému požární 

ochrany (hned po HZS ČR). 

c) Dle typů událostí vybrané jednotky PO nejčastěji zasahují u požárů a technických 

havárií. Následují živelní pohromy, dopravní nehody, plané poplachy a ostatní 

mimořádné události. 

 

Klíčovou částí diplomové práce jsou způsoby, jak lze obnovovat mobilní požární 

techniku u vybraných jednotek PO. Zde popisuji možnosti získání nové či starší mobilní 

požární techniky a také způsoby, jak na tuto obnovu získat finanční prostředky.  
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Z výsledků mé diplomové práce vyplynuly následující reálné možnosti obnovy mobilní 

požární techniky: 

a) Zakoupení nového požárního automobilu s přispěním státní dotace ve výši 

2 000 000 Kč, dotace od Krajského úřadu Jihomoravského kraje až 1 000 000 Kč a 

v příhraniční oblasti i s podporou  fondů EU. 

b) Bezúplatný převod staršího požárního automobilu od HZS Jihomoravského kraje. 

V těchto případech je ale třeba počítat s následnými investicemi do oprav a 

technického zhodnocení vozidla, na které lze od Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje získat dotaci až 500 000 Kč. 

c) Zakoupení staršího vozidla. U této možnosti záleží na obci, jakou částku na nákup 

vyčlení. Čím více peněz bude uvolněno, tím novější a modernější automobil může 

být zakoupen. I v tomto případě je možno získat dotaci od Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje a to až ve výši 1 000 000 Kč 

 

Dle mého názoru je obtížné při vybavování mobilní požární technikou najít takové 

řešení, aby mohla být využita široká nabídka výrobců, kteří dokáží splnit i ty nejnáročnější 

požadavky zákazníků (které jsou někdy přehnané), protože jsou zde omezené finanční 

možnosti obcí, které tuto techniku pořizují a musí tedy ve spolupráci s členy jednotek PO najít 

optimální řešení. 

Z faktů uvedených v diplomové práci vyplynulo, že obnova mobilní požární techniky 

je v současné době aktuální a je třeba ji řešit. A právě z těchto důvodů jsem věnoval zvláštní 

pozornost způsobům obnovy mobilní požární techniky a možnostem získání finančních 

prostředků. 

 Smyslem diplomové práce bylo vyhodnotit současný stav vybavenosti vybraných 

jednotek PO v Jihomoravském kraji mobilní požární technikou, navrhnout způsoby, jak ji 

postupně obnovovat a ukázat na možnosti finanční podpory modernizace požárních 

automobilů. 
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