
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akceschopnost JSDH v okrese Přerov se zaměřením 
na požární techniku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Student: Stanislav Mizera 
Vedoucí bakalářské práce: doc. Dr. Ing. Michail Šenovský 
Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu 
Datum zadání bakalářské práce: 17. října 2007 
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2008  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Místop řísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“ 

V Ostravě dne 22. 4. 2008      ......................................... 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování: 

 Touto cestou bych chtěl poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu           

doc. Dr. Ing. Michailu Šenovskému za odborné vedení a konzultace. Dále pak panu mjr. Ing. 

Jaromírovi Šindlerovi z HZS Olomouckého kraje, územní odbor Přerov za poskytnuté 

informace, konzultace a za jeho cenné rady a připomínky vznesené v průběhu celé práce.Také 

bych chtěl poděkovat rodině za finanční a morální podporu při studiu na VŠB- TUO         

a Ing. Lucii Dubcové a Ing. Pavlovi Bérovi a Lucii Rýparové, DiS., za jazykovou a odbornou 

korekturu.  



 

Anotace 

 
MIZERA, S.: Akceschopnost JSDH v okrese Přerov se zaměřením na požární techniku, 

Bakalářská práce, 2008, 45 s. 

 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na akceschopnost JSDH a nedílnou součástí 

akceschopnosti jednotek je požární technika s kterou jednotky disponují. Dále jsem se zabýval 

zhodnocením, stářím, počtem a druhem požární techniky s kterou disponují JSDH. V další 

části práce jsem uvedl JSDH, které mají repasovanou požární techniku, kolik je tato repase 

stála a kdo ji prováděl. Závěrem jsem provedl zhodnocení možností pro nákup nové požární 

techniky nebo repase. 

 

Klí čová slova: Jednotka sboru dobrovolných hasičů, požární technika, hasičský záchranný   

sbor,jednotka požární ochrany,cisternová automobilová stříkačka, dopravní automobil. 

 

 

Ability for action JSDH in Přerov county with focus on fire technics.  

 

 

In my work I have focused onto Ability of action of JSDH. Entire part of ability of 

action of firebrigade units is fire technics that firebrigades have. I was engaged in evaluation, 

age, numer and type of fire technics that JSDH use. In another part of the work there is shown, 

which JSDH hase repased  fire technics and what was the cost of the repase and who did it. At 

the end I prepaded evaluation of possiblities for buying brand new fire technics or repase it.  

 

Key words: voluntary fire brigade, fire technics, fire brigade, fire pervention unit, fire 

engine, truck.  
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Úvod 

     Hasičská modlitba 

Nechť kdekoli oheň plane, já splním svoji povinnost 
Pro záchranu životů, Pane dej mi síly dost. 

 
V náručí vynést dítě, když ještě nevypršel čas, 
ale i starce, matku, která má šedý vlas. 

 
Stále na stráži stojím, protože povolaný jsem,  
před ohněm blízké chráním a pomoci chci všem. 

  
Když z tvé vůle se má stát, že sám při tom život ztratím,  
požehnej Pane mé rodině a laskavou rukou vrať jim, 
co při plnění poslání, jsem jiným lidem dal.[17] 

 
 

Oheň měl v celém průběhu dějin pro člověka a jeho hospodářský a společenský život 

nesmírný význam. Poskytoval mu teplo, ochránil ho před dravou zvěří, dal mu možnost 

připravovat si pokrmy, pomáhal mu mýtit lesy a měnit je v úrodné pole, tavit rudu a vyrábět 

kovové nástroje. Nebezpečí ohně se projevilo v okamžiku, kdy nad ním člověk ztratil kontrolu, 

kdy se měnil v požár ničící výsledky lidské práce.[8] 

Myslím si, že v dnešní době nikdo nepochybuje o užitečnosti a potřebnosti hasičů jak 

profesionálních tak i dobrovolných. Neodmyslitelnou výbavou hasičů je požární technika  

a věcné prostředky požární ochrany pro bezchybné zvládnutí mimořádné události (dále jen 

MU). Stále větší důraz je postupem času kladen na to, aby se hasiči k zásahu dostali co možná 

nejrychleji a aby byli vybaveni požadovanou požární technikou, kterou umí obsluhovat. 

 Požární technika je v dnešní době už na velmi vysoké úrovni s ohledem  

na předcházející techniku (ruční, motorové, kombinované i parní stříkačky a historické 

automobily). Ano, tato technika je na vysoké úrovni, ale pro dnešní dobu, protože i požární 

technika se stále vyvíjí a jde stále kupředu, tak jako všechno ostatní. Je však nutno zvážit  

a posoudit, jaká je skutečnost v praxi. Jedna věc je, co je nabízeno jednotlivými výrobci  

a druhá, zda jsou k dispozici dostatečné zdroje na pořízení nejmodernější techniky 

v dostatečném množství. 

 Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit stáří požární techniky a provést sumarizaci 

techniky u jednotek sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JSDH”) v okrese Přerov  

a navrhnout obměnu požární techniky u JSDH. Toto téma je v současnosti velmi aktuální, 
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protože JSDH sehrávají velkou úlohu při zdolávání MU a to díky tomu, že jsou součástí 

základních složek integrovaného záchranného systému ČR. 

 Vzhledem k zaměření práce, budu používat hlavně informace, které mi poskytly JSDH 

při vlastním průzkumu. Dalším cenným zdrojem informací bude statistická ročenka 

generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a informace z hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje územního odboru Přerov. Využiji ty informace, které 

mi pomohou k zvládnutí dané problematiky. 
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Rešerše 

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

práva a povinnosti fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob a také 

vymezuje působnost státních orgánů a samosprávy z hlediska požární ochrany.[10] 

 

Vyhláška ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů č. 247/2001 Sb. – Tento předpis je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 

133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.[11] 

 

MACÁK, V., LOŠÁK, J.: Požární automobily a požární přívěsy používané v ČSSR, Svaz 

požární ochrany ČSSR, Praha, 1976 – Autoři v knize popisují požární techniku, která se 

používala v ČSSR. Je zde také souhrnný popis požární techniky a je zde popsána konstrukce a 

vysvětlena funkce požární techniky.[5] 
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1 Charakteristika okresu Přerov 

Okres Přerov leží v samém středu Moravy v oblasti soutoku řek Moravy a Bečvy. Okres 

Přerov se rozprostírá na jihovýchodě Olomouckého kraje a na západě sousedí s okresy 

Olomouc a Prostějov. Na východě má okres Přerov společnou hranici s okresem Nový Jičín  

z Moravskoslezského kraje a s okresy Vsetín a Kroměříž z kraje Zlínského. [12] Město Přerov 

je městem statutárním a také je to obec s rozšířenou působností stejně jako Hranice a Lipník 

nad Bečvou.  

 

1.1 Geografie 

Celková rozloha okresu Přerov je 884 km2 a řadí se na třetí místo z 5-ti okresů 

Olomouckého kraje (Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk). Na celkové ploše 

Olomouckého kraje se okres Přerov podílí 18 %. Část okresu tvoří úrodná rovinatá Haná, 

která přechází pozvolna v Moravskou bránu, střeženou z obou stran pahorkatinami Oderských 

vrchů.[12] Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 68,5 %, podíl orné půdy na celkové 

rozloze je 56,4 %. Rozloha lesní půdy činní 183217 ha a 5808 ha vodní plochy mezi které 

patří řeka Bečva, Morava a Tovačovská jezera.[13] Lesnaté části okresu se rozprostírají 

kolem hradu Helfštýna a také jsou součástí vojenského výcvikového prostoru Libavá.  

Přerovsko je bohaté také na přírodní a kulturní památky. Najdete zde malebné prostředí 

okolo hradu Helfštýna, lázně v Teplicích nad Bečvou, známé Zbrašovské aragonitové jeskyně 

a nejhlubší propast v ČR (-244,5 m) v okolí Hranic na Moravě i nejstarší muzeum  

J. A. Komenského v Přerově. 

 

1.2 Dopravní obslužnost 

Okres Přerov má na svém území všechny druhy silnic kromě dálnic. V tomto okresu je 

mnoho dopravních uzlů, jak silničních, tak i železničních. Mezi největší dopravní silniční uzle 

jsou zařazována města Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice na Moravě. Mezi největší 

dopravní železniční uzle patří města Přerov a Hranice na Moravě. V Přerově se železnice 

rozdvojuje na trať do Brna a do Břeclavi. Druhý železniční uzel je v Hranicích, odkud vede 

trať na Slovensko a na Ostravu.  
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1.3 Klimatické podmínky 

Lokální teplotní poměry závisí výrazně na nadmořské výšce, na geografických 

souřadnicích a na místních geomorfologických poměrech, zejména na expozici terénu. [14] 

Průměrná teplota vzduchu v okrese Přerov je 8,84°C, průměrné srážky jsou 725,64 mm/m2  

a průměrná rychlost větru je 2,81 m/s. Průměrná výška sněhové pokrývky činní 23,2 cm.[15] 

Ve všech případech se jedná o průměrné hodnoty  za období 2003-2007. 

1.4 Průmysl 

Průmysl v okrese Přerov je velmi rozmanitý. Mezi nejvíce zastoupený průmysl, který se 

vyskytuje na území okresu, je průmysl řadí chemický, strojírenský, dřevařský a potravinářský. 

Nyní uvedu seznam firem, které v okresu Přerov mají zvýšené nebo vysoké riziko vzniku 

požáru. 

Precheza Přerov a.s. – výrobce titanové běloby 

Kemifloc – chemikálie pro čištění a úpravu vod 

PSP – výrobce strojírenských výrobků 

Meopta – výrobce optických výrobků 

Omega Servis -  přepravce NL 

Podzemní zásobník plynu – Lobodice 

Lihovar Kojetín 

Vacula s. r. o. Lipník nad Bečvou – sklad plastifikovaných granulí 
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2 Akceschopnost JSDH 

Co to vlastně je „akceschopnost”? 

Slovo akceschopnost je složenina dvou slov, a sice akce a schopnost. Akce je činnost, 

postup, jednání, působení. Schopnost znamená soubor předpokladů nutných k úspěšnému 

vykonání určité činnosti. [1] Akceschopností jednotek sboru dobrovolných hasičů se rozumí 

organizační, technická a odborná připravenost sil a prostředků k provedení zásahu, která je 

velmi důležitá pro rychlé zvládnutí každé mimořádné události. 

2.1 Legislativa upravující akceschopnost JSDH 

Akceschopnost JSDH má i v našem právním řádě velkou oporu. Jedná se především 

o zákony, vyhlášky ministerstva vnitra a interní předpisy generálního ředitele Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Mezi základní právní normy zabývající se výše 

uvedenou problematikou patří: 

1.) Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů; [10] 

2.) Vyhláška ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany; [11] 

3.) Vyhláška ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární 

techniky; 

4.) Vyhláška ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany; 

5.) Pokyn č. 9/2006 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 13. března 2006, kterým se vydává Řád strojní služby 

Hasičského záchranného sboru České republiky; 

6.) Pokyn č. 17/2003 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 15. dubna 2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů;  

7.) Pokyn č. 36/2005 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 19. října 2005, kterým se stanoví podrobnosti k zabezpečení 

plošného pokrytí území České republiky jednotkami požární ochrany v podmínkách 

kraje; 
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2.1.1 Základní legislativní rozdělení akceschopnosti JSDH 

Zákon o požární ochraně v § 70 odst.6, písm. b,[10] upřesňuje podmínky 

akceschopnosti jednotek požární ochrany. Spíše by se dalo říci, že znění tohoto paragrafu 

zákona o PO nás směřuje k vyhlášce MV č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Základní pilířem legislativní opory pro akceschopnost JSDH je § 18 vyhlášky MV  

č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů.[11]  

Akceschopnost jednotky se rozumí organizační, technická a odborná připravenost sil  

a prostředků k provedení zásahu. Jednotka je akceschopná, jestliže: 

• početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky jsou v souladu s vyhláškou  MV 

č. 247/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jednotka je schopna uskutečnit výjezd 

na zásah v časovém limitu. 

• hasiči mají odborné osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce, kterou 

v jednotce zastávají a v jednotce se provádí pravidelná odborná příprava. 

• má za účelem provedení zásahu připravenou požární techniku a věcné prostředky 

požární ochrany, které splňují podmínky pro použití v požární ochraně. 

O akceschopnosti jednotky se vede dokumentace, která může být bud písemná nebo 

elektronická. Tato dokumentace se uchovává po dobu pěti let. Dokumenty, které se 

zpracovávají o akceschopnosti jednotky: 

• Dokumentace o pravidelné odborné přípravě. 

• Dílčí zpráva o zásahu. 

• Taktické postupy pro jednotlivé činnosti jednotky při zásahu a dokumenty 

pro orientaci v územním obvodu jednotky. 

• Staniční protokol rádiových služeb. 

• Záznamy o provádění pravidelných kontrol u požární techniky a věcných 

prostředků. 

2.2 Početní stav hasičů a vnitřní organizace jednotky 

Početní stav hasičů a vnitřní organizace hasičů je velmi důležitým faktorem pro rychlé  

a bezpečné zvládnutí MÚ. Vnitřní organizace jednotky a početní stav hasičů je zakotvena 

 v §4 vyhlášky MV č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednotku tvoří požární 

technika, věcné prostředky požární ochrany a velitelem stanovený počet členů. JSDH obce 

nebo členů JSDH podniku a osob vykonávající službu v JSDH obce nebo v JSDH podniku 
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jako svoje zaměstnání. Členové JSDH jsou rozděleni do čet družstev a družstev o zmenšeném 

početním stavu.  

Četa se dělí na 2 nebo 3 družstva popřípadě skupiny. 

Družstvo (1+5) tvoří velitel a dalších 5 hasičů. 

Družstvo o zmenšeném početním stavu (1+3) tvoří velitel družstva a další 3 hasiči. 

Skupina tvoří vedoucí skupiny a nejméně 1 hasič (průzkumná skupina, atd.)  

Základní početní stav členů JSDH obcí je uveden v tab.1  

 

Tab. 1 Základní početní stav členů jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí [11] 

Kategorie jednotky Vnitřní organizace jednotky 
 JPO II/1 JPO II/2 JPOIII/1 JPOIII/2 JPO V 

Celkem základní početní stav členů 12 24 12 24 9 
Počet členů v pohotovosti pro výjezd 

v dané kategorii jednotky 
4 8 4 8 4 

Funkce 
Velitel 1 1 1 1 1 

Velitel družstva 2 5 2 5 2 
Strojník 3 6 4 6 2 

Hasič, starší hasič 6 12 5 12 4 
  

2.3 Výjezd jednotky 

Výjezd jednotky je uskutečněn v daném časovém limitu dle § 11, odst. 2., vyhlášky MV č. 

247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o časový úsek mezi vyhlášením poplachu 

příslušným operačním střediskem a odjezdem sil a prostředků jednotky určených k výjezdu 

z místa dislokace jednotky, ve kterém se nacházely před vyhlášením poplachu. [2]  

Při vyhlášení poplachu JSDH vyjíždí JSDH z místa své dislokace nejpozději do: 

1.) 10 minut, která je výlučně složena z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako 

svoje zaměstnání. 

2.) 5 minut, která je výlučně složena z hasičů , nebo členů, kterým byla určená pracovní 

pohotovost mimo pracoviště. 

2.4 Odborná způsobilost 

Hasiči musí mít osvědčení o odborné způsobilosti pro danou funkci, kterou v jednotce 

zastávají. Odbornou způsobilost hasičů u jednotky řeší § 35 odst. 5., vyhlášky MV č. 247/01 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
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Uchazeči o toto osvědčení absolvují místně příslušný kurz a to na funkce: velitel 

jednotky, velitel družstva, strojník, nositel dýchací techniky, obsluha motorové pily, atd. 

Kurzy se provádějí u Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen „HZS”) nebo v Ústřední 

hasičské škole Jánské Koupele a Bílé Poličany. Osvědčení o odborné způsobilosti se vydává 

na 5 let a po uplynutí této doby se musí opět obnovit přezkoušením. JSDH během tohoto 

období absolvují cyklickou odbornou přípravu u HZS kraje a to jednotky kategorie JPO II  

a JPO III jednou ročně. 

2.5 Odborná příprava 

Aby JSDH byla akceschopná musí se stále připravovat na nové věci, zdokonalovat své 

znalosti a to díky odborné přípravě u jednotky. Odborná příprava vychází z § 36 vyhlášky 

MV č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základní odbornou přípravu JSDH 

organizuje velitel jednotky a to v  rozsahu 40-ti pracovních hodin a také tuto přípravu ověřuje. 

Odborná příprava se ověřuje jedenkrát ročně a to přezkoušením ze znalostí a praktických 

dovedností. O tomto přezkoušení se vyhotoví protokol, který je součástí dokumentace  

o odborné přípravě. Pravidelné odborné přípravy JSDH se musí zúčastnit všichni členové 

jednotky. Mezi hlavní pilíře odborné přípravy zahrnujeme tyto činnosti: 

1.) Prohlubování odborných znalostí. 

2.) Tělesnou přípravu. 

3.) Prověřovací a taktická cvičení. 

2.5.1 Prohlubování odborných znalostí 

Hasiči k prohloubení odborných znalostí se účastní specializačních kurzů, přednášek, 

seminářů a jiných forem teoretického a praktického výcviku hasičů. Mezi odborné znalosti  

a přípravu musíme také zahrnout používání věcných prostředků požární ochrany a požární 

techniky při zdolávání MU nebo při taktických nebo prověřovacích cvičeních. Pokud členové 

jednotky nepoužívali tuto techniku a prostředky, vyhláška MV č. 247/01Sb., ve znění 

pozdějších předpisů nám stanoví četnost používání této techniky a prostředků. A to: 

• Používání dýchací techniky nejméně jedenkrát za tři měsíce. 

• Používáni protichemických ochranných oděvů a proti sálavému teplu nejméně 

jedenkrát za půl roku. 

• Používání prostředků pro detekci plynů a nebezpečných látek nejméně jedenkrát  

za měsíc. 
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• Řidiči absolvují kondiční jízdy v délce minimálně 10-ti km v intervalu 1x za 4 týdny, 

a to pokud neřídili požární automobil určený pro výjezd k zásahu nebo jiný automobil 

stejné hmotnostní kategorie. Při těchto kondičních jízdách se nepoužívá zvláštního 

výstražného zařízení . 

2.5.2 Tělesná příprava 

Tělesná příprava zahrnuje všeobecnou tělesnou přípravu zaměřenou na udržení fyzické 

zdatnosti a speciální tělesnou přípravu odpovídající charakteru činnosti při zásahu jednotek. 

Mezi speciální tělesnou přípravu zahrnujeme požární sport a výcvik s lezeckými, 

potápěčskými a záchranářskými prostředky. Požární sport zahrnuje tyto disciplíny: 

• Běh na 100m s překážkami. 

• Výstup do čtvrtého podlaží cvičné věže. 

• Štafeta 4x100 m s překážkami. 

• Požární útok. 

2.5.3 Prověřovací a taktická cvičení 

Prověřovací cvičení je určeno k prověrce akceschopnosti jednotky, k prověření požárního 

řádu obce, k prověření dokumentace zdolávání požáru, havarijních plánů nebo k ověření 

součinnosti mezi jednotkami a nebo k prověrce složek integrovaného záchranného systému. 

Při prověřovacím cvičení může dojít k vyhlášení cvičného požárního poplachu. Prověřovací 

cvičení pro JSDH mohou vyhlásit tyto osoby: 

• Generální ředitel nebo jeho zástupce. 

• Ředitel HZS nebo jeho zástupce. 

• Ředitel územního odboru HZS nebo jeho zástupce. 

• Velitel jednotky nebo příslušníci v rámci státního požárního dozoru 

• Hejtman kraje. 

• Statutární zástupce právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které jednotku 

zřídily. 

Taktické cvičení se provádí za účelem přípravy jednotky nebo štábu na zdolávání požáru 

nebo záchranné práce při mimořádných událostech. Taktická cvičení organizují velitelé 

jednotek v souladu s ročním plánem odborné přípravy. Je-li do taktického cvičení zapojeno 

dvě a více jednotek, námět taktického cvičení schvaluje ředitel územního odboru HZS kraje. 

Pokud taktické cvičení přesahuje víc jak  území jednoho okresu schvaluje jej ředitel  

HZS kraje.  
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2.6 Požární technika a věcné prostředky 

Jednotka SDH je akceschopná, jestliže má připravenou požární techniku a věcné 

prostředky dle § 8 vyhlášky MV č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Požární technika 

a věcné prostředky mohou být zařazeny do vybavení jednotek pokud vyhovují technickým 

podmínkám. Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany, které jsou zařazené  

do vybavení jednotek SDH mohou používat jenom hasiči, kteří mají osvědčení o odborné 

způsobilosti (viz. kapitola 3.4) a jejichž schopnost používat tuto techniku a prostředky nebyla 

snížena ze zdravotních důvodů.  

Požární techniku a věcné prostředky požární ochrany mohou jednotky používat jen 

pokud jsou prováděny kontroly v pravidelných intervalech a to před zařazením do jednotky, 

před každým použitím, po každém použití a v pravidelných intervalech, které stanovil 

výrobce. 

Pokud výrobce nestanoví pravidelné intervaly kontrol, tak jsou na tuto techniku  

a prostředky stanovené lhůty dle tab. 2. Lhůty pro provádění pravidelných kontrol stanovuje  

§ 8 odst. 4, vyhlášky MV č. 247/01 Sb., ve znění pozdější předpisů. O prováděných 

pravidelných kontrolách nebo kontrolách prováděných v intervalech stanovených výrobcem 

se vedou záznamy, které se uchovávají po dobu pěti let. 

 

Tab. 2 Intervaly pravidelných kontrol věcných prostředků [11] 

Lhůta Věcné prostředky požární ochrany 

1 měsíc pro detekci plynů a nebezpečných látek 

1 měsíc systém řízení výjezdu jednotky  

půl roku 
dýchací technika, ochranné protichemické oděvy, oděvy proti sálavému teplu, 

prostředky první pomoci 

půl roku spojovací technika 

1 rok pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou 

1 rok pneumatické a hydraulické vyprošťovací zařízení 

  

Příloha č. 4 k vyhlášce MV č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů nám stanovuje 

minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany pro JSDH obce. 

Minimální vybavení JSDH obce je uveden v tab.3 a bližší vysvětlení k této tabulce nalezneme 

v příloze č.4 citované vyhlášky. [11] 
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Tab.3 Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce [11] 

Kategorie jednotky 

 JPO II/1 JPO II/2 JPOIII/1 JPOIII/2 JPO V 

Cisternová automobilová stříkačka v 

základním provedení (dále jen CAS) 
1 1 1 1 11) 

Dopravní automobil 1 1 1 1 11) 

Automobilový žebřík do 30 m 12) 12) 12) 12) - 

Automobilová plošina do 30 m 12) 12) - - - 

Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 11) 11) 11) 11) 11) 

Motorová stříkačka 11) 11) 11) 11) 1 

Izolační dýchací přístroj 4 81) 4 81) 41) 

Vozidlová radiostanice požární ochrany 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice požární ochrany 2 4 2 4 11) 

Mobilní telefon 11) 11) 11) 11) 11) 

 

POZNÁMKA: 
1) JSDH obce je vybavena požární technikou a věcnými prostředky, pokud si to 

vyžaduje dokumentace zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu jednotka 

zabezpečuje. 
2) JSDH obce je vybavována výškovou technikou tak jako stanice typu P2 

hasičského záchranného sboru kraje. 

JPO II/1 – JSDH obce s územní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném    

početním stavu a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO II/2 – JSDH obce s územní působností, která zabezpečuje výjezd dvou družstev  

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO III/1 – JSDH obce s územní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO III/2 – JSDH obce s územní působností, která zabezpečuje výjezd dvou družstev  

o zmenšeném početním stavu a zřizuje se zpravidla v obci s počtem obyvatel nad 1000. 

JPO V – JSDH obce s místní působností, která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu.  
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3 Jednotky sboru dobrovolných hasičů 

3.1 Zřizování jednotek sboru dobrovolných hasičů 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizuje obec a to v samostatné působnosti dle 

§ 29 odst.1, písm. a, zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Obec je zodpovědná za akceschopnost  JSDH obce. JSDH obce je zřízena pomocí zřizovací 

listiny dle §3 [11]. Zřizovací listina může být nahrazena smlouvou o zřízení společné 

jednotky s jinou JSDH obce. Velitel JSDH obce je jmenován a odvoláván starostou obce vždy 

po vyjádření HZS kraje.  

Jednotku sboru dobrovolných hasičů podniku zřizuje právnická nebo podnikající 

fyzická osoba, dle § 68 odst. 2 zákona o požární ochraně č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, kterou určí Hasičský záchranný sbor kraje. Rozhodnutí Hasičského záchranného 

sboru kraje vychází z výsledku posouzení požárního nebezpečí, nebo z dokumentace 

zdolávání požáru. Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (dále JSDH podniku) 

je jmenován a odvoláván zřizovatelem JSDH podniku s vyjádřením  Hasičského záchranného 

sboru kraje. Vybavení a početní stav členů JSDH podniku je dán na základě výsledků  

posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požáru a toto určuje Hasičský 

záchranný sbor kraje.  

Všechny JSDH jsou rozděleny do jednotlivých kategorií, které jsou základem pro 

vypracování požárního poplachového plánu kraje. Tyto JSDH jsou rozděleny do kategorií 

v závislosti na  stanovené potřebné době dojezdu na místo zásahu a v závislosti na vzdálenosti 

takto: 

1) JPO s územní působností na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje 

provádí zásah i mimo katastrální území obce, v níž jsou jednotky dislokovány. Jde o tyto 

jednotky: 

a) JPO II – jednotka požární ochrany SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako 

svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností do 10-ti minut jízdy z místa 

dislokace, zajišťuje výjezd do 5-ti minut od vyhlášení poplachu, dojezdová vzdálenost z místa 

dislokace je 7,5 až 10 km. 

b) JPO III  – jednotka požární ochrany SDH obce s členy, kteří vykonávají službu 

v jednotce požární ochrany (dále jen „JPO”) dobrovolně, s územní působností do 10-ti minut 

jízdy z místa dislokace, zajišťuje výjezd do 10-ti minut od vyhlášení poplachu, dojezdová 

vzdálenost z místa dislokace je 7,5 až 10 km. 
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2) JPO s místní působností plní úkoly v místě příslušném katastrálním území obce 

nebo areálu podniku svého zřizovatele, popřípadě na výzvu územně příslušného operačního 

střediska Hasičského záchranného sboru zabezpečují vyslání speciální požární techniky 

zpravidla na základě uzavřené písemné dohody, v tomto případě však zřizovatel definuje 

podmínky zajištění požární ochrany v místě působnosti po dobu nepřítomnosti jednotky. 

a) JPO V – jednotka požární ochrany SDH obce s členy, kteří vykonávají službu  

v JPO dobrovolně, zajišťuje výjezd do 10-ti minut od vyhlášení poplachu, dojezdová 

vzdálenost je 3,5 až 5 km. 

b) JPO VI – jednotka požární ochrany SDH podniku zřizovaná právnickou nebo 

podnikající fyzickou osobou, poskytuje speciální požární techniku na výzvu územně 

příslušného operačního střediska, zajišťuje výjezd do 10-ti minut od vyhlášení poplachu. 

3.2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů v okrese Přerov 

Na území okresu Přerov jsou zastoupeny všechny druhy JPO. Jednotky HZS 

(hasičského záchranného sboru) kraje i jednotky SDH (sboru dobrovolných hasičů). HZS 

Olomouckého kraje územní odbor Přerov eviduje na svém území tyto JPO, které jsou uvedené 

v tabulce č. 4. Celkový přehled JSDH v okrese Přerov je uveden v příloze č.1. Pro zhodnocení 

a vyhodnocení požární techniky u JSDH jsem se především zaměřil na tyto jednotky: JPO II, 

JPO III, JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou (dále jen „CAS”). a JPO VI také 

s CAS. V tab.4. jsem uvedl, že v okrese Přerov je 109 JPO V a pro statistické sledování  

a vyhodnocování těchto JPO jsem použil pouze 7 JPO, které disponují CAS. Tyto JSDH obce 

jsem si vybral z jednoho důvodu, protože tyto JSDH obce jsou zařazeny v požárním 

poplachovém plánu Olomouckého kraje i mimo svoje území obce. S těmito JSDH obce se 

počítá při větší MÚ, nebo rozsáhlejších požárech s dodávkou vody pomocí CAS.  

 

Tab. 4 Celkový přehled jednotek požární ochrany v okrese Přerov 

 

Druh JPO Počet JPO 

HZS kraje 4 

HZS podniku 2 

SDH obce 129 

SDH podniku 2 

Celkem 137 

Druh JPO Počet JPO 

JPO II 4 

JPO III 16 

JPO V 109 

Celkem 129 
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3.3  Plošné pokrytí  

Plošné pokrytí je systém organizace JPO, realizovaný plošným rozmístěním sil  

a prostředků JPO, který stanoví základní úroveň garantované pomoci poskytované zásahem 

JPO v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního území nebo objektů, předurčuje 

působnost JPO a stanoví princip jejich spolupráce na území okresu v zájmu záchrany lidí  

a majetku před požáry, živelný mi pohromami a jinými mimořádnými událostmi. [3] JPO 

s územní působností, které jsou zařazeny do plošného pokrytí okresu Přerov jsou zobrazeny 

na obrázku č.1.  

Obrázek č.1 nám znázorňuje rozmístění jednotek HZS kraje a JSDH obce a to kategorie 

JPO II a JPO III. Pro větší přehlednost a rychlejší orientaci v obrázku č.1 jsem jednotky HZS 

podniku, JSDH obce kategorie JPO V a JSDH podniku neuváděl. 

 

 

 
Obr. 1- Mapa plošného pokrytí okresu Přerov JPO [3] 
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4 Přehled  požární techniky 

Požární technika je souhrn všech technických prostředků k zajištění požární prevence  

a k hašení požárů, likvidaci živelních pohrom, nehod a provádění tzv. technických zásahů. [4] 

Legislativa v České republice neupravuje používání ani životnost požární techniky u JSDH  

a to díky tomu, že tato technika je ve vlastnictví jak jednotlivých obcí, tak i právnických nebo 

podnikajících fyzických osob. Nákup, prodej, opravy a celé náklady na tuto techniku nese její 

zřizovatel. V této bakalářské práci jsem použil jako výchozí předpis pro požární techniku Řád 

strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky. Všechny informace, které se 

týkají požární techniky a JSDH, jsem použil z vlastního průzkumu, který jsem provedl  

u daných jednotek v okrese Přerov. 

Vlastní průzkum jsem prováděl vždy v dané požární zbrojnici dané jednotky s velitelem 

jednotky popřípadě s pověřeným strojníkem. Celý průzkum se skládal ze dvou částí. V první 

části se vyplnil dotazník, který jsem měl  předem připravený. Ve druhé části jsem pořizoval 

fotografie dané požární techniky u JSDH. Základním vstupním dokumentem a zdrojem 

informací pro tuto bakalářskou práci byl již zmiňovaný dotazník. Tento dotazník je uveden 

v příloze č.2. V příloze č. 3 jsou zobrazeny fotografie dané požární techniky, která se nachází 

u JSDH. 

4.1 Celkový přehled požární techniky u JSDH v okresu Přerov 

Na českém trhu je mnoho výrobců i dovozců nové moderní požární techniky, která je  

na velmi vysoké úrovni. JSDH ale touto technikou  téměř nedisponují a pokud ano, tak jen velmi 

zřídka, a to díky velkým pořizovacím nákladům. Zřizovatelé JSDH vyčleňují ve svém rozpočtu 

na JSDH jen na ty nejdůležitější náklady. Ano, teď jsem použil sousloví nejdůležitější náklady, 

což mám na mysli např. výbava osobními ochrannými prostředky, školení jednotky, běžné 

režijní náklady (voda, plyn, elektřina), PHM a na opravy staré požární techniky, která zde je po 

starší generaci.  

V okrese Přerov se také potýkají s tímto problémem asi tak jako v celé České republice. 

Na celém území tohoto okresu je evidováno 34 CAS u JSDH a 29 dopravních automobilů 

(dále jen „DA”). 
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4.1.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Jak je uvedeno výše v okrese Přerov u JSDH je mnoho zastaralé požární techniky, která 

by si zasloužila výměnu. Na obrázku č. 2 je znázorněn počet a druh CAS u JSDH. Z obrázku  

č. 2 a 3 je patrné, že v okrese Přerov má  největší zastoupení a to 58 % CAS 25 Š 706, které se 

vyráběli už od roku 1964. [5], dle obrázku č. 3. Podrobné rozdělení CAS u JSDH s grafickým 

znázorněním stáří vozidel nalezneme v příloze č. 4. 

Obr. 2 - Celkové zastoupení CAS v okrese Přerov 

Obr. 3 - Procentní zastoupení CAS u jednotek SDH 

 

 V grafu na obrázku č. 4 je znázorněno stáří všech CAS u JSDH v závislosti na roku 

výroby. Z tohoto grafu je patrné, že JSDH mají CAS starší 20 ti let a průměrné stáří CAS  

u JSDH je 29 let. Z mého pohledu je toto stáří velmi alarmující a také vypovídá o finančních 

prostředcích, které zřizovatelé jednotek vkládají do obnovy CAS.  
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Obr. 4 - Celkové stáří CAS v okrese Přerov 

4.1.2 Dopravní automobil 

Nedílnou součástí JSDH je dopravní automobil. JSDH používají DA především  

na dopravu hasičů k zásahům, ale také ve velké míře na soutěže. Na obrázku č. 5 je znázorněn 

počet a druh DA u JSDH. Na tomto obrázku je zřejmé, že v okrese Přerov 

má největší zastoupení DA 12 Avia 31, tak jako v celé České republice.  

Obr. 5 - Celkový přehled DA v okrese Přerov 

 

Na obrázku č. 6 je znázorněno stáří všech DA u JSDH v závislosti na roku výroby. 

Z tohoto grafu je zřejmé, že u JSDH alespoň, co se týče DA, je situace o trochu lepší než u CAS. 

Průměrné stáří DA u JSDH je necelých 24 let. U DA není takový letitý propad než u CAS, co se 

týče nákupu nebo spíše stáří vozidel, což značí nákup nového DA jednou za pět let.  
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V příloze č.5 nalezneme seznam jednotek, které disponují DA a také zde je uveden přesný rozpis 

DA a jejich rok výroby. 

 

Obr. 6 - Celkové stáří DA v okrese Přerov 

4.2 Požární technika u JPO II  

4.2.1 Cisternová automobilová stříkačka 

V okrese Přerov jsou 4 JSDH obce v kategorii JPO II a také jejich vybavení CAS je 

rozdílné viz. obrázek č. 7. Na tomto obrázku je patrné, že největší zastoupení mají CAS 32 T 

815 což jsou cisternové automobilové stříkačky s výkonem čerpadla 3200 l/min na podvozku 

Tatra 815. Průměrné stáří CAS je 20 let což také dokazuje graf na obrázku č. 8. Seznam 

JSDH, které disponují technikou dle obrázku č. 8 jsou uvedeny v příloze č. 6 a součástí této 

přílohy jsou  i  roky výroby. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 - Počet a druh CAS u JPO II 
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Obr. 8 - Stáří CAS v letech u JPO II 

 

4.2.2 Dopravní automobil 

Mezi nejpoužívanější DA patří DA 12 Avia 31, ale už se začínají objevovat v okresu 

Přerov i jiné DA (DA VW Transporter JSDH Hranice). Graf na obrázku č. 9 nám znázorňuje 

početní stavy a druhy DA u JPO II a obrázek č. 10 zobrazuje stáří  jednotlivých DA u JPO II. 

Průměrné stáři DA u jednotek je 21,5 roků. V příloze č. 6 nalezneme seznam jednotek a roky 

výroby jednotlivých DA. 

Obr. 9 - Počet a druh DA u JPO II 
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Obr. 10 - Stáří DA v letech u JPO II 

4.2.3 Požární vysokozdvižná plošina 

Požární vysokozdvižná plošina (dále jen PVP) není povinnou výbavou JSDH, ale 

touto PVP se vybavují jednotky, u kterých je to odůvodněno havarijním plánem kraje, nebo 

dokumentací zdolávání požáru objektů jejichž ochranu před požáry a MU jednotka 

zabezpečuje. 

V okrese Přerov je jen jedna JSDH, která je vybavena PVP. Jedná se o JSDH Tovačov, 

která je zařazena do kategorie JPO II dle požárního  poplachového plánu Olomouckého kraje. 

PVP viz. obrázek č. 11 byla dříve zařazena na výjezd u jednotky HZS kraje územní odbor 

Přerov na stanici Hranice a poté byla převedena na obec Tovačov.  

 

 

Obr. 11 - Požární vysokozdvižná plošina 27- T 148  
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4.3 Požární technika u JPO III 

4.3.1 Cisternová automobilová stříkačka 

JSDH obce s kategorií JPO III mají největší zastoupení co se týče druhů a typů požární 

techniky. U JPO III je evidováno 19 CAS, mezi které nejvíce patří CAS 25 Š 706, CAS 32  

T 148 (138), CAS 32 T 815, aj. Procentní zastoupení této techniky je zobrazeno na obrázku  

č. 12. Počet CAS u JPO III je zobrazen na obrázku č. 13. 

 
Obr. 12 - Procentní zastoupení CAS u JPO III 

 
Obr. 13 - Počet a druh CAS u JPO III 

 
Průměrné stáří vozidel CAS u JPO III je necelých 28 let. Stáří CAS a jednotlivé počty CAS 

jsou zobrazeny v grafu na obrázku č. 14. Stáří jednotlivých CAS, které jsou u JPO III jsou 

rozepsány a vysvětleny v příloze č.7. 
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Obr. 14 - Stáří CAS v letech u JPO III 

 

4.3.2 Dopravní automobil 

JSDH, které jsou zařazeny do kategorie JPO III, splňují přílohu č. 4 vyhlášky MV 

č. 247/01 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to, že podle této přílohy musí mít ve své 

jednotce alespoň jeden DA. Počet a druh DA u JPO III v okrese Přerov znázorňuje graf  

na obrázku č. 15. Na tomto obrázku je patrné, že DA 12 Avia 31 je mezi JPO III velmi 

rozšířená.  

 

Obr. 15 - Počet a druh DA u JPO III 
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Na obrázku č.16 je graf, který ukazuje vývoj stáří DA u JPO III. Na tomto grafu 

zřejmé, že většina DA u JPO III jsou starší než 20 let, což už jsou za svou morální i fyzickou 

životností. Průměrné stáří DA je 25 let. V příloze č.7 je uveden seznam JSDH, které disponují 

DA  a rok výroby DA je zde také uveden. 

 

Obr. 16 - Stáří DA v letech u JPO III 

 

4.4 Požární technika u JPO V 

4.4.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Jednotka kategorie JPO V nemusí mít CAS a to pokud to nevyžaduje plošné pokrytí  

a nebo dokumentace zdolávání požáru objektů, ve které je jednotka zařazena. V okrese Přerov 

je 7 jednotek typu JPO V, které mají CAS. Největší zastoupení CAS u JPO V má CAS 25  

Š 706 a to 70 % dle obrázku č. 17.  
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Obr. 17 - Procentní zastoupení CAS u JPO V 

 

0
1
2
3
4
5
6
7

5 10 15 20 25 30 35 40 45 51

Stáří DA v letech

P
oč

et
 D

A



 

 31 

Do grafu na obrázku č. 17 jsem zahrnul i automobilovou stříkačku (AS 16) viz. 

obrázek č. 18. Tato stříkačka je významná tím, že na podvozku nemá nádrž na vodu na 

stříkání, ale tato stříkačka má nádrž na vodu o objemu 200 l a to jenom na zavodnění sacího 

řádu a čerpadla. Tyto stříkačky se mohou a většinou používají u vodního zdroje při dálkové 

dopravě vody. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 18 - Automobilová stříkačka AS 16 IFA W 50 L 

 
Na obrázku č. 19 máme znázorněno početní zastoupení CAS u JPO V a zde je patrné, 

že u JPO V převládají CAS 25 Š 706. Stáří CAS je uvedeno na obrázku č. 20, ze kterého 

vyplývá, že CAS u JPO V jsou 25 let staré a starší, což potvrzuje i průměrná doba stáří, která 

činní 32 let. V příloze č.8 jsou uvedeny jednotky, které jsou zařazeny do kategorie JPO V, 

které vlastní CAS a také jsou zde rozepsány jednotlivé CAS. 

Obr. 19 - Počet a druh CAS u JPO V 
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Obr. 20 - Stáří CAS v letech u JPO V 

4.4.2 Dopravní automobil 

JSDH obce  kategorie JPO V jsou především vybaveny jen DA což v okrese Přerov  

je DA 12 Avia 31 V grafu na obrázku č. 21 jsou uvedené DA, které vlastní JSDH obce 

kategorie JPO V s CAS. Roky výroby jednotlivých DA a seznam jednotek je uveden v příloze 

č. 8. Průměrné stáří DA u jednotek JPO V , které vlastní CAS je 27,5 let. Toto průměrné stáří 

DA u JPO V je znázorněno v grafu na obrázku č. 22. 
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Obr. 21 - Počet a druh DA u JPO V 
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Obr. 22 - Stáří DA v letech u JPO V 

4.5 Požární technika u JPO VI 

V příloze č. 1 jsem uvedl, že na území okresu Přerov jsou dvě JSDH podniku a to JSDH 

Precheza Přerov a. s. a JSDH Eta Milotice. V průzkumu, který jsem prováděl bylo zjištěno, že 

JSDH Eta Milotice nedisponuje žádnou mobilní požární technikou. Tato JSDH vlastní jen 

přenosnou motorovou stříkačku a z tohoto důvodu se o této JSDH nebudu více zmiňovat.  

4.5.1 Cisternová automobilová stříkačka 

V okrese Přerov je jenom jedna jednotka SDH podniku a to Precheza Přerov a.s., která 

vlastní CAS. Tato je jednotka vlastní 2 CAS a to 1x CAS 25 Š 706 a 1x CAS 16 Š 706. Obě 

CAS jsou už zastaralé, což potvrzují i roky výroby těchto CAS. CAS 25 Š 706 byla vyrobena 

v roce 1984 a CAS 16 Š 706 byla vyrobena už v roce 1964.  

4.5.2 Dopravní automobil 

Dopravní automobil je u jednotky SDH podniku využíván mnohem více než samotné 

CAS a to díky svému vybavení a pružnosti na jednotlivé MÚ, ke kterým je jednotka 

předurčena (na území podniku). DA viz. obrázek č. 23 byl vyroben v roce 2000 u firmy THT 

Polička a to dle zadání majitele. Toto vozidlo bylo postaveno na novějším podvozku od firmy 

Avia a nese označení DA 12 Avia 60. 
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Obr. 23 - DA 12 Avia 60 

4.6 Zhodnocení požární techniky u JSDH v okrese Přerov 

V okrese Přerov u JSDH je 34 CAS a 29 DA. Průměrné stáří všech CAS v okrese je 

29 let a průměrné stáří DA je 24 let. Podle mého názoru je toto stáří velmi alarmující a je čas 

na změnu požární techniky. Největší zastoupení mezi CAS je vozidlo CAS 25 Š 706 a to  

z 58 % a největší zastoupení mezi DA je vozidlo DA 12 Avia 31. 

 JSDH obce kategorie JPO II disponují především CAS 32 T 815 a průměrné stáří 

všech CAS u JPO II je 20 let. Průměrné stáří DA u JPO II je 21,5 roku a používají především 

DA 12 Avia 31. 

 U JSDH obce kategorie JPO III je celkem 19 CAS a jejich průměrné stáří je 28 let. 

Mezi nejpoužívanější CAS zde řadíme CAS 25 Š 706 a za ní ji hned následuje CAS 32 T 148. 

Jako DA používají JSDH obce kategorie JPO III také především DA 12 Avia 31 a průměrné 

stáří  činní  25 let. 

 Pro srovnání jednotek JPO II a JPO III jsem se také zabýval stářím požární techniky  

u jednotek JPO V, které vlastní CAS. V okrese Přerov je 7 jednotek JPO V které vlastní CAS. 

Stáří těchto CAS je nejvyšší ze všech JPO což činní 32 let. A opět nejvíce zastoupeným 

vozidlem mezi CAS patří CAS 25 Š 706. Také u jednotek JPO V je zastoupeno vozidlo DA 

12 Avia 31 v hojné míře a průměrné stáří je 27,5 let. 

 Součástí JSDH okresu Přerov je také JSDH podniku Precheza Přerov a.s. Tato 

podniková jednotka vlastní dvě CAS a to CAS 25 Š 706 a také dopravní automobil DA 12 

Avia 60. 
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 Nyní je zde otázka, co udělat s tak zastaralou technikou. Podle mého názoru odpovědi 

na tuto otázku jsou hned tři:  

1.) Nákup nové požární techniky - moc dobře víme jak je dnešní požární technika 

drahá a mnozí zřizovatelé JSDH nemají finanční prostředky na nákup nové požární 

techniky a tak volí levnější řešení, což jsou repase. 

2.) Repase požární techniky – repase požární techniky není zas až tak finančně náročná 

jako nákup nové požární techniky, ale i cena repase je závislá na prací které si 

objednavatel žádá nebo technika vyžaduje. Repase v okrese Přerov jsou popsány 

v kapitole č. 5. 

3.) Převod starší požární techniky od HZS kraje – převod starší techniky od HZS 

kraje k JSDH obcí se provádí v okrese Přerov jen velmi málo, protože i samotné HZS 

kraje nemá mnoho  finančních prostředků na nákup nové požární techniky. 
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5 Repase požární techniky 

5.1 Celkový přehled repasí požární techniky u JSDH v okrese Přerov 

Repase nebo se dá také říci, že se jedná o generální opravu a to buď na motorické, 

podvozkové nebo nástavbové části techniky. Repase se začali provádět v posledních asi tak 

deseti letech a to z důvodů vysokých  finančních nákladů, které jsou zapotřebí k nákupu nové 

požární techniky, protože stará požární technika začíná dosluhovat a na dnešní požární 

techniku jsou kladeny mnohem větší nároky jak na bezpečnost, tak i na uložení materiálu 

v dané technice. Tento stav se děje jak u HZS ČR, tak i u JSDH.  

Myslím si, že by bylo pěkné, kdyby docházelo k pravidelné obnově vozového parku  

a nemusely by být využívány tyto služby jako jsou repase požární techniky. Jenom je zde 

jeden, ale moc velký problém, a to jsou finanční prostředky, o kterých jsem se zmiňoval výše. 

 Tyto finanční prostředky na obnovu požární techniky nejsou v dostatečné míře ani ve 

státním rozpočtu na obnovu požární techniky u hasičských záchranných sborů krajů natož pak 

v rozpočtech obecních úřadů. 

Zde jsem sice lehce nastínil problematiku repase, ale po konzultacích s odbornými 

pracovníky, kteří tyto repase provádějí, jsme se shodli v jedné věci, že repase dané techniky je 

dobrá, ale na nezbytně krátkou dobu cca 10 let. Řád strojní služby upravuje orientační dobu  

životnosti požární techniky viz. příloha č. 9 [6], ale tento řád se nevztahuje na požární 

techniku, obcí a podniků. A tak právě proto obce nebo podniky mohou nakládat se svojí 

technikou jak uznají za vhodné a to i s její životností. Výrobci požární techniky (THT,s. r. o., 

SPS-THZ, WAWRZASZEK, KAROSA) nedeklarují životnost požární techniky, zde jsou 

pouze záruky na určité díly a práce provedené, a to je vše. Požární technika je udržovaná tak, 

aby stále vyhovovala zákonu o pozemních komunikacích, protože požární technika musí dle 

tohoto zákona jezdit na pravidelné technické prohlídky jednou ročně. 

 Když porovnám životnosti požární techniky u jednotek HZS kraje a u JSDH obce  

a podniku tak stanovené životnosti požární techniky u JSDH jsou překračovány 

mnohonásobně více než u jednotek HZS kraje. V okrese Přerov je průměrné stáří požární 

techniky u JSDH 26,5 let a pokud by jsem to vzal s porovnáním s řádem strojní služby, který 

doporučuje orientační dobu životnosti 12 let, tak tato doba je už minimálně dvakrát 

překročena. 
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5.1.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Všechny JSDH, o kterých jsem hovořil v této bakalářské práci, se snaží udržovat CAS 

v akceschopném a provozuschopném stavu, aby byla celá jednotka akceschopná. V mnoha 

případech se tato akceschopnost udržuje jen za velkého úsilí a nasazení samotných členů 

jednotek.  

V okrese Přerov je evidovaných 34 CAS z čehož 21 CAS prošlo  repasí (viz. obrázek 

č.24). Tyto repase proběhli v posledních 10-ti letech a jejich finanční krytí proběhlo jak 

z obecních rozpočtů, tak i z rozpočtu kraje. JSDH investovali do těchto repasí celkem 

7 809 000 Kč. Podle grafu na obrázku č. 25 vidíme procentní zastoupení obce a kraje ve 

financování těchto repasí. Ze 72 % jsou repase financovány z obecních rozpočtů a krajský 

rozpočet tuto repasi jenom částečně podporuje (dofinancovává).  

 

Obr. 24 - Počet repasovaných CAS 

 

Obr. 25 - Procentní zastoupení finančního krytí repasí CAS 
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Při průzkumu, který jsem prováděl u jednotek SDH, jsem se zaměřil na repasi ze dvou 

hledisek. První hledisko, které jsem posuzoval bylo, jestli je repase prováděna na motorické  

či podvozkové části, nebo na nástavbě vozidla. Druhé hledisko, které jsem posuzoval bylo, 

zda repasi techniky si jednotka SDH prováděla svépomoci a nebo tuto repasi zadala odborné 

firmě. Výsledky těchto dvou hledisek  jsou zobrazeny v následujících grafech.  

Na obrázku č. 26 je znázorněno procentní zastoupení repasí na motorické či podvozkové častí 

nebo na nástavbě. Při tvorbě tohoto grafu jsem uváděl převládající repasi na daném vozidle. 

Obrázek č. 27 znázorňuje zda repasi prováděla jednotka SDH svépomoci nebo ji prováděla 

odborná firma. Přesný přehled jednotek, které mají repasované CAS a kdo tuto repasi 

prováděl je uveden v příloze č. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 - Procentní zastoupení repasí na motorické části nebo na nástavbě CAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 - Procentní zastoupení zhotovitelů repasí CAS 
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5.1.2 Dopravní automobil 

Jednotky SDH investují své finanční prostředky i na repasi dopravních automobilů, 

kde životnost DA dle řádu strojní služby je 16 let a mnoho DA tuto hranici překračuje. 

U dobrovolných jednotek všech kategorií v okrese Přerov je evidováno 29 DA různého stáří 

viz. kapitola 5.1.2. Z těchto 29 DA je 13 DA, které prošly repasí v posledních 10 letech viz. 

obrázek č. 28. Repase DA není tolik finančně nákladná jako repase CAS což potvrzuje 

obrázek č. 29, který nám zobrazuje financování repasí DA. JSDH investovali  

do repasí DA 827 000 Kč a z 80 % byli tyto repase financovány z obecních rozpočtů  

a zbývajících 20 % dostali JSDH finanční dotaci na repasi DA od krajského úřadu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 - Počet repasovaných DA 

 

Obr. 29 - Procentní zastoupení finančního krytí repasí DA 

 

V předcházejícím odstavci jsem uvedl, že JSDH investovaly do repasí DA 827 000 Kč. 

Podle mého názoru to není moc vysoká částka a to díky tomu, že JSDH si tyto repase 

především prováděly sami viz. obrázek č. 30. Celkový přehled JSDH, které mají repasované 

DA a kolik do této repase investovaly je uveden v příloze č. 9. 
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Repase provedené na DA jsou z 85 % provedené na nástavbě a zbývajících 15 % jsou 

provedené na motorické nebo podvozkové části, což činí 11 repasí na nástavbě a 2 repase  

na motorické nebo podvozkové časti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 - Procentní zastoupení zhotovitelů repasí DA 

 

5.2 Repase požární techniky u JPO II 

5.2.1 Cisternová automobilová stříkačka 

JSDH obce kategorie JPO II, které sídlí na území okresu Přerov mají repasované CAS, 

a to v posledních 4 letech. Tyto jednotky si nechaly repasovat jenom nástavby a některé 

jednotky jako třeba JSDH Hranice má svou CAS repasovanou úplně kompletně, a sice od 

nádrže na vodu přes čerpadlo až po nové úložné prostory. Kdežto JSDH Potštát repasovala 

nebo spíše opravovala nezbytné věci jako jsou prorezivělé plechy, výměna kulových ventilů  

a nástřik.  

Všechny tyto repase jsou závislé na obecním rozpočtu a na krajských dotacích.  

Na obrázku č. 31. jsou uvedeny finanční prostředky, které jednotky investovali do repasí CAS. 

V příloze č. 10 jsou uvedeny jednotlivé roky repase a také financováni těchto repasí. Repase 

provedené na CAS byli provedeny u JSDH Potštát a u JSDH Opatovice svépomoci, JSDH 

Tovačov byla repase provedena firmou Komet Pečky a JSDH Hranice firmou Sehat Poříčany. 
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Obr. 31 - Finanční krytí repasí  CAS u JPO II 

 

5.2.2 Dopravní automobil 

Repase dopravních automobilů u JPO II je provedena pouze u JSDH Opatovice. 

Repasi nástavby si jednotka prováděla svépomoci a vyžádala si 120 000 Kč z obecního 

rozpočtu. JSDH Potštát a Tovačov mají DA v původním stavu. JSDH Hranice dostala od 

svého zřizovatele v roce 2003 nový DA VW Transporter. 

 

5.3 Repase požární techniky u JPO III 

5.3.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Jednotky SDH obce  kategorie JPO III v okrese Přerov užívají  19 CAS z nichž 12 

CAS prošlo repasí, což činí 63% z celkového počtu CAS a to v posledních 10 letech. Tyto 

repase byli zaplaceny z obecních rozpočtů, ale i z krajských dotací. Procentní zastoupení  

a částka těchto financí je uvedena v grafu na obrázku č. 32. Z 58 % jsou repase provedené  

na nástavbě a ze 42 % jsou provedené na motorické nebo podvozkové části.  

Mezi hlavní firmu, která provádí repase na těchto starých typech CAS je firma Komet 

Pečky. U této firmy si jednotky JPO III nechali repasovat 4 CAS což činí 33 % z celkového 

počtu CAS. Zhotovitelé dalších repasí jsou uvedeny v příloze č. 10. Mimo těchto zhotovitelů 

repasí jsou zde uvedeny roky repasí, jednotky které si nechali tuto repasi udělat a také 

finanční krytí. 
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Obr. 32 - Procentní zastoupení finančního krytí repasí CAS u JPO III 

 

5.3.2 Dopravní automobil 

V okrese Přerov jednotky SDH obce kategorie JPO III mají 16 DA z čehož 8 DA je 

repasovaných a to většinou nástavba. Jen jednotka SDH Bělotín má repasovaný motor. 

Všechny tyto repase proběhli během posledních 12 let. Repasi DA si jednotky prováděli 

svépomoci až na JSDH Hustopeče nad Bečvou. Z větší části, tedy ze 73 %, byly tyto repase 

hrazeny z obecního rozpočtu a zbývající část hradily krajské dotace viz obrázek č. 33. 

V příloze č. 10 jsou uvedeny jednotky, které mají DA po repasi, poté roky repasí 

a podrobnější finanční krytí repasovaných DA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 - Procentní zastoupení finančního krytí repasí DA u JPO III 
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5.4 Repase požární techniky u JPO V 

5.4.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Při vlastním průzkumu, který jsem prováděl u jednotek SDH, jsem byl velmi 

překvapen, že i jednotky JPO V , které mají CAS, jsou schopny přesvědčit zastupitele, aby 

investovali nemalé peníze do repasí CAS. Pokud vezmeme v potaz, že jednotka JPOV je na 

obci do 1000 obyvatel a tato obec nemůže investovat na požární ochranu v obci 200 000 až 

500 000 Kč, tak i tyto peníze, které vložili do repase CAS jsou velké. V okrese Přerov  je 8 

CAS u jednotek JPO V z čehož 4 CAS prošli repasí nebo spíše jenom větší opravou 

a  to  v posledních 6 letech.  

Jednotky SDH Týn nad Bečvou a JSDH Křenovice provedly repasi nástavby a JSDH 

Přerov-Újezdec a JSDH Staměřice provedly repasi motoru nebo podvozku. Všechny JSDH 

obce hradili tuto repasi z obecních rozpočtů a jako jediná jednotka SDH Týn nad Bečvou 

dostala krajskou dotaci ve výši 100 000 Kč na repasi CAS viz. obrázek č. 34. 

V příloze č. 10 jsou uvedené roky repasí, zhotovitelé repasí a podrobnější finanční krytí 

repasovaných CAS. 

 

Obr. 34 - CAS 25 Š 706 
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5.4.2 Dopravní automobil 

V okrese Přerov JSDH obce kategorie JPO V s CAS  mají 8 DA, z čehož 4 DA jsou 

repasované a to většinou nástavba. JSDH Přestavlky má repasovaný motor. JSDH Křenovice 

a JSDH Přerov- Čekyně prováděli repasi svépomoci a ostatním jednotkám repasi prováděla 

odborná firma. Všechny tyto repase byly hrazeny jen z obecních rozpočtů. V příloze č. 10 

jsou uvedené roky repasí, zhotovitelé repasí a náklady na tyto repase DA. 

 

5.5 Repase požární techniky u JPO VI 

5.5.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Jednotka SDH Precheza Přerov vlastní  2 CAS, z nichž jedna v roce 2003 prošla repasí 

u firmy Komet Pečky. Tato firma provedla venkovní nástřik vozidla, vnitřní nástřik nádrže  

na vodu a výměnu motoru. Celková cena repase činila 150 000 Kč. 

5.5.2 Dopravní automobil 

Jednotka SDH podniku nemá repasovaný DA, protože jednotka v roce 2000 dostala 

nový DA 12 Avia 60 viz. obrázek č. 23 od firmy THT Polička. DA je proveden dle zadání  

a požadavků jednotky. Celkové náklady na pořízení DA činí 2 500 000 Kč.  

 

5.6 Celkové zhodnocení repasí požární techniky u JSDH v okrese Přerov 

Zřizovatelé JSDH v okrese Přerov volí v mnoha případech jednu z možností jak zmírnit 

stáří požární techniky pomocí repasí techniky. Cena repase je závislá na požadavcích JSDH  

a na celkovém stavu požární techniky. V celém přerovském okrese je 21 repasovaných CAS  

a 13 DA. Celkové náklady na repasi CAS  činily 7 809 000 Kč a na DA 827 000 Kč. Obce 

investovaly do repasí  5 624 500 Kč a do DA 662 000 Kč. Krajský úřad poskytl dotace  

na repasi CAS ve výší 2 184 500 Kč a na DA 165 000 Kč. Tyto finanční prostředky byly 

investovány do požární techniky v posledních 10-ti letech. 

Repase požární techniky u JSDH je většinou provedena na nástavbě podle požadavků 

jednotky. Repasi požární techniky prováděly jednotky svépomoci nebo odborná firma. 

Myslím si, že repase požární techniky je dobrá věc, ale jen na omezené období, protože i 

tato repase je provedena na starém vozidle, a tak nemůže nahradit vozidlo nové. Repase 

provedené na požární technice u JSDH by měla vydržet o něco více než u HZS kraje, protože 

tato technika u JSDH nenajezdí mnoho kilometrů a není na ni kladena taková zátěž. 
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6 Modernizace požární techniky u JSDH 

Modernizovat požární techniku u JSDH je dnes pro mnoho JSDH pouze teorií. Do roku 

1990 byla obcím převáděna starší technika od profesionálních sborů PO. Zastaralý vozový 

park na obcích se tak postupně obnovoval za novější a modernější typy Avia, Škoda 706  

a Tatra 148. Po roce 1990 se však od profesionálních sborů přestala technika převádět na obce 

a vozový park nebyl a není obměňován. Hlavní příčinou této situace byl nedostatek 

investičních prostředků u HZS okresu, vyplívající z celkové ekonomické situace státu 

v daném období. Proto byl zaveden systém generálních oprav a repase starší techniky, která je 

pro některé JSDH nedostupná. [8] 

Technický stav a stáří požární techniky je tíživým problémem jak jednotek HZS kraje, 

tak i JSDH. Náhradní díly na starší typy techniky se daly pořídit z rušených armádních skladů, 

ale v dnešní době už se to stává velkým problémem. Členové JSDH shánějí náhradní díly  

na techniku všude, kde je jen trochu možné a přijatelné, např.: vrakoviště, stará nepojízdná 

technika, ale také někdy i v zemědělských družstvech nebo dopravních společnostech. 

 

6.1 Finanční prostředky na nákup požární techniky 

Jak je popsáno v kapitole č. 6, že největším problémem, který JSDH tíží je financování 

buď už nové nebo staré techniky. Na nákup požární techniky se dají získat finanční 

prostředky a to od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR, krajského úřadu 

a nebo od obecního úřadu.  

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR poskytuje účelovou dotaci na vybrané typy  

požární techniky, vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro JPO. 

Účelová dotace může být poskytnuta pouze pro JPO kategorie JPO II a JPO III,                     

a to na pořízení CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 s maximální výší účelové dotace 2 

mil. Kč. 

Základní podmínkou pro získání účelové dotace je skutečnost, že obec neobdržela  

v posledních pěti letech žádnou dotaci v rámci reprodukce požární techniky, popřípadě jí 

nebyly uvolněny finanční prostředky na pořízení nové požární techniky z jiných zdrojů. Bližší 

specifikace pro určení účelové dotace na nákup požární techniky jsou uveřejněny na stránkách 

ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR přispěje v roce 2008 

padesáti JSDH účelovou dotací ve výši 2 mil. Kč. na reprodukci požární techniky. 
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V roce 2007 byl spuštěn program na obnovu staré hasičské techniky u JSDH obce. 

Tento projekt je financován ze zvláštního rozpočtového programu Ministerstva vnitra, který 

se jmenuje „Periodická obnova základní požární techniky jednotek PO zařazených 

do plošného pokrytí“. Podle tohoto projektu by měly HZS kraje získat do roku 2011 přibližně 

200 nových požárních automobilů.[9]  Všechny CAS, které převzali zástupci všech čtrnácti 

krajů jsou provedeny podle jednotného zadání z ministerstva vnitra Generálního ředitelství 

HZS ČR. Nyní je zde otázka, jestli to byla dobrá volba, aby všechny CAS byli provedeny 

stejně. Myslím si, že CAS měli být provedeny dle možností a potřeb jednotlivých HZS krajů.  

Nová požární technika by měla u jednotek HZS kraje sloužit po dobu pěti let a poté by měla 

být převedena k jednotkám SDH obce. Jestli tento projekt Ministerstva vnitra bude úspěšný, 

to ukáže už jen čas a lidé, kteří budou o těchto převodech rozhodovat.  

Olomoucký kraj každým rokem dává příspěvky JSDH obce na pořízení, rekonstrukci, 

opravu požární techniky a na nákupy věcného vybavení pro JSDH. Příspěvek se poskytuje 

obcím v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Příspěvky jsou určeny pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V. V roce 

2008 Olomoucký kraj rozdá celkem 6 000 000 Kč mezi všechny JSDH obce, které si zažádají 

o příspěvek a komise vyhoví jejich žádosti. 3 000 000 Kč budou rozděleny mezi JPO II a JPO 

III a 3 000 000 Kč mezi JPO V. Maximální výše příspěvku je stanovena na 300 000 Kč  

a tento příspěvek je vázán spoluúčastí obce a to v minimální výši 50 % celkové ceny. V 

letošním roce nastaly změny k lepšímu, na rozdíl od minulých let, kdy byl příspěvek pro obce 

maximálně 3 000 000 pro všechny JPO a maximální výše příspěvku činila 200 000 Kč. 

V kapitole č. 6 je popsáno jakou finanční měrou se podílel krajský úřad na opravách  

a repasích, které prováděli JSDH obcí. 

Zde jsem tak v krátkosti shrnul možnosti spolufinancování nákupu nebo opravy 

požární techniky u JSDH obcí. Zákon č. 133/85 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ukládá 

obcím v samostatné působnosti na úseku požární ochrany mimo jiné zabezpečovat materiální 

a finanční potřeby JSDH obce, tedy i nákup požární techniky. Nikde už ale není stanoveno,  

do jaké výše nebo jaké množství finančních potřeb musí obec dát na svoji jednotku a to samé 

je i v podniku. Dnešní ceny CAS, které se pohybují okolo 5 až 7 mil Kč, jsou pro některé 

obce nedosažitelnou skutečností i třeba při příspěvku 2 mil od Ministerstvo vnitra - generální 

ředitelství HZS ČR. 
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6.2 Kritéria pro p řevod požární techniky od HZS kraje 

Jednotky SDH disponují požární technikou, která je už morálně i fyzicky zastaralá. 

V důsledku této skutečnosti je technika náročná na provoz, i na údržbu a je zapotřebí 

obměňovat tuto techniku. V této kapitole se pokusím navrhnout modernizaci požární techniky 

u JSDH. Návrh na obměnu techniky bude prováděn z mnoha kritérií mezi které patří kategorie 

JPO, plošné pokrytí, počet výjezdů, časová dostupnost jednotky HZS kraje. 

V předcházejícím odstavci je uveden počet výjezdů JPO jako jedno z hlavních kritérií, 

které nám bude v mnohém ovlivňovat výběr nové požární techniky pro JSDH. V okrese 

Přerov vyjížděly JPO za uplynulé období k 10 549 zásahům.[16] Z čehož průměrný počet 

výjezdů za jeden rok činní 2 110. JSDH obcí vyjížděli v uplynulém období k 772 událostem 

z čehož jednotka kategorie JPO II k 249, JPO III  k 481 a JPO V k 42 událostem. JSDH obcí 

se podílejí na celkové zásahové činnosti ze 7%. Ve všech případech se jedná o průměrné 

hodnoty  za období 2003-2007. 

Modernizace požární techniky může probíhat dvěma způsoby. První způsob je nákup 

nové požární techniky. JSDH obce postrádají peníze na nákup nové požární techniky a proto 

se mnohé obce rozhodly investovat peníze do repasí, která není až tak nákladná a životnost 

požární techniky se prodlouží o několik let. Druhý způsob je převedení starší požární techniky 

od HZS kraje. Tento převod požární techniky se provádí při přebytku techniky u HZS kraje  

a nebo z nového projektu „ Periodická obnova základní požární techniky jednotek PO 

zařazených do plošného pokrytí.“ V rámci tohoto projektu  předpokládám, že by měli  

do okresu Přerov přijít celkem 3 - 4 CAS.  

Samotné rozdělení CAS mezi jednotlivé JSDH obce bude velkým problémem,  

ve kterém se musí zhodnotit všechny aspekty o kterých jsem hovořil výše. Při rozhodování  

o umístění nové požární techniky, musíme brát vybavení JPO komplexně. Vybavení JPO 

novou požární technikou by se mělo provádět od kategorie JPO II dále k JPO III a poté až 

JPO V.  

Při vybavování těchto JPO novou požární technikou nemůžeme brát ohled na to, že 

některá z JPO má repasovanou požární techniku. Při rozhodování o umístění nové požární 

techniky, se vyberou JSDH obce podle počtu požární techniky a tato technika jim bude 

nabídnuta. Nyní bude záviset rozhodnutí na starostovi obce potažmo na obecním 

zastupitelstvu, zda-li tuto nabízenou techniku přijmou nebo nikoliv. 

Pokud by jsem měl udělat takový letmý závěr z těchto možností na obnovu požární 

techniky u JSDH obce, tak si myslím, že tato obnova bude nedostačující. Jen, když vezmu 

v úvahu obměnu CAS, natož pak obměnu DA. A že se bude dále prohlubovat stáří požární 
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techniky ve velké míře,zejména u JPO III a JPO V, je nezpochybnitelné . Obměnu požární 

techniky u jednotek JPO II by mohl pokrýt program, který byl uveden už výše. Průměrná cena 

nové CAS se v dnešní době pohybuje okolo 6 – 6,5 mil. Kč. V okrese Přerov je 18 JSDH obcí, 

které potřebují vyměnit CAS, což by činilo náklady okolo 108 mil.Kč. Cena požární techniky 

je vždy závislá na podmínkách a na požadavcích JSDH. Pokud vezmeme v úvahu, že JSDH 

obce může získat účelovou dotaci od Ministerstva vnitra - generálního ředitelství HZS ČR ve 

výši max. 2 mil. Kč a krajskou dotaci ve výši max. 300 000 Kč, tak jsou tyto prostředky na  

nákup nové požární techniky nedostačující.  

Podle mého názoru by se mělo financování nákupu nové požární techniky  

co nejrychleji změnit a to k lepšímu, jinak hrozí v blízké době kolaps požární techniky  

u JSDH. Krajský úřad by měl zvýšit dotace, které poskytuje na obnovu této techniky. I 

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR by mělo zvýšit svou spoluúčast. Ale kde 

by jsem viděl ještě velké rezervy na financování nákupu požární techniky, tak to jsou 

pojišťovny, které působí na našem trhu. Většina uchráněných hodnot jsou profitem pojišťoven, 

které potom z tohoto těží. 

 

6.2.1 Návrh JPO II pro přidělení požární techniky 

 
Tak jak je uvedeno výše, předpokládám, že nové CAS by byli umístěny u JPO II. Mezi 

první obcí, která by měla dostat novou CAS je obec Potštát. Myslím si, že by tato obec měla 

získat CAS s terénním podvozkem jako první a to díky tomu, že je v blízkosti výcvikový 

prostor Libavá a nejbližší jednotka HZS kraje je až v Hranicích na Moravě. Jako další JSDH 

která by měla dostat novou CAS je obce Opatovice, a to díky tomu, že zabezpečuje požární 

ochranu jako jediná jednotka JPO II na Záhoří. A poté bych navrhoval jednotky JSDH 

Tovačov a JSDH Hranice na Moravě. 

 

6.2.2 Návrh JPO III pro přidělení požární techniky 

 
Navrhnout požární techniku nebo spíše obce, které by měly dostat přednostně novou 

požární techniku je velmi těžké. V tabulce č. 5 je uveden seznam těchto obcí, které by měly 

dostat přednostně novou požární techniku. Tento seznam obcí je vypracován z počtu výjezdů 

jednotlivých jednotek, stáří techniky kterou disponují, hasebním obvodem a vzdáleností 

jednotky HZS kraje. 
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Tab. 5 Seznam obcí pro novou požární techniku 

Pořadí   JSDH obce 

1 Kojetín 
2 Brodek u Přerova 
3 Lhota 
4 Osek nad Bečvou 
5 Lipník nad Bečvou 
6 Dřevohostice 
7 Radslavice 
8 Hustopeče nad Bečvou 
9 Horní Újezd 
10 Veselíčko 
11 Bělotín 
12 Jindřichov 
13 Střítež nad Ludinou 
14 Troubky 
15 Horní Moštěnice 
16 Přerov- Město 

 

6.2.3 Návrh JPO V a JPO VI pro přidělení požární techniky   

 
Navrhovat požární techniku pro jednotky JPO V je úplně  zbytečné a to z důvodů toho, 

že nepředpokládám, že by HZS kraje vybavovalo tyto jednotky novou požární technikou, 

když nejsou touto technikou vybaveny JPO vyšší kategorie (JPO II, JPO III) . Jednotky JPO 

V se musí spolehnout na své vlastní možnosti a na své zastupitele. Navrhovat požární 

techniku pro JPO VI je také neopodstatněné a to z důvodů toho, že JSDH podniku nemůžou 

očekávat převod požární techniky od HZS kraje. 
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Závěr 

Akceschopnost JSDH je velmi složitý systém, mezi který patří i požární technika.  

Aby JSDH byla akceschopná, tak musí mít požární techniku připravenou na výjezd 

v odpovídajícím stavu. Tento stav je největším problémem u JSDH. Hasiči udržují 

provozuschopnou požární techniku jen s vypětím všech svých sil. 

V souladu se zadaným tématem jsem se ve své práci zaměřil především na sumarizaci 

požární techniky u JSDH v okrese Přerov. Při průzkumu, který jsem prováděl u JSDH, jsem 

zjistil, že nejvíce JSDH používají cisternové automobilové stříkačky a dopravní automobily. 

Informace o požární technice, kterou JSDH používají jsou zpracovány v kapitole č. 4. JSDH, 

jsem rozdělil do kategorií (JPO II, JPO III, JPO V, JPO VI) a v každé kategorii je proveden 

celkový seznam požární techniky, počet, druh a její stáří. Zde jsem také rozebral zvlášť 

cisternové automobilové stříkačky a dopravní automobily.  

  Z vyhodnocení požární techniky vyplývá (kapitola 4.6), že JSDH okresu Přerov 

disponují velmi zastaralou požární technikou. Všechny JSDH ,kromě JPO II vlastní CAS 25 Š 

706, které už dosluhují nebo už některé dosloužily. Myslím si, že když konstruovali a vyráběli 

tyto CAS v šedesátých letech tak ani nevěděli, jaký úspěch budou mít s těmito CAS. Tak jak 

jsem zde již uváděl, tak si troufnu říci, že to byly nadčasové CAS. Jen mám nyní menší obavy 

z toho, že až všechny tyto CAS doslouží s čím budou JSDH jezdit k MU, protože adekvátní 

náhradu místo těchto CAS jsem na našem trhu nezaznamenal. 

 V kapitole č. 5 jsem provedl shrnutí požární techniky, která prošla v posledních 10-ti 

letech repasí. Repase se prováděly jak na motorické části, tak i na nástavbách. Mnoho JSDH 

si repase prováděly svépomocí a také v hojné míře repasovaly nástavbu dle požadavků JPO. 

Jako menší finanční výpomoc dostaly JSDH na repase dotaci od krajského úřadu a to ve výši 

2 184 500 Kč. Samotné obce investovaly do repasí 5 624 500. Pokud vezmeme v úvahu, že 

nová CAS stojí okolo 6,5 mil. Kč. tak tyto finanční prostředky, které investovali obce a 

krajský úřad do požární techniky jsou velmi nedostačující. 

 V poslední kapitole této bakalářské práce jsem se věnoval návrhu a modernizaci 

požární techniky u JSDH v okrese Přerov. Zde jsem uvedl možnosti získání finančních 

prostředků na nákup nové požární techniky a také jsem zde udělal návrh na pořadí, ve kterém 

by obce mohly dostávat novou požární techniku od HZS kraje. 

 Při vypracovávání této bakalářské práce jsem si uvědomil, že navržení detailního 

řešení modernizace požární techniky přesahuje rámec zadaného tématu i rozsah jedné 

bakalářské práce. 
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 Závěrem bych chtěl říci, že zpracované téma je velmi zajímavé i aktuální a výsledky 

byly pro mě velmi šokující. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby byly sledovány 

v pravidelných intervalech.  
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Příloha č. 1  Celkový přehled jednotek SDH v okrese Přerov 

Jednotky kategorie JPO II: 
Název a evidenční číslo Zřizovatel Místo dislokace Počet organizovaných výjezdů v 

kategorii 
SDH Hranice 
714134 

MěÚ Hranice Hranice 1 výjezd JPO II 

SDH Opatovice 
714167 

OÚ Opatovice Opatovice 1 výjezd JPO II 

SDH Potštát 
714180 

OÚ Potštát Potštát 1 výjezd JPO II 

SDH Tovačov 
714214 

MěÚ Tovačov Tovačov 1 výjezd JPO II 

 
Jednotky kategorie JPO III:  
Název a evidenční číslo Zřizovatel Místo dislokace Počet organizovaných výjezdů v 

kategorii 
SDH Bělotín 
714101 

OÚ Bělotín Bělotín 1 výjezd JPO III 

SDH Brodek u Přerova 
714107 

OÚ Brodek u 
Přerova 

Brodek u Přerova 1 výjezd JPO III 

SDH Dřevohostice 
714122 

OÚ Dřevohostice Dřevohostice 1 výjezd JPO III 

SDH Horní Moštěnice 
714129 

OÚ Horní Moštěnice Horní Moštěnice 1 výjezd JPO III 

SDH Horní Újezd 
714131 

OÚ Horní Újezd Horní Újezd 1 výjezd JPO III 

SDH Hustopeče n/B 
714135 

OÚ Hustopeče n/B Hustopeče n/B 1 výjezd JPO III 

SDH Jindřichov 
714137 

OÚ Jindřichov Jindřichov 1 výjezd JPO III 

SDH Kojetín 
714140 

MěÚ Kojetín Kojetín 1 výjezd JPO III 

SDH Lhota 
714149 

OÚ Lhota Lhota 1 výjezd JPO III 

SDH Lipník n/B 
714151 

MěÚ Lipník n/B Lipník nad Bečvou 1 výjezd JPO III 

SDH Osek nad Bečvou 
714170 

OÚ Osek n/B Osek nad Bečvou 1 výjezd JPO III 

SDH Přerov 
714183 

MěÚ Přerov Přerov 1 výjezd JPO III 

SDH Radslavice 
714192 

OÚ Radslavice Radslavice 1 výjezd JPO III 

SDH Střítež n/L 
714207 

OÚ Střítež n/L Střítež nad Ludinou 1 výjezd JPO III 

SDH Troubky 
714216 

OÚ Troubky Troubky 1 výjezd JPO III 
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SDH Veselíčko 
714225 

OÚ Veselíčko Veselíčko 1 výjezd JPO III 

 

Jednotky kategorie JPO V s CAS:  
Název a evidenční číslo Zřizovatel Místo dislokace Počet organizovaných výjezdů v 

kategorii 
SDH Křenovice 
714144 

OÚ Křenovice Křenovice 1 výjezd JPO V 

SDH Lobodice 
714155 

OÚ Lobodice Lobodice 1 výjezd JPO V 

SDH Pavlovice u 
Přerova 
714173 

OÚ Pavlovice u 
Přerova 

Pavlovice u Přerova 1 výjezd JPO V 

SDH Přerov- Čekyně 
714112 

MěÚ Přerov Přerov 1 výjezd JPO V 

SDH Přerov- Újezdec  
714221 

MěÚ Přerov Přerov 1 výjezd JPO V 

SDH Přestavlky 
714187 

OÚ Přestavlky Přestavlky 1 výjezd JPO V 

SDH Radíkov 
714190 

OÚ Radíkov Radíkov 1 výjezd JPO V 

SDH Staměřice 
714202 

OÚ Dolní Újezd Staměřice 1 výjezd JPO V 

SDH Týn nad Bečvou  
714218 

OÚ Týn nad Bečvou Týn nad Bečvou 1 výjezd JPO V 

 

Jednotky kategorie JPO VI:  
Název a evidenční číslo Zřizovatel Místo dislokace Počet organizovaných výjezdů v 

kategorii 
JSDH Precheza Přerov 
a.s. 

Precheza Přerov a.s. Přerov 2 družstva 

JSDH Eta Milotice Eta Milotice a.s. Milotice n. Bečvou 1 družstvo 
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Příloha č. 2  Vstupní dotazník jednotky SDH  

 

Cisternová automobilová stříkačka 
Typ Rok výroby Rok repase (úpravy) Repasující firma 

    
Využitelnost, spokojenost 

 

Finanční krytí  
Celková cena Státní dotace Krajská dotace Obecní dotace Sponzorské dary 
     
Doba trvaní repase: 

Úpravy provedené na daném vozidle 
 

Spolupráce s firmou, konzultace 
 

Náhradní díly 
 

Poznámky 
 

 
 
 
 

Název jednotky: 
Zřizovatel Kategorie Evidenční číslo  

   
Velitel jednotky- kontakt 

 
Hasební obvod v I. stupni poplachu dle poplachového plánu OL kraje (charakter území) 
 

Počet jednotlivých druhů událostí za uplynulé období 
Druh události 2003 2004 2005 2006 2007 
Požáry      
Dopravní nehody      
Živelní pohromy      
Únik nebez.chem.látky      
Technická pomoc      
Ostatní pomoc, poplach      
Celkem      
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Dopravní automobil 
Typ Rok výroby Rok repase (úpravy) Repasující firma 

    
Využitelnost, spokojenost 

 

Finanční krytí  
Celková cena Státní dotace Krajská dotace Obecní dotace Sponzorské dary 
     
Doba trvaní repase: 

Úpravy provedené na daném vozidle 
 

Spolupráce s firmou, konzultace 
 

Náhradní díly 
 

Poznámky 
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Příloha č. 3 Požární technika vybraných JSDH  

 

JSDH Hranice 

 

 

JSDH Opatovice 

 

 

 

 

JSDH Tovačov 
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JSDH Hustopeče nad Bečvou 

 

 

JSDH Jindřichov 

 

 

JSDH Kojetín 
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JSDH Lhota 

 

 

JSDH Lipník nad Bečvou 

 

 

JSDH Osek nad Bečvou 
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JSDH Přerov 

 

  

JSDH Radslavice 

 

 

JSDH Troubky 
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JSDH Veselíčko 

 

 

JSDH Křenovice 

 

 

JSDH Lobodice 
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JSDH Přerov- Čekyně 

 

 

JSDH Přerov- Újezdec 

 

 

JSDH Přestavlky 

 

 

 



Stanislav Mizera  
Akceschopnost JSDH v okrese Přerov se zaměřením na požární techniku 

 

 Příloha č. 3 
7 

     

JSDH Staměřice 

 

 

 

 

JSDH Týn nad Bečvou
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Příloha č. 4  Celkový přehled CAS u jednotek SDH v okrese Přerov 

 

Rok výroby CAS Jednotka SDH Počet CAS Stáří CAS v 
letech 

1960 Staměřice 1 48 
1964 Precheza Přerov 1 45 
1968 Veselíčko 1 
1970 Jindřichov 1 
1971 Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou 2 

 
40 
 

1973 Křenovice 1 
1974 Lhota 1 
1975 Radíkov, Tovačov 2 
1976 Kojetín, Lobodice 2 
1977 Jindřichov, Přerov-Újezdec 2 

 
 

35 
 
 

1978 Brodek u Přerova, Dřevohostice 2 
1979 Bělotín, Radslavice, Přestavlky 3 
1980 Potštát 1 
1981 Veselíčko 1 
1982 Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou 2 

 
 

30 
 
 

1983 Lobodice,Lipník nad Bečvou 2 
1984 Týn nad Bečvou, Precheza Přerov 2 
1985 Hustopeče nad Bečvou 1 
1987 Troubky 1 

 
25 
 
 

1988 Střítež nad Ludinou, Tovačov 2 
1989 Hranice, Opatovice 2 

20 
 

2007 Přerov-Město 1 5 

  Celkový počet CAS 34  
 

Typ CAS Jednotka SDH Počet CAS 
CAS 32 T 815 Hranice, Opatovice, Hustopeče nad Bečvou, 

Troubky 
4 

CAS 32  T 148 (138) Potštát, Horní Újezd, Jindřichov, Lipník nad 
Bečvou, Veselíčko, Lobodice, Hustopeče nad 
Bečvou 

7 

CAS 25 Š706 Tovačov, Bělotín, Brodek u Přerova, 
Dřevohostice, Jindřichov, Kojetín, Lhota, Lipník 
nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Radslavice, 
Veselíčko, Křenovice, Lobodice, Přerov-Újezdec, 
Přestavlky, Radíkov, Staměřice, Týn nad Bečvou, 
Precheza Přerov, Precheza Přerov 

20 

CAS 20 Renault Midlum Přerov- Město 1 
CAS K 25 LIAZ 101 Tovačov, Střítež nad Ludinou 2 
AS 16 IFA W 50 L Pavlovice u Přerova, Přerov- Čekyně 2 
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CAS 32 T 815 

 
Rok výroby  Jednotka SDH 

1985 Hustopeče nad Bečvou 
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CAS T 148 (138)  

Rok výroby Jednotka SDH 
1968 Veselíčko 
1970 Jindřichov 
1971 Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou 
1976 Lobodice 
1980 Potštát 
1982 Lipník nad Bečvou 

 

CAS 32 T 148
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CAS 25 Š 706   

Rok výroby Jednotka SDH 

1960 Staměřice 

1964 Precheza Přerov 
1973 Křenovice 
1974 Lhota 
1975 Radíkov, Tovačov 
1976 Kojetín 
1977 Jindřichov, Přerov-Újezdec 
1978 Brodek u Přerova, Dřevohostice 
1979 Bělotín, Radslavice, Přestavlky 
1981 Veselíčko 
1982 Osek nad Bečvou 
1983 Lipník nad Bečvou, Lobodice 
1984 Týn nad Bečvou, Precheza Přerov 

 

CAS 25 Š 706
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 CAS K 25 LIAZ 101 

Rok výroby  Jednotka SDH 

1988 Střítež nad Ludinou, Tovačov 
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CAS K 25 LIAZ
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Příloha č. 5  Celkový přehled DA u jednotek SDH v okrese Přerov 

 

Rok výroby DA Jednotka SDH 
Počet DA Stáří DA 

v letech 
1957 Přerov- Újezdec 1 51 

1973 Bělotín 1 

1975 Dřevohostice, Lobodice 2 

1976 Osek nad Bečvou 1 

 
35 
 

1978 Horní Moštěnice, Přestavlky, Opatovice 3 

1979 Radíkov 1 

1980 Hustopeče nad Bečvou, Potštát, Kojetín 3 

1982 Střítež nad Ludinou, Veselíčko 2 

 
30 
 
 

1983 Přerov- Město 1 

1984 Troubky 1 

1985 Jindřichov, Lhota, Týn nad Bečvou 3 

1986 Horní Újezd, Tovačov 2 

1987 Brodek u Přerova 1 

 
25 

1989 Přerov- Čekyně 1 

1991 Pavlovice u Přerova 1 

1992 Radslavice 1 

20 

1993 Křenovice 1 15 

1998 Radslavice 1 

2000 Precheza Přerov 1 

10 
 

2003 Hranice 1 5 

  Celkový počet DA 29  
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DA 12 Avia 31 
 

Rok výroby Jednotka SDH 

1973 Bělotín 
1975 Dřevohostice, Lobodice 
1976 Osek nad Bečvou 
1978 Horní Moštěnice, Přestavlky, Opatovice 
1979 Radíkov 
1980 Hustopeče nad Bečvou, Potštát, Kojetín 
1982 Střítež nad Ludinou, Veselíčko 
1983 Přerov- Město 
1984 Troubky 
1985 Jindřichov, Lhota, Týn nad Bečvou 
1986 Horní Újezd, Tovačov 
1987 Brodek u Přerova 
1989 Přerov- Čekyně 
1991 Pavlovice u Přerova 
1992 Radslavice 
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Příloha č. 6  Požární technika u JPO II v okrese Přerov 

Cisternové automobilové stříkačky: 
 

Rok výroby CAS Jednotka SDH Počet CAS 
Stáří CAS 

v letech 

1975 Tovačov 1 35 
1980 Potštát 1 30 
1988 Tovačov 1 
1989 Hranice, Opatovice 2 

20 

 
 

Typ CAS Jednotka SDH Počet CAS 
CAS 32 T 815 Hranice, Opatovice 2 
CAS 32  T 148 (138) Potštát 1 
CAS 25 Š706 Tovačov 1 
CAS K 25 LIAZ 101 Tovačov 1 

 
CAS 32 T 815 

 

Rok výroby Jednotka SDH  

1989 Hranice, Opatovice 
 

CAS 32 T 815 u JPO II
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Dopravní automobily: 
 

Rok výroby DA Jednotka SDH Počet DA Stáří DA v letech 

1978 Opatovice 1 

1980 Potštát 1 

30 
 

1986 Tovačov 1 25 

2003 Hranice 1 5 
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Typ DA Jednotka SDH Počet DA 
DA 12 Avia 31 Opatovice, Potštát, Tovačov 3 
DA VW Transporter  Hranice 1 

 
DA 12 Avia 31 

 

Rok výroby Jednotka SDH 
1978 Opatovice 
1980 Potštát 
1986 Tovačov 
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Příloha č. 7  Požární technika u JPO III v okrese Přerov 

Cisternové automobilové stříkačky: 
 

Rok výroby CAS Jednotka SDH Počet CAS 
Stáří CAS 

v letech 

1968 Veselíčko 1 
1970 Jindřichov 1 
1971 Horní Újezd, Hustopeče nad Bečvou 2 

40 

1974 Lhota 1 
1976 Kojetín 1 
1977 Jindřichov 1 

35 

1978 Brodek u Přerova, Dřevohostice 2 
1979 Bělotín, Radslavice 2 
1981 Veselíčko 1 
1982 Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou 2 

30 

1983 Lipník nad Bečvou 1 
1985 Hustopeče nad Bečvou 1 
1987 Troubky 1 

25 

1988 Střítež nad Ludinou 1 20 
2007 Přerov-Město 1 5 

 

Typ CAS Jednotka SDH Počet CAS 
CAS 32 T 815 Hustopeče nad Bečvou, Troubky 2 
CAS 32  T 148 (138) Horní Újezd, Jindřichov, Lipník nad Bečvou, 

Veselíčko, Hustopeče nad Bečvou 
5 

CAS 25 Š706  Bělotín, Brodek u Přerova, Dřevohostice, 
Jindřichov, Kojetín, Lhota, Lipník nad Bečvou, 
Osek nad Bečvou, Radslavice, Veselíčko 

10 

CAS 20 Renault Midlum Přerov- Město 1 
CAS K 25 LIAZ 101 Střítež nad Ludinou 1 

 
CAS 32 T 815 

 
Rok výroby  Jednotka SDH 

1985 Hustopeče nad Bečvou 
1987 Troubky 
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CAS 32  T 148 (138) 
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CAS 25 Š706 
 

Rok výroby Jednotka SDH 
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1983 Lipník nad Bečvou 
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CAS 25 Š 706
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Dopravní automobily: 
 

Rok výroby DA Jednotka SDH Počet DA Stáří DA v letech 

1973 Bělotín 1 

1975 Dřevohostice 1 

1976 Osek nad Bečvou 1 

 
35 
 

1978 Horní Moštěnice 1 

1980 Hustopeče nad Bečvou, Kojetín 2 

1982 Střítež nad Ludinou, Veselíčko 2 

 
30 
 

1983 Přerov- Město 1 

1984 Troubky 1 

1985 Jindřichov, Lhota 2 

1986 Horní Újezd 1 

1987 Brodek u Přerova 1 

 
 

25 
 
 

1992 Radslavice 1 20 

1998 Radslavice 1 10 
 

Typ DA Jednotka SDH Počet DA 
DA 12 Avia 31 Bělotín, Dřevohostice, Osek nad Bečvou, Horní 

Moštěnice, Hustopeče nad Bečvou, Kojetín, Střítež 
nad Ludinou, Veselíčko, Přerov- Město,  Troubky, 
Jindřichov, Lhota, Horní Újezd, Brodek u Přerova,  
Radslavice 

15 

DA 8 Pegeot Boxer 
 

Radslavice 
1 
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DA 12 Avia 31 
 

Rok výroby Jednotka SDH 

1973 Bělotín 
1975 Dřevohostice 
1976 Osek nad Bečvou 
1978 Horní Moštěnice 
1980 Hustopeče nad Bečvou, Kojetín 
1982 Střítež nad Ludinou, Veselíčko 
1983 Přerov- Město 
1984 Troubky 
1985 Jindřichov, Lhota 
1986 Horní Újezd 
1987 Brodek u Přerova 
1992 Radslavice 
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Příloha č. 8  Požární technika u JPO V v okrese Přerov 

Cisternové automobilové stříkačky: 
 
Rok výroby CAS Jednotka SDH Počet CAS Stáří CAS v letech 

1960 Staměřice 1 48 
1973 Křenovice 1 
1975 Radíkov 1 
1976  Lobodice 1 
1977 Přerov-Újezdec 1 

 
35 
 
 

1979  Přestavlky 1 30 
1983 Lobodice 1 
1984 Týn nad Bečvou 1 

25 
 

 

Typ CAS Jednotka SDH Počet CAS 
CAS 32  T 148 (138) Lobodice 1 
CAS 25 Š706 Staměřice, Křenovice, Radíkov, Lobodice, 

Přerov-Újezdec, Přestavlky, Týn nad Bečvou 
7 

AS 16 IFA W 50 L Pavlovice u Přerova, Přerov- Čekyně 2 

 

CAS 25 Š706 

Rok výroby  Jednotka SDH 

1960 Staměřice 
1973 Křenovice 
1975 Radíkov 
1977 Přerov-Újezdec 
1979  Přestavlky 
1983 Lobodice 
1984 Týn nad Bečvou 
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Dopravní automobily: 
 
Rok výroby DA Jednotka SDH Počet DA Stáří DA v letech 

1957 Přerov- Újezdec 1 51 

1975 Lobodice 1 35 

1978 Přestavlky 1 

1979 Radíkov 1 

30 
 

1985 Týn nad Bečvou 1 25 

1989 Přerov- Čekyně 1 

1991 Pavlovice u Přerova 1 

20 
 

1993 Křenovice 1 15 
 

Typ DA Jednotka SDH Počet DA 
DA 12 Avia 31 Lobodice, Přestavlky, Radíkov, Týn nad Bečvou, 

Přerov- Čekyně, Pavlovice u Přerova   
6 

DA Renault Křenovice 1 
DA 12 Praga V3S Přerov- Újezdec 1 
 

DA 12 Avia 31 
 

Rok výroby Jednotka SDH 

1975 Lobodice 
1978 Přestavlky 
1979 Radíkov 
1985 Týn nad Bečvou 
1989 Přerov- Čekyně 
1991 Pavlovice u Přerova 
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Příloha č. 9 Celkový přehled nákladů repasované požární techniky v okrese 

Přerov 

Cisternové automobilové stříkačky: 
 

Rok repase Jednotka SDH Druh 
repase 

Zhotovitel 
repase 

Cena celková Krajská 
dotace 

Obecní 
dotace 

2007 Hranice Nástavba Sehat Poříčany 1 785 000 200 000 1 585 000 
2004 Opatovice Nástavba Svépomoci 400 000 200 000 200 000 
2005 Potštát Nástavba Svépomoci  20 000 0 20 000 
2007 Tovačov Nástavba Komet Pečky 1 220 000 55 000 1 165 000 

2005 
Brodek u 
Přerova Nástavba Komet Pečky 400 000 100 000 300 000 

2004 Dřevohostice Nástavba 
Z+Z 
Dřevohostice 75 000 37 500 37 500 

2000 Horní Újezd Motor svépomoci 40 000 0 40 000 
2006 Hustopeče n/B Motor Nový Jíčín 47 000 0 47 000 
2005 Jindřichov Motor Svépomoci 5 000 0 5 000 
2006 Kojetín Nástavba Komet Pečky 670 000 200 000 470 000 
2007 Lhota Motor VLS Lipník 180 000 90 000 90 000 
2004 Lipník n/B Nástavba Radek Petr 190 000 75 000 115 000 
2004 Osek n/B Nástavba Komet Pečky 319 000 127 000 192 000 
2006 Radslavice Motor Svépomoci 10 000 0 10 000 
1997 Troubky Nástavba Raspír Ždár n/S 1 350 000 500 000 850 000 
1998 Veselíčko Nástavba Komet Pečky 500 000 500 000 0 
2002 Křenovice Nástavba Svépomoci 80 000 0 80 000 
2002 Přerov -Újezdec Motor Zahas Slavíč 40 000 0 40 000 
2003 Staměřice Motor Svépomoci 66 000 0 66 000 
2007 Týn nad Bečvou Nástavba Radek Petr 262 000 100 000 162 000 
2003 Precheza Přerov Motor Komet Pečky 150 000 0 150 000 

   Náklady celkem 7 809 000 2 184 500 5 624 500 
 

 Druh JPO  Počet JSDH Cena celková Krajská dotace Obecní dotace 
JPO II 4 3 425 000 455 000 2 970 000 

JPO III 12 3 786 000 1 629 500 2 156 500 

JPO V 4 448 000 100 000 348 000 

JPO VI 1 150 000 0 150 000 

 
 
 
 
 
 



Stanislav Mizera  
Akceschopnost JSDH v okrese Přerov se zaměřením na požární techniku 

 

 Příloha č. 9 
2 

Dopravní automobily: 
 

Rok repase Jednotka SDH Druh repase Zhotovitel 
repase 

Cena celková Krajská 
dotace 

Obecní 
dotace 

2007 Opatovice Nástavba svépomoci 120 000 0 120 000 
1996 Bělotín Motor svépomoci 22 000 0 22 000 
2008 Horní Moštěnice Nástavba svépomoci 60 000 0 60 000 
2005 Horní Újezd Nástavba svépomoci 80 000 0 80 000 
2007 Hustopeče n/B Nástavba Hageman Opava 60 000 40 000 20 000 
2006 Lhota Nástavba svépomoci 133 000 65 000 65 000 
2004 Osek n/B Nástavba svépomoci 60 000 0 60 000 
2006 Radslavice Nástavba svépomoci 180 000 60 000 120 000 
2005 Veselíčko Nástavba svépomoci 10 000 0 10 000 
2005 Křenovice Nástavba svépomoci 25 000 0 25 000 
2005 Přerov Čekyně Nástavba svépomoci 10 000 0 10 000 
2006 Přerov- Újezdec Nástavba Holešov 45 000 0 45 000 
2001 Přestavlky Motor ZZN Přerov 25 000 0 25 000 

   Náklady celkem 827 000 165 000 662 000 
 

 Druh JPO  Počet JSDH Cena celková Krajská dotace Obecní dotace 
JPO II 1 120 000 0 120 000 

JPO III 8 602 000 165 000 437 000 

JPO V 4 105 000 0 105 000 
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Příloha č. 10 Orientační doba životnosti požární techniky 

 
l.    Zásahové požární automobily vykazují plnou akceschopnost po celou dobu své životnosti. 

2.   Pokud výrobce nestanoví jinak, zásahové požární automobily se dělí do následujících sku-
pin podle orientační doby životnosti: 

a) 1. skupina – orientační doba životnosti 6 let 
-    cisternová automobilová stříkačka po technickém zhodnocení, 

b) 2. skupina – orientační doba životnosti 8 let 
- cisternová automobilová stříkačka vyrobená před rokem 2000, 
- rychlý zásahový automobil, 
- technický automobil L, 
- osobní automobil, 

c) 3. skupina – orientační doba životnosti 10 let 
- cisternová automobilová stříkačka vyrobená po roce 2000, 
- vyšetřovací automobil, 

d) 4. skupina – orientační doba životnosti 12 let 
- velitelský automobil L, 

e) 5. skupina – orientační doba životnosti 16 let 
- dopravní automobil, 
- automobilová stříkačka, 
- pěnový hasicí automobil, 
- plynový hasicí automobil, 
- práškový hasicí automobil, 
- kombinovaný hasicí automobil, 
- automobilový žebřík, 
- automobilová plošina, 
- hadicový automobil, 
- technický automobil M, 
- technický automobil S, 
- protiplynový automobil, 
- vyprošťovací automobil, 
- automobilový jeřáb, 
- nákladní automobil, 
- nosič kontejnerů, 
- autobus. 

 


