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1 Úvod 

V této analýze provozu a údržby mobilní požární techniky budu hodnotit prvosledový 

vozový park na území MSK. 

Prvosledová technika v kraji není jednotná, ale vždy je volena s ohledem na 

podmínky, ve kterých je provozována. MSK je členitý, rozkládá se v horských oblastech 

stejně jako v poměrně rovinatých městech. Proto se vzájemně liší konstrukce, rok výroby i 

tovární značky prvosledové MPT.  

Provedl jsem výběr vhodných reprezentantů a těmito se budu dále zabývat. Hlavní 

směr bude vztažen ke spolehlivosti vozů a s tímto spojenou nákladovostí provozu, protože 

pouze s odstupem času lze bilancovat, jestli byla volba techniky správná. Dále provedu 

srovnání jednotlivých reprezentantů pomocí multikriteriální analýzy, kterou podrobně 

rozvedu v jedné z kapitol. 
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2 Rešerše 

Zvolená problematika hodnocení a vzájemného srovnávání starších vozů v oblasti 

požární ochrany není příliš zpracována, proto jsem maximum informací čerpal z Návodů k 

obsluze od výrobců jednotlivých vozidel a ŘSS. 

Návod k obsluze, CAS K 25 – T 815 4x4 DK EURO II 

Návod k obsluze, CAS K 27 – Dennis Rapier 

Návod k obsluze, CAS 24 – Mercedes–Benz ATEGO 1528 F 4x2 

Ve všech třech publikacích jsou především stanovena pravidla bezpečného užívání 

požární techniky a podrobně popsaná její obsluha. 

 

SIAŘ generálního ředitele hasičského záchranného sboru české republiky, částka 9/2006 Řád 

strojní služby, který upravuje výkon strojní služby. 

Z tohoto dokumentu jsem čerpal množství podkladových materiálů, jsou v něm stanovena 

pravidla pro výkon strojní služby. 
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3 Legislativa ovlivňující strojní službu 

3.1 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

Tento zákon je základní právní norma, kterou se řídí požární ochrana. Mimo jiné je 

v zákoně uvedeno: 

 

§ 24 odst. 1 i)  

Ministerstvo na úseku požární ochrany řídí odbornou přípravu a usměrňuje po odborné 

stránce výkon služby v jednotkách požární ochrany. 

 

§ 65 odst. 6) 

„Vnitřní organizace a vybavení jednotek požární ochrany včetně dislokace 

jednotlivých druhů a kategorií jednotek požární ochrany musí být volena tak, aby území obce 

bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při 

splnění požadované doby jejich dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky plošného 

pokrytí uvedené v příloze zákona.“[1] 

 

§ 65 odst. 7) 

„Jednotky požární ochrany používají jednotné barevné označení vozidel, lodí a letadel. 

Stanovené barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany mohou používat 

jen jednotky požární ochrany uvedené v odstavci 1.“[1] 

 

§ 65 odst. 8) 

Prováděcí právní předpisy mimo jiné stanoví 

c) barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany, 

d) způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek požární ochrany požární 

technikou a věcnými prostředky požární ochrany, jakož i jejich používání. 

3.2 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 

změnách některých zákonů, v platném znění 

Jízda vozidel s právem přednostní jízdy 

Jednotlivé odstavce § 41 řeší práva a povinnosti řidiče při jízdě s vozidlem s právem 

přednostní jízdy, např.: 
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odst. 1) 

 V tomto odstavci je mimo jiné uvedeno, že řidič vozidla, který při plnění úkolů 

souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré 

barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení, není povinen 

- řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními 

značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace, 

- na pozemní komunikaci jezdit vpravo, nebo při pravém okraji vozovky, 

- dodržovat pravidla jízdy v jízdních pruzích, 

- jet podle nástupního ostrůvku vpravo, 

- dodržovat zákaz jízdy po tramvajovém pásu, 

- dodržovat zákaz jízdy ve vyhrazených jízdních pruzích, 

- neomezovat jiné účastníky silničního provozu při předjíždění a objíždění překážek, 

- dodržovat maximální povolenou rychlost, 

- při jízdě za tramvají dodržovat boční odstup pro projetí ostatních vozidel, 

- dodržovat principy vyhýbání se vozidel a odbočování, 

- dodržovat principy jízdy křižovatkou a vjíždění na komunikaci z míst ležicích 

mimo vozovku, 

- dodržovat zákaz otáčení a couvání v řízených křižovatkách, 

- dodržovat zákazy zastavení a stání, 

- dodržovat pravidlo označování vozidla tvořícího překážku silničního provozu 

výstražným trojúhelníkem, 

- dodržovat rychlost při přejíždění železničního přejezdu, 

- dodržovat ustanovení o vjíždění a vyjíždění z dálnice, 

- dodržovat zákaz zastavení, stání, otáčení a couvání na dálnici, 

- dodržovat zákaz vjezdu do pěší zóny a stanovenou rychlost. 

Je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních 

komunikacích. 

 

odst. 4) 

 „Řidičem vozidla s právem přednostní jízdy smí být osoba starší 21 let, která musí 

splňovat podmínky stanovené tímto zákonem.“[2] 

 

odst. 5) 

„Řidič vozidla s právem přednostní jízdy nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit.“[2] 
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odst. 7) 

„Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi 

doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na 

takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a 

vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.“[2] 

 

odst. 9) 

 „Při provozu na pozemních komunikacích je zakázáno neoprávněně užívat zvláštních 

výstražných světel a zvláštního zvukového výstražného znamení, které užívá vozidlo 

s právem přednostní jízdy, nebo je napodobovat.“[2] 

3.3 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární 

ochrany, v platném znění 

§ 2) odst. 1 až 8 

Řeší barevné značení vozidel, letadel a lodí, umístění znaků atd. 

 

§ 5) odst. 1 

„V jednotce hasičského záchranného sboru kraje a v jednotce hasičského záchranného 

sboru podniku působí chemická služba, strojní služba, spojová služba, informační služba a 

technická služba.“[3] 

 

§ 5) odst. 3 

„Strojní služba udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a 

hydraulických vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a 

dalších obdobných zařízení.“ [3] 

 

Součástí tohoto právního předpisu je Příloha č. 6, která uvádí minimální vybavení 

stanic hasičského záchranného sboru kraje požární technikou a věcnými prostředky požární 

ochrany. 

 5



 

3.4 Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra 

ze dne 13. března 2006, kterým se vydává Řád strojní služby HZS ČR (dále jen „ŘSS“). 

 Ve své diplomové práci jsem se podrobněji zabýval články, které jsou podstatné pro 

zvolené téma, ostatními pouze v nezbytně nutném rozsahu. 

ŘSS se skládá z pěti článků a třinácti příloh. 

 

Článek 1 – Obecná ustanovení 

Stanoví se zde, že ŘSS určuje základní úkoly HZS ČR a HZS krajů na úseku strojní služby. 

 

Článek 2 – Vymezení pojmů 

Tento článek nám stanoví některé základní pojmy, které budou dále používány. Proto jich 

několik uvedu a doplním o ty, které budou v této práci využívány, ale ŘSS je neuvádí. 

 

PROSTŘEDKY STROJNÍ SLUŽBY – „Zejména PT a VPPO, a další technické prostředky, 

opravárensko diagnostická zařízení a zařízení nezbytná pro provoz PT a VPPO podle přílohy 

č. 1 řádu strojní služby.“[4] 

 

OPRAVA – „Regenerace nebo obnovení původních funkcí prostředků strojní služby. 

Prostředky strojní služby nevykazují po opravě změnu typu nebo změnu či úpravu 

podstatných částí mechanismu či konstrukce nebo změnu technických či taktických 

parametrů.“[4] 

 

REKONSTRUKCE – „Obnovení původních funkcí PT a VPPO se zlepšením vybraných 

parametrů na soudobou technickou úroveň. Zadavatel rekonstrukce vyžádá na zhotoviteli 

zaručenou životnost PT a VPPO po dobu nejméně 60 měsíců po rekonstrukci.“[4] 

 

ŘIDIČ – „Příslušník, který vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny a je určen používat a 

řídit při výkonu služby motorové vozidlo.“[4] 

 

STROJNÍK – „Příslušník určený k výkonu činnosti zajišťujících plnění zadaných úkolů 

strojní služby, při použití prostředků strojní služby.“[4] 
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TECHNIK STROJNÍ SLUŽBY – „Příslušník odpovědný za plnění vybraných úkolů strojní 

služby v rámci HZS kraje.“ 

 

PORUCHA – Náhodný jev kde platí, že okamžik jejího vzniku není možno dopředu určit. Při 

znalosti mechanismu jejich vzniku a prognóz vývoje je možno exaktními metodami definovat 

pravděpodobnost jejich vzniku dopředu ve zvoleném intervalu. 

 

Článek 3 – Úkoly HZS kraje 

V tomto článku je uvedeno personálně zabezpečení strojní služby a konkrétní odpovědnost 

jednotlivých příslušníků. Dále je uvedeno, že HZS kraje vede dokumentaci PT a VPPO. 

 

Článek 4 – Úkoly strojní služby  

Uvádí se zde, co zabezpečuje strojní služba, vedoucí strojní služby a technik strojní služby ve 

směně. 

 

Článek 5 – Požární technika 

Tento článek popisuje vybavení požární techniky, zařazení požární techniky, přestavbu 

požárního zásahového automobilu, barevné značení a pravidla tankování. 

 

Přílohy ŘSS 

 

Příloha č. 1 Prostředky strojní služby 

 Hovoří se zde, co tvoří požární techniku a věcné prostředky požární ochrany. 

Příloha č. 2 Dopravně provozní řád – hlavní zásady 

 Stanoví hlavní zásady provozu požární techniky, zejména pravidla povolování 

jízdy, osoby oprávněné k povolování jízd a další. 

Příloha č. 3 Orientační doba životnosti vybrané požární techniky 

 Jsou zde uvedeny dva body. V prvním se píše, že požární automobil vykazuje 

plnou akceschopnost po celou dobu své životnosti. V druhém bodě jsou určené 

orientační doby životnosti požárních automobilů. Je zde uvedeno pět skupin: 

[1] skupina – orientační doba životnosti 6 let - CAS po technickém 

zhodnocení, 

[2] skupina – orientační doba životnosti 8 let – CAS vyrobena před rokem 
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2000, rychlý záchranný automobil, technický automobil, 

[3] skupina – orientační doba životnosti 10 let - CAS vyrobena po roce 

2000, vyšetřovací automobil, 

[4] skupina – orientační doba životnosti 12 let - velitelský automobil, 

[5] skupina – orientační doba životnosti 16 let – ostatní automobily. 

Pro analýzu, kterou jsem provedl ve své diplomové práci, jsou podstatné 

hlavně první tři skupiny, ke kterým se podrobněji vyjádřím dále. 

Příloha č. 4 Označení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

 Zde je označeno nové značení požárních čerpadel a zásahových požárních 

automobilů, požárních kontejnerů a přívěsů. 

Příloha č. 5 Kontroly požární techniky a věcných prostředků požární ochrany 

 Určuje rozsah kontroly provozuschopnosti před použitím (denní kontroly), 

kontroly techniky po použití a týdenní kontroly. 

Příloha č. 6 Označení na pomocných, osobních a nákladních automobilech, autobusech a 

ostatních silničních vozidlech 

 Určuje pravidla pro označování výše uvedených vozidel. 

Příloha č. 7 Uživatelská kontrola požárního čerpadla 

 Určuje a popisuje zkoušení požárních čerpadel. 

Příloha č. 8 Výšková technika 

 Uveden je výklad pojmů vztahujících se k výškové technice a podmínky 

provozu výškové techniky. 

Příloha č. 9 Dokumentace a záznamy o provozu požární techniky 

 Zápis ve výkazu jízd a práce PT se provádí před jízdou a následně po ukončení 

jízdy. Při jízdách k zásahu se zápis provádí ihned po skončení jízdy nebo práce 

PT. Výkaz jízd a práce PT obsahuje následující údaje: 

a) datum a čas odjezdu, 

b) cíl jízdy, 

c) číslo dokladu povolujícího jízdu nebo podpis osoby, která jízdu 

schválila, 

d) datum a čas příjezdu, 

e) počet ujetých km a konečný stav tachometru, 

f) počet motohodin, 

g) množství doplněných PHM, 
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h) jméno a podpis řidiče. 

Záznamy obsahující údaje o závadách, opravách, výměnách a dalších 

skutečnostech, které se na technice vyskytly se zaznamenávají do vozového 

sešitu. Ze záznamů z vozového sešitu a výše uvedených dokumentů jsem 

čerpal podklady pro svou analýzu, která je součástí mé diplomové práce. 

Příloha č. 10 Dopravní nehody 

Příloha č. 11 Příčiny dopravních nehod 

Příloha č. 12 Kondiční jízdy 

Příloha č. 13 Užití zvláštního výstražného zařízení 
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4 Plošné pokrytí MSK 

V Příloze k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, jsou uvedeny 

kategorie jednotek požární ochrany a základní tabulka plošného pokrytí. Jednotky požární 

ochrany v Moravskoslezském kraji jsou začleněny podle této Přílohy na: 

-   22 x JPO I, 

-   49 x JPO II, 

-   76 x JPO III, 

-   13 x JPO IV, 

- 276 x JPO V, 

-   27 x JPO VI. 

Celkem se v kraji nachází 463 jednotek požární ochrany. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje se skládá z šesti územních odborů 

a to Ostravy, Opavy, Frýdku-Místku, Bruntálu, Karviné a Nového Jičína. V kraji je šestnáct 

hasičských stanic. Tyto stanice jsou rozmístěny podle plošného pokrytí a rozděleny do 

kategorií od C3 až po P1 (viz. vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany, v platném znění). Dle místních podmínek a zejména terénu je na těchto 

stanicích zvolena optimální mobilní požární technika. 

Za nejrovinatější územní odbor lze bez diskuzí považovat Ostravu. Proto je také 

zdejších šest stanic vybaveno prvosledovou mobilní požární technikou Dennis Rapier. Tyto 

vozy jsou typickým představitelem městského vozidla s poháněnou pouze zadní nápravou. 

Okres Opava má na svém území tři stanice. Na centrální stanici v Opavě (C2–B–S) je 

jako prvosledová technika vozidlo M-B Atego. Stejné vozidlo se nachází na pobočné stanici 

Hlučín (P1–C–Z). Na stanici Vítkov (P1–C–Z) se také nachází toto vozidlo s tím rozdílem, že 

je konstruováno s pohonem 4x4. 

Územní odbor Nový Jičín je tvořen dvěmi stanicemi a to centrální stanicí Nový Jičín 

(C1-C–S) a pobočnou stanicí Bílovec (P1–A–Z). Na obou stanicích je prvosledová technika 

M-B Atego, v Novém Jičíně s pohonem 4x2 a v Bílovci s pohonem 4x4. 

Karvinský územní odbor je tvořen pěti stanicemi. Centrální stanice Karviná (C2–C–S) 

disponuje prvosledovým vozidlem M-B Atego v provedení 4x2. V Havířově (P4–C–Z) a 

Orlové (P2–C–Z) je totéž prvosledové vozidlo jako v Karviné, M-B Atego 4x2. Český Těšín 

(P1–C–Z) je vybaven vozidlem M-B Atego v provedení 4x4. Jediné vozidlo Tatra 4x4, které 

je využíváno územním odborem Karviná je umístěno na stanici Bohumín (P2–A–Z). 
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Stanice Frýdek–Místek (C2-B–S) ve stejnojmenném územním odboru využívá 

k prvosledovým zásahům vozidlo Tatra 4x4. Na pobočné stanici Třinec (P4–B–Z) je umístěno 

totožné vozidlo jako ve Frýdku-Místku. Na stanici v Nošovicích (P3–C–Z) je vozidlo Tatra 

Terrno. 

Svým hornatým terénem je specifický územní odbor Bruntál. Tomu také odpovídá 

složení prvosledové mobilní požární techniky. Ve výbavě všech třech stanic Bruntál (C1–B–

S), Krnov (P2–B–Z) a Rýmařov (P–B–Z) je vozidlo Tatra 4x4. 

Tento stav je aktuální k březnu 2009. 
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5 Výběr reprezentantů 

Pro účely mé analýzy, která má vyhodnotit poruchovost a nákladovost provozu 

vozidel, bude zapotřebí vybrat vhodné reprezentanty. Aby byla co možná největší objektivita, 

do výběru jsem zařadil všechny typy prvosledových vozidel, které se v kraji využívají. 

Hned ze začátku narážím na podstatný problém. Vozidla M-B Atego jsou podstatně 

novějšího data výroby než ostatní. Tato informace je pro mne podstatná a v některých částech 

analýzy na toto ještě upozorním. Mohla by tím do jisté míry být snížena vypovídající 

schopnost mé práce. Další odlišností je i kategorizace podvozkové části dle Přílohy č. 4 ŘSS. 

Aby byla vypovídající schopnost co nejvíce objektivní, vybral jsem vždy tři vozy 

stejné značky a pokud možno stejného stáří. Přehled prvosledových vozidel v MSK je uveden 

v Tabulce 1. 

 
Tabulka 1 - Složení vozidel v MSK 

Tovární značka MPT Počet ks v MSK

Dennis Rapier 6 

M-B Atego 4x2 6 

M-B Atego 4x4 3 

Tatra 815 4x4 6 

Tatra Terrno 1 

 

Z Tabulky 1 je zřejmé, že z objektu mého zájmu mi vypadá vozidlo Tatra Terrno. 

Nebylo by možné zajistit objektivitu minimálně třemi vzorky. Další vozidlo, kterým se 

nebudu zabývat, je M-B Atego 4x4. Tato vozidla jsou různého roku výroby, některé jsou 

zánovní. 

Do možného výběru mi zbývají tři typy vozidel a to Dennis Rapier, M-B Atego 4x2 a 

Tatra 815 4x4. 
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5.1 Složení prvosledových vozidel na ÚO Ostrava 

viz. Tabulka 2 
Tabulka 2 - Složení prvosledové techniky na ÚO Ostrava 

Stanice Kategorie První vůz Rok výroby 

Ostrava–Zábřeh C3–B–Z Dennis Rapier 1998 

Ostrava–Fifejdy P4–B–Z Dennis Rapier 1997 

Ostrava–Poruba P3–B–Z Dennis Rapier 1997 

Ostrava–Hrabůvka P3–C–Z Dennis Rapier 1996 

IVC Slezská Ostrava P3–C–Z Dennis Rapier 1998 

Ostrava–Přívoz P3–B–Z Dennis Rapier 1994 

 

Abych zajistil objektivitu výsledků, pro výběr konkrétních vozidel jsem stanovil 

výběrová kritéria. Z výběru jsem vyřadil vozidlo stanice Ostrava-Přívoz. Toto vozidlo 

sloužilo dlouhodobě jako záložní vůz a je ze všech vozidel nejstarší. Prošlo rekonstrukcí 

v THT Polička - původně bylo vybaveno nástavbou firmy CARMICHAEL. Tato nástavba 

byla vyměněna za nynější. Zbývá mi volba výběru z pěti vozidel. 

Nejdůležitějším kritériem výběru vozidla bylo jeho umístění na stanici s maximálním, 

minimálním a průměrným počtem výjezdů. Pro zajištění objektivity jsem použil statistiky 

výjezdovosti jednotlivých stanic za poslední tři roky. Rok 2008 je pouze za tři čtvrtletí. Tyto 

statistiky jsou odfiltrované od výjezdů technických automobilů TA 1 a TA 2. Tyto technické 

automobily by výsledek velmi zkreslily. 

 
Tabulka 3 - Počet výjezdů ÚO Ostrava za dané období 

 2006 2007 9/2008 Měsíčně Ročne   

HS–1 1216 1245 941 103 1236  MAXIMUM

HS–2 1022 1054 793 87 1044  --- 

HS–3 762 819 585 66 792  --- 

HS–4 801 910 576 69 828  PRŮMĚR 

HS–5 330 341 283 29 348  MINIMUM 

HS-6   295 33 396  --------------- 

 

Z Tabulky 3 je zřejmé, že do oblasti mého zájmu se dostali tři stanice a především 

jejich první vozy. Jedná se v prvé řadě o centrální hasičskou stanici v Ostravě-Zábřehu a 
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pobočné hasičské stanice Ostrava-Hrabůvka a Integrované výjezdové centrum Slezská 

Ostrava. Vozidla z daných stanic jsem zařadil do analýzy. 

Dalším vozidlem je M-B Atego. Těchto vozidel je v kraji šest, jsou různého stáří. 

Nakonec jsem zvolil tři, která jsou stejného roku výroby. 

Vozidla Tatra 815 4x4 jsem vybral záměrně z Bruntálského územního odboru, protože 

všechny tři vozidla jsou provozována v podobných kopcovitých podmínkách, jsou podobného 

stáří a veškerá potřebná dokumentace bude čerpána z jednoho zdroje. 

Všichni zvolení reprezentanti jsou uvedeni v Tabulce 4  

 
Tabulka 4 - Zvolení reprezentanti 

Stanice SPZ (RZ) První vůz Rok výroby 

Ostrava-Zábřeh OVC 50-85 Dennis Rapier 1998 

Ostrava-Hrabůvka OVC 40-40 Dennis Rapier 1996 

IVC Slezská Ostrava OVC 50-95 Dennis Rapier 1998 

Bruntál OVC 72-40 Tatra 815 4x4 1997 

Krnov OVC 73-07 Tatra 815 4x4 2000 

Rýmařov OVC 73-02 Tatra 815 4x4 1999 

Opava 2T2 5621 M-B Atego 2004 

Karviná 1T3 8098 M-B Atego 2004 

Havířov 1T3 8099 M-B Atego 2004 

 

Období sledování vozidel jsem stanovil za čtyři roky zpětně. Toto je dostatečně dlouhá 

doba pro srovnání všech okolností, které životnost vozu ovlivňují. Vozidla M-B Atego jsou 

roku výroby 2004, proto nelze jejich údaje za tento rok použít. 

Všechny další úvahy a hodnocení se již budou stahovat pouze na těchto devět vozidel, 

uvedených v Tabulce 4, veškerá ostatní technika bude pominuta. 
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5.2 Popis vozidel 

5.2.1 Dennis Rapier, CAS 24/1800/100 - M 1 Z 

„Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 – Dennis Rapier je určena pro přepravu 

požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou a při 

použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Toto vozidlo je koncipováno jako středně těžký 

požární automobil určený k provozu především na zpevněných komunikacích a je dodáván 

v základním provedení.“[5] 

Vozidlo je vyobrazeno na Obrázku 1. 

 

 
Obrázek 1 - Dennis Rapier 

 

Nástavba  

„Nástavba je řešena jako jeden celek s pevně vestavěnými nádržemi na vodu o objemu 

1800 l a na pěnidlo o objemu 100 l. Je vybavena samonosnou podlahovou skupinou se dvěma 

podélnými nosníky. S rámem podvozku je spojena pružnými členy, které minimalizují 

přenášení nežádoucích sil do nástavby. Po obou stranách nástavby jsou prostory pro uložení 

příslušenství, které jsou zakryty hliníkovými roletami nové koncepce s novým systémem 

zavírání. Roletkou je také zakryt zezadu přístupný prostor čerpacího zařízení. V pravém 
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zadním prostoru pro příslušenství je zabudován průtokový naviják s hadicí o délce 60 m a 

připojenou vysokotlakou hadicí. Horní plošina, která je přístupná pomocí žebříku na zadní 

části vozidla, je pochůzná a opatřená protiskluzovým povrchem. Na horní plošině je umístěn 

žebřík. Celá nástavba včetně pevně vestavěných nádrží na vodu a pěnidlo je vyrobena 

z polyesteru vyztuženého skelnými vlákny.“[5] 

 

Motor  

Přeplňovaný s dochlazováním, vznětový šestiválec Cummins C 8.3 – 250 10 

Výkon 186 kW/250 HP/při 2400 ot/min, točivý výkon 895 Nm/1300 ot/min 

 

Převodovka  

Typ Allison MDCR „world serie“, automatická pětirychlostní, chladič oleje 

 

Čerpací zařízení 

Použité je čerpadlo GODIVA jednostupňové, odstředivé a vyrobeno ze slitiny hliníku. 

Vysokotlaká část je řešena kompaktně a je umístěna na hřídeli za oběžným kolem. Čerpadlo 

má tři výtlaky 75 mm a sací hrdlo 110 mm, vše vyvedeno dozadu. Vývěva je vodokroužková. 

 

TTD 

 

Délka  7,2 m 

Výška  3,05 m 

Šířka  2,5 m 

Celková hmotnost  12 t 

Pohon  4x2 

Poloměr otáčení  12 m 

Výkon  186 kW 

Jmenovitý výkon  15,5 kW/t

Objem vody  1800 l 

Objem pěnidla  100 l 
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5.2.2 Tatra 815 4x4 DK EURO II, CAS 24/2500/400 - S 3 Z 

„Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 - T815 4x4 je odvozena z typu CAS K25 

LIAZ 18.29 XA a je určena pro přepravu požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků pro 

požární zásah vodou nebo pěnou a při použit nízkého nebo vysokého tlaku vody. Toto vozidlo 

je koncipováno jako těžký požární automobil určený k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace a je dodáváno v základním provedení.“[6] 

Vozidlo je vyobrazeno na Obrázku 2 

 
Obrázek 2 - Tatra 815 4x4 

 

Motor 

Motor typového označení T3B-928-60 je naftový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením 

plnicího vzduchu, vidlicový, vzduchem chlazený s přímým vstřikem paliva a rozvodem OHV. 

 

Převodovka 

Převodovka je pětistupňová mechanická s pneumatickým posilovačem. Rychlostní 

stupně se dají dělit přídavnou převodovkou. 

 

Čerpací zařízení 

Čerpadlo je umístěno v zadní uzavřené části karoserie a je sestaveno ze dvou 

jednostupňových odstředivých čerpadel na společném hřídeli. Tyto čerpadla jsou spojeny buď 
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paralelně, nebo sériově. Tím se dosáhne nízkotlakého, respektive vysokotlakého režimu 

čerpadla. 

 

TTD 

Délka  8 m 

Výška  3,35 m 

Šířka  2,5 m 

Celková hmotnost  18 t 

Pohon  4x4 

Výkon  255 kW 

Jmenovitý výkon  14,1 kW/t

Objem vody  2500 l 

Objem pěnidla  400 l 
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5.2.3 Mercedes-Benz Atego 1528 F 4x2 CAS 20/2500/200 - S 2 Z 

„Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 M-B Atego je určena pro přepravu 

požárního družstva 1+5 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou nebo pěnou a při 

použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. Toto vozidlo je koncipováno jako středně těžký 

požární automobil určený k provozu částečně mimo zpevněné komunikace a je dodáváno 

v základním provedení.“[7] 

Vozidlo je vyobrazeno na Obrázku 3 

 
Obrázek 3 - M-B Atego 

Nástavba 

„Nástavba je řešena jako jeden celek s pevně vestavěnými nádržemi na vodu a 

pěnidlo. Vodní nádrž má objem 2500 l, pěnidlová nádrž má objem 200 l. Nástavba je 

vybavena samonosnou podlahovou skupinou se dvěma podélnými nosníky. S rámem 

podvozku je spojena pružnými členy, které minimalizují přenášení nežádoucích sil do 

nástavby. Po obou stranách nástavby jsou prostory pro uložení příslušenství, které jsou 

zakryty hliníkovými roletkami nové koncepce s novým systémem zavírání. Roletkou je také 

zakryt zezadu přístupný prostor čerpacího zařízení. Všechny roletky se dají zajišťovat i 

odjišťovat stejným klíčem pro příslušné vozidlo. Spodek skříně čerpacího zařízení je 

zakapotován plechovými kryty. V pravém zadním prostoru pro příslušenství je zabudován 

průtokový naviják s hadicí o délce 60 m a připojenou vysokotlakou proudnicí. Na zadní stěně 
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nástavby je vpravo upevněn žebřík se sklopnou spodní částí pro výstup na horní plošinu 

nástavby. Je kovový s příčlemi z plastu s neklouzavou úpravou. Horní plošinu tvoří ohrazená 

manipulační plošina s neklouzavým povrchem. Horní plošina zároveň slouží pro uložení 

rozměrné požární výbavy.“[7] 

 

Čerpací zařízení 

Použito je dvoustupňové odstředivé čerpadlo GODIVA WTA 2010. Je vyrobeno 

z hliníkové slitiny. Kompaktní vysokotlaká část je umístěna na hřídeli čerpadla za oběžným 

kolem. Čerpadlo má čtyři výtlačná hrdla 75 mm, po každé straně dvě. Sací hrdlo 110 mm ústí 

do zadní části vozu. Použitá vývěva je pístová. 

 

TTD 

Délka  8,44 m 

Výška  3,22 m 

Šířka  2,55 m 

Celková hmotnost  16 t 

Pohon  4x2 

Výkon  205 kW 

Jmenovitý výkon  12,8 kW/t

Objem vody  2500 l 

Objem pěnidla  200 l 
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6 Analýza kilometrových průběhů 

V následující části uvádím přehled, jak jsou na tom sledované vozy v závislosti na 

ujetých kilometrech, motohodinách a spotřebě. Jedna motohodina je přepočítávána na 

kilometry v poměru 1:50. 

Ještě musím upozornit, že údaje, které se mi podařilo dohledat jsou za rok 2005, 2006, 

2007 a rok 2008. Tím se dostávám v této části do historie pouze čtyř let, z důvodů změny 

softwaru pro vytváření statistik, v roce 2005 jsou starší data téměř nedostupná. Sledovaná 

vozidla M-B Atega jsou vyrobena v roce 2004, avšak do provozu se dostala většinou až v roce 

2005. Z těchto dvou popsaných důvodů celou analýzu zkrátím místo původně plánovaných 

pěti let na čtyři. Vypovídající schopnost analýzy tímto snížena nebude. 

Některé měsíční údaje se nedochovaly v elektronické ani papírové podobě. Proto 

chybí například údaje o některém tankování, nebo nejsou uvedeny motohodiny. Z tohoto 

důvodu jsem při vytváření výstupů z těchto statistik musel zohlednit všechny nedostatky 

způsobené v minulosti. To se mi v několika málo případech podařilo dohledáním údajů 

z různých zdrojů, jindy jsem musel upravit přepočtové koeficienty podle skutečně 

dohledaných období. Proto se na první pohled může zdát, že se jedná o nízkou objektivitu, ale 

všechny výsledky jsou zprůměrovány na jednotlivé roky a nakonec na celé sledované období. 

Kilometrové průběhy zvolených vozů jsou uvedeny v Tabulkách 5 až 13. 

 
Tabulka 5 - Kilometrový průběh vozidla OVC 50-85 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 5 607 117 2 490 24,6 

2006 6 927 106 3 244 28,5 

2007 7 143 92 3 430 33,2 

2008 7 545 95 4 433 32,1 

Σ 27 222 410 13 597 29,6 

Měsíčně 567 8,5 283 29,6 

Ročně 6 805 102 3 399 29,6 
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Tabulka 6 - Kilometrový průběh vozidla OVC 40-40 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 7 095 35 3 320 37,3 

2006 7 907 36 3 258 36,4 

2007 9 047 36 3 984 36,9 

2008 9 049 40 2 929 34,3 

Σ 33 098 148 13 491 36,2 

Měsíčně 689 3 281 36,2 

Ročně 8 274 37 3 372 36,2 

 
Tabulka 7 - Kilometrový průběh vozidla OVC 50-95 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 6 806 38 2 705 35,2 

2006 9 236 49 3 738 34,5 

2007 8 438 43 3 310 32,4 

2008 11 405 84 4 640 30 

Σ 35 885 214 14 393 33 

Měsíc 747 4,5 300 33 

Rok 8 971 54 3 598 33 

 
Tabulka 8 - Kilometrový průběh vozidla OVC 72-40 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 2 112 26 1 045 33,7 

2006 2 785 25 1 505 39 

2007 3 288 38 1 770 35,3 

2008 1 016 5 424 43 

Σ 9 201 94 4 744 27,7 

Měsíčně 191 2 99 27,7 

Ročně 2 300 23,5 1 186 27,7 
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Tabulka 9 - Kilometrový průběh vozidla OVC 73-07 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 548 19,2 414 32,5 

2006 3 185 112 2 119 27,3 

2007 716 13,8 345 29,6 

2008 5 782 56,1 2 889 35,6 

Σ 10 231 201 5 767 31,2 

Měsíčně 213 4,2 120 31,2 

Ročně 2 558 50 1 441 31,2 

 
Tabulka 10 - Kilometrový průběh vozidla OVC 73-02 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 2 893 236 2 130 15,6 

2006 2 666 180 2 047 21,1 

2007 1 328 29 692 26,7 

9/2008 6 547 89 3 680 34,2 

Σ 13 435 534 8 549 24,4 

Měsíčně 280 11 178 24,4 

Ročně 3 358 133 2 137 24,4 

 
Tabulka 11 - Kilometrový průběh vozidla 2T2 5621 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 8 376 74,7 3 879 31,9 

2006 7 130 68,2 3 343 31,6 

2007 8 517 66 3 748 30,7 

2008 7 568 73 3 333 31,8 

Σ 31 591 281 14 303 31,5 

Měsíčně 658 5,8 298 31,5 

Ročně 7 897 70 3 575 31,5 
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Tabulka 12 - Kilometrový průběh vozidla 1T3 8099 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 6 097 202 2 899 17,9 

2006 6 802 169 3 102 20,3 

2007 8 872 198 4 004 21,3 

2008 7 765 208 3 544 20,9 

Σ 29 536 777 13 549 20,1 

Měsíčně 615 16 282 20,1 

Ročně 7 384 194 3 387 20,1 
 

Tabulka 13 - Kilometrový průběh vozidla 1T3 8098 

Rok Km Mh Litry Spotřeba  

(l/100 km) 

2005 6 025 194 4 087 25,9 

2006 4 625 149 3 290 28 

2007 5 870 190 3 938 25,6 

2008 5 695 206 3 973 24,8 

Σ 22 215 739 15 288 26 

Měsíčně 462 16 318 26 

Ročně 5 553 185 3 822 26 

 

Z Tabulek 5 až 13 je zřejmé, že jsou značné diference ve spotřebě mezi jednotlivými 

vozidly stejné značky. Sledovaná spotřeba je v nepřímé úměře vůči motohodinám. 

Kilometrový údaj je exaktní, počet motohodin je pouze subjektivní odhad strojníka 

vyplývající z jeho zkušenosti. U žádného z vozidel se neměří exaktně čas běhu čerpadla, 

pouze se tento čas odhaduje. Proto beru údaj o Mh jako orientační. 

V dalším sloupci jsou údaje o tankování PHM. Jak jsem už zmiňoval, tyto údaje 

nejsou v absolutních číslech kompletní. Proto suma tankování za sledované období není 

úplná. Průkaznější jsou přepočítané hodnoty v posledních dvou řádcích, které jsem 

zprůměroval v závislosti měsíce, respektive roku. 

V posledním sloupci je uvedena průměrná spotřeba vztažena k jednotlivým měsícům 

jednotlivých roků a nakonec zprůměrována.  
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Tento údaj je také velmi zajímavý. U Dennisů se pohybuje od 28,8 l/100 km až po 

36,6 l/100 km. U vozidel M-B je rozdíl ještě markantnější, od 20,1 l/100 km po 31,5 l/100 

km. Tento rozdíl není zanedbatelný. Statistickou chybu ve sledování bych vyloučil, pohledem 

na zmiňované tabulky a srovnáním jednotlivých let se tato chyba vylučuje. Další z možností 

této diference je v samotném vozidle a jeho technickém stavu. Tato diference je možná u 

starších Dennisů, u M-B bych to s ohledem na stáří vozů vyloučil. Další z hypotéz tohoto 

stavu je množství řidičů, kteří s daným vozidlem jezdí.  

Možnost rozdílnosti spotřeby u daných vozů je vypozorovatelná a je v nepřímé úměře 

mezi motohodinami a spotřebou. Čím více je za dané období motohodin, tím klesá spotřeba. 

Toto může být zapříčiněno dvěma faktory. Jedním z nich je nepřesnost v odhadu skutečného 

počtu motohodin. Tato možnost by byla pravdivá jedině v případě, že by všichni strojníci 

z dané stanice měli stejné návyky, jinak řečeno by všichni odhadovali čas stejně špatně. 

Nesmím zapomenout na to, že v Ostravě se v průběhu sledovaného období mnozí strojníci 

vystřídali i mezi stanicemi. 

Jako poslední možnost, a ta nejpravděpodobnější, mi připadá kombinace více faktorů. 

Nepřesný odhad skutečných motohodin a nesprávnost přepočtu 1 Mh=50 km. Tím by se 

vysvětlila anomálie v poklesu spotřeby s narůstajícím množstvím zapsaných motohodin. 

Toto nelze při podmínkách hasičské techniky jednoznačně stanovit, nelze totiž 

techniku používat pouze pro jízdu a nikoli na provoz čerpadla. 

Nejjednodušším řešením situace by byla záměna zmíněné techniky mezi stanicemi a 

po uplynutí několika málo měsíců provedeno srovnání s výchozí situací. Záměna je snadno 

realizovatelná v rámci ÚO, komplikovanější v rámci kraje (st. Havířov ↔ st. Opava). 

 25



 

7 Opravy vozidel 

Abych mohl zhodnotit stav poruchovosti vozu v závislosti na průběhu kilometrů, 

provedl jsem sběr dat o opravách. Tyto údaje byly čerpány z více míst. 

Základním dokumentem, ve kterém se dle ŘSS zaznamenávají veškeré opravy a 

údržby je vozový sešit. Po prostudování vozových sešitů prvosledové MPT ÚO Ostrava jsem 

usoudil, že tyto podklady nejsou úplné. Některé opravy se provádí na stanicích, další na dílně 

HS-1 a ostatní jsou prováděny dodavatelsky. Ve vozových sešitech jsou velké výkyvy v počtu 

oprav za jednotlivá období. Získal jsem ještě záznamy o opravách jednotlivých vozů z dílny 

ÚO Ostrava, HS-1. Ani tyto záznamy nejsou však celistvé. Prolíná se zde období zápisů 

v elektronické podobě s obdobím vyplňování formulářů. Toto opět přináší jistou neúplnost. 

Při porovnání konkrétních období ve vozovém sešitě s dílenskými záznamy z HS-1 

jsem zjistil, že všechny opravy z dílny nejsou zapsány ve vozovém sešitě. Tento nedostatek se 

v různé míře vyskytl u všech sledovaných vozů Dennis. 

Proto musím opět upozornit na možné nepřesnosti výstupů této části. To, co není 

nikde zaznamenáno, již žádným způsobem nelze dohledat. Nepřesnosti z předcházející části 

zabývající se průběhem kilometrů a spotřebou bylo možno velmi dobře eliminovat 

zprůměrováním. V této části to bohužel tak dobře nepůjde. 

Co se týče vozidel Tatra a M-B, vozové sešity jsem fyzicky neviděl. Veškeré 

opravárenské údaje jsem obdržel v elektronické podobě formou opisu poruch z vozových 

sešitů z příslušných ÚO. 

Další podkladové materiály jsem obdržel z krajského ředitelství strojní služby. Tyto 

informace obsahují registr veškerých událostí na dotčených vozech za období sledování, 

vztažené k vynaložení finančních prostředků. Jsou zde obsaženy veškeré finanční prostředky 

vynaložené k nákupu náhradních dílů a platby dodavatelským firmám za provedení oprav. 

Tyto údaje jsou celistvé, po celou dobu sledování je zpracovával jeden člověk. Z těchto 

záznamů se ale naopak nelze dozvědět nic, co bylo opravováno svépomocí bez nutnosti 

výměny náhradních dílů a vynaložení finančních prostředků. 
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7.1 Rozdělení oprav 

Opravy na vozidle se dají rozdělit z několika hledisek. Jako základní rozdělení jsem 

použil hodnocení, které odděluje opravy plánované (dané plánem údržby) od oprav 

havarijních (poruch), jejichž výskyt se dá odhadovat jen s velkou nepřesností nebo vůbec. 

Do plánovaných oprav lze zahrnout výměny všech provozních kapalin, čištění a 

výměny filtrů, výměny pneumatik, přípravy na STK, ME, výměny AKB a záruční servis 

plánovaný výrobcem. Tyto plánované úkony jsem do sledování nezahrnul, termíny a četnost 

jejich provádění jsou dány plánem údržby techniky stanoveným výrobcem. Navíc ve 

sledovaném období některé vozy absolvovaly garanční prohlídky ve značkovém servise, u 

jiných se tyto periodické záležitosti řešily svépomocí na stanicích. 

Z této analýzy jsem také vyřadil rekonstrukce a podobně náročné opravy vozů, které 

jsou prováděny u výrobce a značně by zkreslily výsledek. Tyto úkony jsou dlouhodobě 

plánovány. 

Všechny ostatní opravy lze považovat za poruchy, které mohou kdykoliv způsobit 

ztrátu mobility požární techniky a omezení akceschopnosti jednotky. 

Pro lepší orientaci o provedených opravách jsem provedl rozdělení do následujících 

kategorií: 

 

MOTOROVÁ M 

PODVOZKOVÁ P 

NÁSTAVBOVÁ N 

ELEKTROINSTALAČNÍ E 

 

Jednotlivé opravy získané z vozových sešitů a z údajů dílny jsem rozdělil podle 

jednotlivých období (ročně) a kategorií. Po provedení ročních součtů jsem dostal výsledek, 

kolikrát za dané období bylo vozidlo opravováno (jednotka mimo výjezd nebo nutná výměna 

vozu). 

Po konzultaci s THT Polička jsem zjistil, že na vozidlo Dennis Rapier nejsou 

stanoveny tabulkové normohodinové časy oprav. Nikdo se tímto z důvodu malé sériovosti 

vozu nikdy nezabýval. 

Podobně jsem dopadl i ve značkových servisech vozů Tatra a M-B. Na tyto vozy sice 

tabulky existují, nicméně na dotaz ve značkovém servise Tatra mi bylo odpovězeno, že cena 

oprav se stanovuje ne podle tabulek, ale podle skutečně stráveného času touto opravou. 
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V značkovém servise na M-B mi bylo vysvětleno, že tabulky k dispozici nemají, vše zadávají 

do počítače a ten po zadání parametrů opravy cenu stanoví. Proto by se mnou museli veškeré 

dotazované opravy zadávat do počítače a tak by stanovili cenu (počet normohodin). S tím 

jsem ale nepochodil z důvodu velké časové náročnosti zadávání a velké pracovní vytíženosti 

daných pracovníků. Je to pochopitelné, svými dotazy a požadavky nikomu práci neulehčuji. 

Z výše popsaných důvodů mi zbývá jako měřítko poruchovosti počet oprav a náklady 

na tyto opravy. Čas strávený opravami na stanici, které byly vykonány svépomocně musím 

zanedbat. Jinou možnost, jak se legálně dostat k normohodinovým tabulkám nemám, nemám 

ani dostatek zkušeností s vozy Tatra a M-B, abych se pokusil tyto údaje vytvořit. Proto by 

veškeré mé další pokusy v této oblasti u vozidel Tatra a M-B znevažovali tuto práci nízkou 

objektivitou. 

O vytvoření normohodinových tabulek jsem se pokusil u vozidla Dennis Rapier. 

Sestavil jsem formulář a vypsal do něj většinu oprav prováděných na sledovaných vozech. 

Tento formulář jsem rozeslal strojníkům a technikům strojní služby, kteří mají dostatek 

zkušeností s opravami vozů Dennis. Každý z nich mi vypsané opravy ohodnotil časově, dle 

svých zkušeností. Na závěr jsem všechny tyto hodnoty zprůměroval a tím vytvořil objektivní 

časové náročnosti konkrétních oprav. 

Každá provedená oprava ve sledovaném období byla ohodnocena „normohodinou“ a 

zařazena do kategorie oblastí a určeno, zda se jedná o údržbu či poruchu. V tabulkách jsou 

uváděny pouze poruchy. 

V Tabulkách 14 až 19 jsou uvedeny počty oprav u vozidel Dennis Rapier za jednotlivá 

období a počet odpracovaných normohodin. 

Vše uvádím pouze ilustrativně, na ostatní sledovaná vozidla tyto časové údaje nelze 

vzhledem k výše popsaným skutečnostem aplikovat. 
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Tabulka 14 - Přehled počtu oprav vozu OVC 50-85 

2004 Elektroinstalace Podvozek Nástavba Motor Σ 

Počet oprav 1 1 0 0 2 

NH 2,5 1,5 0 0 4 

      

2005      

Počet oprav 0 2 2 0 4 

NH 0 3 1,5 0 4,5 

      

2006      

Počet oprav 3 5 0 1 9 

NH 8 8 0 1 17 

      

2007      

Počet oprav 2 8 0 1 11 

NH 3,6 56,5 0 1 61,1 

      

2008      

Počet oprav 3 0 1 0 4 

NH 2 0 1 0 3 

 
Tabulka 15 - Σ oprav vozu OVC 50-85 

2004-2008 Elektroinstalace Podvozek Nástavba Motor Σ 

Σ oprav 9 16 3 2 30 

Σ NH 16,1 68,5 2,5 2 89,1 
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Tabulka 16 - Přehled počtu oprav vozu OVC 40-40 

2004 Elektroinstalace Podvozek Nástavba Motor Σ 

Počet oprav 1 2 2 1 6 

NH 1 4 6,2 2 13,2 

      

2005      

Počet oprav 9 4 4 1 18 

NH 10,1 13 13,3 1 37,4 

      

2006      

Počet oprav 4 2 16 0 22 

NH 3,8 6 35 0 44,8 

      

2007      

Počet oprav 3 2 10 0 15 

NH 2,5 5 21,4 0 28,9 

      

2008      

Počet oprav 2 1 10 0 13 

NH 3 2 30 0 35 

 
Tabulka 17 - Σ oprav vozu OVC 40-40 

2004-2008 Elektroinstalace Podvozek Nástavba Motor Σ 

Σ oprav 19 11 42 2 74 

Σ NH 20,4 30 105,9 3 159,3 
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Tabulka 18 - Přehled počtu oprav vozu OVC 50-95 

2004 Elektroinstalace Podvozek Nástavba Motor Σ 

Počet oprav 0 1 0 0 1 

NH 0 2 0 0 2 

      

2005      

Počet oprav 0 2 9 0 11 

NH 0 5 15 0 20 

      

2006      

Počet oprav 12 13 12 2 39 

NH 20,5 60,2 25,8 1,9 108,4 

      

2007      

Počet oprav 1 6 0 0 7 

NH 2 12 0 0 14 

      

2008      

Počet oprav 0 2 3 0 5 

NH 0 16 7,2 0 23,2 

 
Tabulka 19 - Σ oprav vozu OVC 50-95 

2004-2008 Elektroinstalace Podvozek Nástavba Motor Σ 

Σ oprav 13 21 24 2 60 

Σ NH 22,5 95,2 48 1,9 167,6 

 

Z výše uvedených Tabulek je zřejmé, že se nedá u vozidel Dennis Rapier jednoznačně 

stanovit nejslabší stránka vozu. Zato jednoznačně nejodolnější část vozu je motor a jeho 

příslušenství. 

V další části této kapitoly budu hodnocení směřovat pouze k počtu poruch a 

k nákladům na odstranění těchto poruch. Zabývat se časovou náročností oprav provedených 

svépomocně na hasičských stanicích z výše popsaných důvodů pozbývá smyslu. Mít možnost 
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i tohoto srovnání by bylo výhodné, avšak není možno zajistit stejné podkladové materiály pro 

hodnocení. 

7.2 Hodnocení nákladovosti oprav poruch požární techniky 

V této části se dostávám k tomu, co patří k prioritám každého odvětví. Množství 

vynaložených finančních prostředků na provoz je vždy důležitý, bez rozdílu oboru činnosti. 

Opět musím upozornit, že všechny finanční náklady uvedené v této kapitole jsou vztaženy 

pouze k odstranění poruch, nikoliv k běžným provozním výdajům, jakými jsou PHM, 

pravidelné servisy, STK, ME a další. Tyto výdaje jsou u všech vozidel podobné, liší se 

nepatrně (např. množstvím oleje při výměně a periodou výměny). Tyto provozní náklady 

nelze ani příliš ovlivňovat, jsou převážně dány konstrukcí vozu a návodem výrobce. Běžné 

provozní výdaje nám nevypovídají nic o spolehlivosti vozidel. Ta je daná tím, s jakou 

pravděpodobností se nám stane porucha za časový úsek. O spolehlivosti nám nejvíc vypoví 

četnost, s jakou se vozidlo stává nepojízdným. 

Celá tato část analýzy je vždy vztažena k časovému úseku, k roku. Vyhodnocení 

vztažené ke kilometrovému průběhu by za výše uvedených skutečností bylo zajímavé. 

Dostávám se k tomu, že jsou vozy s ročně najetými kilometry od 2 300 až téměř po 9 000. 

Kdybych ještě zohledňoval stáří vozidel, které je v některých případech více než dvojnásobné, 

od 4 po 13 let, dostal bych se do velkého rozsahu dat, které by tuto práci znepřehlednily. 

Proto vše hodnotím pouze časově, pro tuto práci je časové hodnocení plně vyhovující. 

V závěru této analýzy provedu na zobecněném vzorku přepočet výsledků vztažený k ujetým 

kilometrům. 

7.3 Počty poruch na vybraných reprezentantech a s nimi spojené náklady 

Pro lepší představivost vývoje nákladovosti na jednotlivé vozy použiji sumární grafy, 

které umožní znázornit finanční výdaje v absolutních číslech. Tento graf vychází z hodnoty 

nula, mnou stanovenou pro rok 2004. U vozů Dennis a Tatra je tato nula imaginární, v roce 

2004 již byly vynaloženy finanční prostředky za předcházející období, tyto musím pominout. 

Jak již bylo uvedeno, celé toto sledování je vztaženo na čtyři roky zpětně. U vozidel M-B 

Atego jejich sumární grafy vystihují celou historii nákladovosti poruch, viz. Obrázek 4, 5 a 6. 

Sumární graf (viz. Obrázek 4, 5 a 6) nám vždy přičte hodnotu z minulého roku 

k následujícímu. 

V Tabulkách 19, 21 a 23 jsou vždy uvedené počty oprav za jednotlivá období a 

v Tabulkách 20, 22 a 24 vždy náklady na odstranění poruch za jednotlivá období. 
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Počty poruch na vozidlech Dennis a s nimi spojené náklady vztažené k jednotlivým rokům 

 
Tabulka 20 - Počty oprav vozů Dennis 

 OVC 40-40 OVC 50-85 OVC 50-95

2005 18 4 11 

2006 22 9 39 

2007 15 11 7 

2008 13 4 5 

 
Tabulka 21 - Náklady na opravy vozů Dennis 

 OVC 40-40 OVC 50-85 OVC 50-95

2005 82 000 Kč 109 200 Kč 55 600 Kč

2006 37 355 Kč 0 Kč 193 000 Kč

2007 81 675 Kč 145 344 Kč 7 736 Kč

2008 209 530 Kč 12 155 Kč 20 174 Kč
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Obrázek 4 - Sumární vyjádření nákladů na opravy vozů Dennis 
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Počty poruch na vozidlech Tatra 815 4x4 a s nimi spojené náklady vztažené k jednotlivým 

rokům 

 
Tabulka 22 - Počty oprav vozů Tatra 

 OVC 73-02 OVC 73-07 OVC 72-40

2005 1 3 3 

2006 1 1 2 

2007 1 1 4 

2008 4 8 1 
 

Tabulka 23 - Náklady na opravy vozů Tatra 

 OVC 73-02 OVC 73-07 OVC 72-40

2005 3 844 Kč  13 380 Kč 2 145 Kč  

2006 36 577 Kč  23 037 Kč  180 Kč  

2007 26 000 Kč  800 Kč  300 Kč  

2008 80 500 Kč  74 369 Kč  47 900 Kč  
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Obrázek 5 - Sumární vyjádření nákladů na opravy vozů Tatra 
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Počty poruch na vozidlech M-B Atego a s nimi spojené náklady vztažené k jednotlivým 

rokům 

 
Tabulka 24 - Počty oprav vozů M-B Atego 

 2T2 5621 1T3 8098 1T3 8099

2005 0 1 0 

2006 0 0 0 

2007 0 2 0 

2008 1 1 1 

 
Tabulka 25 - Náklady na opravy vozů M-B Atego 

 2T2 5621 1T3 8098 1T3 8099

2005 0 Kč 3 674 Kč 0 Kč

2006 0 Kč 0 Kč 0 Kč

2007 0 Kč 20 678 Kč 0 Kč

2008 3 130 Kč 9 146 Kč 8 760 Kč
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Obrázek 6 - Sumární vyjádření nákladů na opravy vozů M-B Atego 

 

Z výše uvedeného je zřejmé, že počty poruch i náklady na jejich odstranění jsou mezi 

jednotlivými značkami vozidel značně diferencovány.  

Již menší diference je vypozorovatelná mezi jednotlivými reprezentanty stejné tovární 

značky. 
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Jediným vozidlem, u kterého je přímá úměra mezi počtem najetých kilometrů a 

nákladovosti na odstranění poruch je vozidlo Tatra. U ostatních vozidel se tato úměra 

nepotvrzuje. Ale ani u vozidel Tatra není toto zjištění rozhodující.  

Porucha, jakožto náhodný jev, je závislá na více faktorech. Kilometrový průběh má 

podstatný vliv, ale není to jediný rozhodující faktor. Závislost oprav na kilometrovém 

průběhu je pouze tehdy, když je rozdíl mezi jednotlivými reprezentanty markantní. Toto ale 

není náš případ. 

Nejpodstatnější faktor ovlivňující poruchovost je v našem případě lidský, ať už přímý 

nebo nepřímý. Za ten přímý lze považovat bezesporu styl jízdy, který je ovlivněn především 

zkušenostmi jednotlivých řidičů. I rychlá jízda k zásahu nemusí vždy znamenat devastování 

vozidla. Jako dalším přímým lidským faktorem mající vliv na poruchovost vozidla, je 

dílenské zpracování a především kvalita prováděného servisu. Některým poruchám lze 

předcházet kvalitním servisem, jiné lze v zárodku odhalit a odstranit je za vynaložení řádově 

nižších finančních nákladů, než při plném projevení. 

Za nepřímý lidský faktor lze považovat záležitosti, které způsobují lidé, aniž by je 

mohli ovlivnit. Nejvýznamnější jsou studené starty, řidič po vozidle musí požadovat 

maximální výkon, i když vozidlo není zahřáto na provozní teplotu. Tomuto specifickému 

požadavku jsou vystaveny veškerá vozidla záchranných složek. Tento problém lze odstranit 

dvěma způsoby, a to předehřevem nebo vhodnou volbou oleje. V případě předehřevu existuje 

vnitřní a vnější. Vnější předehřev je dost nereálný, žádná garáž se nedá vytápět na provozní 

teplotu motoru. Garáže se převážně temperují, avšak i toto opatření je pro motor výhodnější 

než parkování v nevytápěné garáži. Vnitřní předehřev pomocí topného tělesa umístěného 

uvnitř motoru lze využít, používá se však pouze sporadicky z důvodů značné nákladovosti 

provozu takového zařízení. Jako druhý způsob zmenšení důsledků studených startů je volba 

vhodného motorového oleje. Tento způsob celý problém pouze eliminuje, ale neřeší. Další 

faktor těžce ovlivnitelný je terén, ve kterém je dané vozidlo provozováno. Hasičský vůz by se 

měl dostat téměř všude. 
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8 Srovnání 

V následující kapitole se pokusím o vzájemné srovnání reprezentantů. Nebudu 

srovnávat všech devět vozidel, pouze výběr z nich, z důvodů zpřehlednění a zjednodušení dat. 

Provedu zjednodušení, a to tím způsobem, že budu hodnotit vždy pouze jedno vozidlo z každé 

trojice. Za tohoto předpokladu posuzování se již dostávám do reálného množství dat 

s dostatečnou vypovídající schopností. Opět vystává problém výběru vhodného kandidáta 

z každé skupiny vozů. Možná nejpracnější, ale za to nejobjektivnější řešení je vybrání 

imaginárního zástupce vozů zprůměrováním všech podkladových materiálů. Tímto způsobem 

dostaneme tři průměrné vozy a výsledek bude objektivnější. Průměrovat budu vždy náklady 

spojené s opravami a počty oprav za jednotlivá období. V posledním sloupci Tabulek 26 až 31 

je vždy výsledná průměrná hodnota, která bude použita pro skupinu vozů. Musím upozornit, 

že Tabulky 26 až 31 a Obrázky 7 a 8 jsou opět sumární a ukazují numericky (graficky) 

hodnoty v absolutních číslech za sledované období. 

 
Tabulka 26 - Průměrná hodnota vozu Dennis 

 OVC 40-40 OVC 50-85 OVC 50-95 Dennis 

2004 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2005 82 000 Kč 109 200 Kč 56 600 Kč 82 600 Kč 

2006 119 355 Kč 109 200 Kč 249 600 Kč 159 385 Kč 

2007 201 030 Kč 254 544 Kč 257 336 Kč 237 637 Kč 

2008 410 560 Kč 266 699 Kč 277 510 Kč 318 256 Kč 

 
Tabulka 27 - Průměrný počet poruch vozu Dennis 

 OVC 40-40 OVC 50-85 OVC 50-95 Dennis 

2004 0 0 0 0 

2005 18 4 11 11 

2006 40 13 50 34 

2007 55 24 57 45 

2008 68 28 62 53 
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Tabulka 28 - Průměrná hodnota vozu M-B Atego 

 2T2 5621 1T3 8098 1T3 8099 M-B 

2004 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2005 0 Kč 3 674 Kč 0 Kč 1 225 Kč 

2006 0 Kč 3 674 Kč 0 Kč 1 225 Kč 

2007 0 Kč 24 352 Kč 0 Kč 8 117 Kč 

2008 3 130 Kč 33 498 Kč 8 760 Kč 15 129 Kč 

 
Tabulka 29 - Průměrný počet poruch voze M-B Atego 

 2T2 5621 1T3 8098 1T3 8099 M-B 

2004 0 0 0 0 

2005 0 1 0 0 

2006 0 1 0 0 

2007 0 3 0 1 

2008 1 4 1 2 
 

Tabulka 30 - Průměrná hodnota vozu Tatra 

 OVC 73-02 OVC 73-07 OVC 72-40 Tatra 

2004 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

2005 3 844 Kč 13 380 Kč  2 145 Kč 6 456 Kč 

2006 40 421 Kč  36 417 Kč  2 325 Kč  26 388 Kč 

2007 66 421 Kč  37 217 Kč  2 625 Kč  36 421 Kč 

2008 146 921 Kč  111 586 Kč  50 525 Kč  103 011 Kč 

 
Tabulka 31 - Průměrný počet poruch vozu Tatra 

 OVC 73-02 OVC 73-07 OVC 72-40 Tatra 

2004 0 0 0 0 

2005 1 3 3 2 

2006 2 4 5 4 

2007 3 5 9 6 

2008 7 13 10 10 
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Obrázek 7 - Sumární vyjádření nákladů na jednotlivé vozy 
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Obrázek 8 - Sumární vyjádření počtu poruch jednotlivých vozů 

 

Zvoleni jsou tři zástupci, z každého typu jedno vozidlo. Aby bylo možné tyto vozy 

exaktně srovnat, musím stanovit kritéria, podle kterých budu hodnotit. 

Kritéria se dají rozdělit do dvou základních skupin. První skupina jsou především 

kritéria, které jsou dány výrobou. Mezi tyto patří především TTD. Druhou skupinu tvoří 

kritéria, které jsou vypozorovatená až provozem. Jsou to záležitosti spojené se spolehlivostí 

vozů. 

Kdybych hodnotil nové vozy, k dispozici bych měl převážně TTD a další podklady 

vycházející z konstrukce vozů. Při hodnocení s odstupem času je zajímavější dát větší důraz 
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na kritéria spojené se spolehlivostí. V takovém případě již nemůžeme ovlivnit výběr vozu 

jako při koupi nového, ale prioritou je zhodnotit užitné vlastnosti vozu po létech provozu. 

Kritéria, které jsem pro hodnocení určil, jsou uvedeny v Tabulce 32. 

 
Tabulka 32 - Kritéria hodnocení 

Popis kritéria Označení kritéria 

Jmenovitý výkon čerpadla K1 

Objem nádrže na vodu K2 

Jmenovitý výkon motoru K3 

Spotřeba PHM K4 

Cena 1ks pneu K5 

Cena servisní hodiny v autorizovaném servisu K6 

Zapínání čerpadla (P/Z) K7 

Počet oprav za rok K8 

Cena oprav za rok K9 

 

Tímto jsem zvolil devět kritérií, které dále použiji pro hodnocení vozů. Kritéria byla 

zvolena tak, aby byla zajištěna maximální objektivita. Všechny záležitosti týkající se rozdílné 

konstrukce vozu, jako např. pohon 4x4, světlost, nájezdové úhly apod. jsem pominul. Nelze 

objektivně srovnat chování vozu Dennis Rapier a Tatra 4x4 v nezpevněném terénu. Proto byla 

kritéria zvolena tak, aby se srovnávaly pouze srovnatelné záležitosti. 

8.1 Váha kritérií 

Při rozhodování obvykle neklademe stejný důraz na všechna kritéria. Aby bylo možno 

s těmito zvolenými údaji pracovat, musím jednotlivým kritériím přiřadit váhy důležitosti. Na 

určení vah existuje více metod, uvedu tři základní. 

1. Váhy určím sám podle svého uvážení. 

2. Váhy bude určovat expertní tým odborníků. 

3. Provedu párové srovnání. 

Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší by bylo, kdybych jednotlivé váhy určil sám. Toto 

řešení je možné, ale pro objektivitu výsledku jej nepoužiji. Dopustil bych se při tom velké 

subjektivity, výsledkem by byl víceméně jen můj názor. 

Použití týmu expertů, kteří váhy po vzájemném projednání dle svých zkušeností určí, 

by jistě bylo víc než přínosné. Odstranila by se tímto subjektivita jedince. Tato možnost, ač se 
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zdá jako optimální, je z personálních důvodů jen těžce realizovatelná v rozsahu mých 

možností a mé práce. 

Z tohoto důvodu se mi jako nejobjektivnější jeví metoda párového srovnání. 

Subjektivita se tímto značně omezí, ale zcela neodstraní. 
 

 Kritéria  Preferovaná kritéria 

K1         

 K2        

K2  K3       

 K3  K4      

K3  K4  K1     

 K4  K5  K6    

K4  K3  K2  K7   

 K4  K3  K2  K8  

K5  K4  K3  K8  K9

 K6  K4  K8  K9  

K6  K5  K8  K9   

 K6  K8  K9    

K7  K8  K9     

 K8  K9      

K8  K9       

 K9        

K9         
Obrázek 9 - Párové srovnání 

 

Tato metoda je vytvořená na principu, že postupně porovnáváme každá dvě kritéria 

mezi sebou. Vždy jedno preferujeme, proto ho zapíšeme a pokračujeme v porovnávání. Po 

dokončení porovnávání pak spočteme jednotlivé výskyty a zapíšeme je do tabulky. Pořadí 

kritérií nám slouží jako podklad pro určení vah. Když se naskytne situace, při které dvě 

kritéria mají stejnou váhu např. 3, zpětně vyhledáme, jak byla vzájemně hodnocena. 

Kritérium, které jsme preferovali, upravíme směrem nahoru na 3,1 a případně můžeme upravit 

druhé dolů na 2,9. Určení kritérií je znázorněno graficky na Obrázku 9 (v prvním sloupci jsou 

kritéria zapsána postupně, v druhém až devátém sloupci jsou výskyty kritérií z jednotlivých 

párových hodnocení.) Pro hodnocení kritérií jsem stanovil přepočet VÝSKYT=VÁHA. 
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Tabulka 33 - Váhy kritérií 

Popis kritéria Označení 

kritéria 

Výskyt Pořadí Váha

Velikost požárního čerpadla  [(l/min)/100] K1 1 9 1 

Objem nádrže na vodu  [l] K2 3 5 3,1 

Jmenovitý výkon motoru  [kW/t] K3 4 4 4 

Spotřeba PHM  [l/100 km] K4 6 3 6 

Cena 1ks pneu  [Kč bez DPH] K5 2 7 2 

Cena servisní hodiny v autorizovaném servise  

[Kč bez DPH] 

K6 3 6 3 

Zapínání čerpadla  [P/Z] K7 1 9 1,1 

Počet oprav za rok K8 7 2 7 

Cena oprav za rok  [Kč s DPH] K9 8 1 8 

 

Váhy kritéria jsem již určil – viz. Tabulka 33. Abych mohl pokračovat v analýze, 

musím hodnoty kritérií převést do srovnatelné formy. Opět se nabízí více řešení. Pokusím se 

popsat dvě základní, poté jedno vyberu. 

1. Hodnocení známkováním 

2. Hodnocení procentuálním vyjádřením 

Známkování je velmi jednoduché, názorné a rychlé. Jednotlivé hodnoty se oznámkují 

známkami 1, 2 a 3. Čím vyšší známka, tím lepší hodnocení. Např. při hodnocení jmenovitého 

výkonu motoru je známkování přímo úměrné, čím větší jmenovitý výkon, tím vyšší známka. 

Naopak budeme postupovat u počtu poruch. V tomto případě je známkování nepřímo úměrné, 

čím vyšší počet oprav, tím nižší známka. Hodnocení známkováním je fakticky správné, ale 

nezohledňuje skutečné rozdíly hodnot zvolených kritérií jednotlivých vozů. Pro větší 

názornost lze uvést známkování kritéria ceny servisní hodiny. 

Podstatně lépe vypovídající metodou je procentuální vyjádření hodnoty kritéria. 

Princip je ten, že součet hodnot jednoho kritéria u všech tří vozů tvoří 100 %. Poté se 

dopočítají jednotlivé procentuální podíly konkrétních hodnot. Opět zde platí pravidlo výše 

popsané o přímé a nepřímé úměře. 
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Pokud se jedná o přímou úměru, použije se pro výpočet obecný vzorec 1: 

100
cba

aA
++

=                                     [%]              1 

 

V případě nepřímé úměry je přepočet dle obecného vzorce 2 následujícího: 

2
1

100

100 ×
⎟
⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

++
−=

cba
aA  [%]      2 

 

A výsledná hodnota kritéria vozu Tatra 

a  hodnota kritéria vozu Tatra 

b  hodnota kriteria vozu M–B 

c  hodnota kriteria vozu Dennis 

 

Po aplikaci této metody jsem zapsal hodnoty do Tabulky 34 

8.2 Korekce na stáří vozu 

Již několikrát jsem se v průběhu zmínil, že pracuji s vozy různé kategorie a stáří. 

Hodnocení je vztaženo k časovému období, nikoli ke kilometrovému průběhu. Rozhodl jsem 

se toto vše pominout, také konstrukční odlišnosti. Vzhledem k tomu, že vozidlo M-B Atego je 

více než o polovinu mladší než ostatní vozy, musím tuto okolnost zohlednit. Jsou jen těžce 

srovnatelné poruchové průběhy vozu čtyři roky starého a vozidla, které je dle ŘSS Přílohy 3 

již za horizontem orientační doby životnosti. Proto provedu pro účely dalšího hodnocení 

korekci kritéria K8 – počet oprav a K9 – náklady na opravy u vozidla M-B Atego. Za 

předpokladu, že se náklady a poruchovost budou navyšovat lineárně, provedu vynásobení 

hodnoty K8 a K9 u tohoto vozu číslem 2. 
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Tabulka 34 - Přepočet kritérií 

  Tatra M-B Dennis 

Kritérium Váha a A b B c C 

K1 1 32 40 % 24 30 % 24 30 %

K2 3,1 2500 37 % 2500 37 % 1800 26 %

K3 4 14,1 33 % 12,8 30 % 15,5 37 %

K4 6 27,8 34 % 25,9 35 % 32,9 31 %

K5 2 Od 12 420 25 % od 6 750 36 % od 5 620 39 % 

K6 3 395  40,4 % 1 250  19,4% 398 40,2 %

K7 1,1 P 25 % P – Z 50 % P 25 %

K8 7 2,5 42 % 0,5*2 47 % 13 11 %

K9 8 25 752 38 % 3 782*2 47 % 79 480 15 %

 

Výsledky po přepočítání Tabulky 34. 

Tatra 

(1 x 40)+(3,1 x 37)+(4 x 33)+(6 x 34)+(2 x 25)+(3 x 40,4)+(1,1 x 25)+(7 x 42)+(8 x 38)= 

1287,4 

 

M-B 

(1 x 30)+(3,1 x 37)+(4 x 30)+(6 x 35)+(2 x 36)+(3 x 19,4)+(1,1 x 50)+(7 x 47)+(8 x 

47)=1364,9 

 

Dennis 

(1 x 30)+(3,1 x 26)+(4 x 37)+(6 x 31)+(2 x 39)+(3 x 40,2)+(1,1 x 25)+(7 x 11)+(8 x 

15)=867,7 

 

Po sečtení všech srovnávacích hodnot jednotlivých vozů jsem tyto hodnoty zapsal do 

Tabulky 35. V dalším řádku této tabulky jsem provedl procentuální vyjádření jednotlivých 

hodnot pomocí výše popsané metody. V posledním řádku je pořadí umístění vozů, v jakém se 

umístily. Známkování je použito jako ve škole, jednička nejlepší, trojka nejhorší. 
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Tabulka 35 - Výsledek srovnání 

 Tatra M-B Dennis

Σ srovnávacích hodnot 1287,4 1364,9 867,7 

Procentuální vyjádření 36,6 % 38,8 % 24,7 % 

Pořadí 2 1 3 

 

V tomto hodnocení vztaženém k časovému období je nejlépe hodnoceno vozidlo M-B 

Atego, za ním se umístilo vozidlo Tatra 4x4, nejhůř dopadlo vozidlo Dennis Rapier. 

 

Hodnocení vztaženo ke kilometrovému průběhu 

Jak jsem již vícekrát uváděl, celá analýza je vztažena k časovému období, 

k jednotlivým rokům. Takto znělo zadání mé práce. V průběhu jsem uvedl, že se pokusím na 

zobecněný vzorek a v omezeném rozsahu převést některé zjištěné výsledky mé práce na 

kilometrový průběh. Vyhodnocení bude pouze orientační, podrobná analýza by vydala svým 

rozsahem na delší práci. Celá následující část bude vztažena k počtu oprav a nákladů s tímto 

spojených. 

 Vycházet budu opět z úvahy, že hodnotím tři představitele vozů. Hodnoty seřadím do 

Tabulky 36. Třem zvoleným reprezentantům přiřadím hodnoty: 

1. průměrný počet kilometrů za období sledování (4 roky) 

2. průměrný počet poruch za období sledování (4 roky) 

3. průměrné náklady za opravy za období sledování (4 roky) 

(Podklady k vytvoření Tabulky 36 jsou čerpány z Tabulek 5 až 13 a 26 až 31.) 
 

Tabulka 36 - Průměrné hodnoty za 4 roky 

Vozidlo Km Poruchy Náklady 

Dennis 32 068 53 318 256 Kč

M-B 10 955  2 15 129 Kč

Tatra 27 780 10 103 010 Kč

 

Po přepočtení hodnot z Tabulky 36 jsem vytvořil Tabulku 37. V této tabulce je 

v druhém sloupci vyjádřeno, jaké jsou náklady na odstranění poruch u vozidel vztažené 

k jednomu kilometru jízdy. V třetím sloupci je vyjádřeno, kolik poruch vznikne každých tisíc 

kilometrů na jednotlivých vozech. A na závěr je ve čtvrtém sloupci uvedeno, kolik kilometrů 
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vozidlem ujedeme, než se nám porouchá a bude potřebovat opravu. Zdůrazňuji, že Tabulka 37 

a v ní uvedené hodnoty jsou průměrné! 
 

Tabulka 37 - Kilometrové náklady 

Vozidlo Kč/1 km Počet poruch/1000 km Počet km/1 porucha Známka 

Dennis 9,92 Kč 1,65    605 3 

M-B 1,38 Kč 0,18 5 477 1 

Tatra 3,71 Kč 0,35 2 778 2 

 

I v tomto hodnocení vztaženém ke kilometrovému průběhu dopadly výsledky stejně, 

jako v části vztažené k časovému úseku. Nejlépe se umístil M-B Atego, na druhém místě je 

Tatra 4x4 a nejméně dobře dopadl Dennis Rapier. 
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9 Závěr  

Výsledků této analýzy je několik. Z částí věnující se kilometrovým průběhům je 

zřejmé, že jsou značné diference v průměrné spotřebě PHM a to u všech tří skupin 

reprezentantů. Vzhledem k tomu, že diference spotřeby je markantní i u zánovních vozů M-B 

Atego, lze usoudit, že příčina je v lidském faktoru. Zapisování motohodin není nijak 

kontrolováno, závisí vždy na úsudku obsluhy. Toto zjištění a jistá nesprávnost přepočtu 

1Mh = 50 km jsou nejpodstatnější příčiny diference spotřeby PHM. 

Dalším zjištěním je, že odlišnost vozů ve spolehlivosti a nákladovosti oprav poruch je 

značná. Jako jednoznačný vítěz hodnocení vzešel zástupce vozů M-B Atego. Toto je zajisté 

ovlivněno i stářím daných vozidel, nicméně další roky provozu analýzu buď potvrdí, nebo 

vyvrátí. Vozidla M-B Atego nejsou ještě ani v polovině jejich orientační doby životnosti dle 

ŘSS. Na druhém místě se umístil zástupce vozidel Tatra 4x4.Zástupce dopadl v hodnocení 

velice dobře. Dvě Tatry jsou již po rekonstrukci, třetí vozidlo nikoliv. Z toho vyplývá, že 

jedno vozidlo Tatra je již za horizontem orientační doby životnosti dle ŘSS, zbylé dvě po, 

rekonstrukci by, dle ŘSS měli bez větších obtíží sloužit ještě téměř pět let. Na posledním 

místě, a to s velkou ztrátou, se umístil zástupce vozů Dennis Rapier. Tyto vozidla jsou 

vyrobena před rokem 2000, jejich orientační doba životnosti je dle ŘSS osm let. Všechna tři 

vozidla již hranici dávno překročila a na jejich spolehlivosti je to znát. Vzhledem ke stále 

stoupajícím variabilním nákladům vozidel Dennis Rapier je na zamyšlení, jak postupovat 

dále. Pokračovat v provozování vozidel v nezměněném režimu nadále se jeví značně 

nerentabilní. Je na zvážení odpovědných osob, zdali nestanovit bod zvratu a situaci řešit. 

Řešení se nabízí dvě, rekonstrukce nebo výměna vozidel za nová. Obě tyto řešení připadají 

v úvahu, ale neupřednostňuji žádné z nich. Abych mohl cokoli v této oblasti objektivně 

doporučit, musel bych mít dostatek validních informace o ekonomických náročnostech výše 

popsaných řešení a finančních možnostech zřizovatele HZS. 

Zajímavé by jistě bylo, jak by vzájemně dopadla srovnání vozů M-B Atego a Dennis 

Sabre. Dva vozy Dennis Sabre podobného stáří jako hodnocené vozy M-B Atego jsou 

dislokovány na centrální stanici Ostrava-Zábřeh. Ani jedno vozidlo Dennis Sabre není určen 

jako prvosledové, proto jsem se tímto nezabýval. 

 Vozidla Dennis Rapier jsou i přes výše popsané mezi řidiči velmi oblíbené. Poměr 

výkon/hmotnost, automatická pětistupňová převodovka, velmi tvrdě laděný podvozek téměř 

bez možnosti náklonu v zatáčkách, velmi účinné brzdy a poloměr otáčení 12 m spolu s velkou 

oblibou u strojníků dělá z vozu fenomén, který bude těžké překonat. Pro provoz v rovinaté a 
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zastavěné Ostravě je to ideální prvosledový automobil. Ostatní vozy nejsem schopen takto 

subjektivně zhodnotit, sloužím na ÚO Ostrava a s vozidly Tatra 4x4 a M-B Atego nemám 

jakožto řidič žádné zkušenosti.  

 Tato analýza je aplikovatelná na jakémkoliv vzorku techniky nejen u hasičských 

sborů, kdy je zapotřebí zpětně vyhodnotit poruchovost a rentabilitu provozu již používaných 

vozů různé tovární značky a případně tyto vozy vzájemně zhodnotit. Jedinou a postačující 

podmínkou správnosti výsledků analýzy je dostatek a validita vstupních údajů. 
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