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Anotace 
 
JEŽEK, B. Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky HZS Územního odboru 

Blansko: diplomová práce, Ostrava: VŠB – TU 2009. 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou provozu a údržby prvovýjezdové mobilní 

požární techniky Hasičského záchranného sboru územního odboru Blansko v závislosti na 

počtu ujetých kilometrů. Tyto vozy byly posuzovány jednotlivě od zařazení do provozu na 

požárních stanicích a dále společně za čtyři roky od zařazení posledního vozidla. Sledován 

byl počet ujetých kilometrů, motohodin, jízd, zásahů, počet provedených oprav a jejich 

finanční náročnost se závěrečným vyhodnocením vlivu provozu na životnost vozidla. 
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Annotation:  

JEŽEK, B. Analysis of operation and maintenance of a mobile fire-fighting techniques HZS 

Territorial Department Blansko: Diploma thesis, Ostrava: VŠB - TU 2009.  

 

      This diploma work deals with the analysis of operation and maintenance of fire cars for 

first intervention  Fire Rescue Service of territorial Department Blansko, depending on the 

number of driven kilometers. These cars have been assessed individually from inclusion in the 

fire service, and together for four years from the inclusion of the last vehicle. Monitoring the 

number of driven kilometers , hours of work,trips,interventions, the number of corrections and 

their financial requirements of the final evaluation of the impact of traffic on the life of the 

vehicle.  
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1. Úvod 

Ve své diplomové práci se budu zabývat analýzou provozu a údržby prvovýjezdových 

vozidel. Z každé požární stanice Územního odboru Blansko bylo vybráno jedno vozidlo, u 

kterého bude provedeno zhodnocení jeho provozu a následné vyhodnocení provozu vozidel 

mezi sebou. Mezi provozními údaji, které budou posuzovány, jsou počty ujetých kilometrů, 

odpracované motohodiny a průměrná spotřeba vozidla. V další části provedu rozbor 

provedených oprav na vozidlech s rozdělením do čtyř základních skupin oprav a na opravy 

prováděné na stanici či dodavatelskou formou a vyhodnotím celkové finanční náklady na 

provedené opravy. Mezi preventivní péči o vozidla patří provádění údržby na požárních 

stanicích a servisní prohlídky. U těchto prohlídek se budu zabývat četností, provedením a 

finančními náklady na jejich provedení.  

Vyhodnocení provozu vozidel bude vhodné především pro referenta strojní služby a 

techniky strojní služby, kde mnou zjištěné nedostatky jim pomohou zkvalitnit provádění 

údržby a zvýšit hospodárnost provozu všech vozidel na požárních stanicích.  

 

2. Rešerše 

Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky, Praha: 2006 
 
Tento pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a 

náměstka ministra vnitra ČR [2] stanoví základní úkoly při zabezpečení provozuschopnosti, 

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

Stanovuje jaké záznamy o provozu, opravách a údržbě techniky se musí v dokumentaci vést.  

 

Dokumentace a záznamy o provozu požární techniky 
 

Podklady pro zpracování této práce byly získávány z vozových sešitů vedených 

v digitální podobě v programu strojní služby, kam se zadávají všechny údaje o provozu 

vozidel HZS územního odboru Blansko. Problematika údržby a servisních prohlídek byla 

prodiskutována se strojníky a autorizovanými servisy. Údaje o finančních nákladech 

provedených oprav byly shlédnuty v účetních knihách HZS ÚO Blansko. 
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3. Technika a jednotky PO na okrese Blansko 

 

Okres Blansko se rozkládá v severní části Jihomoravského kraje, jeho hlavním sídlem 

je město Blansko. Blanenský okres má rozlohu 862,65 km², počet obyvatel je 104 535 osob 

(hustota zalidnění je 121 obyvatel na 1 km²). Okres se skládá ze 116 obcí včetně 8 měst a 8 

městysů. Krajina je převážně kopcovitá a zalesněná. V severní části okresu jsou lesy většinou 

jehličnaté, v jižní části převažují lesy listnaté. Celková plocha lesů zaujímá 43,88 % rozlohy 

okresu). Nepatří mezi okresy s velkým zastoupením průmyslové výroby. Hasičský záchranný 

sbor Jihomoravského kraje Územního odboru Blansko zde má zastoupení ve třech stanicích, 

které jsou rozmístěny dle plošného pokrytí a rozděleny do kategorií C1, P2 a P0 [1]. Plošné 

pokrytí územního odboru Blansko je zabezpečováno jednotkami požární ochrany (Tabulka 1) 

a jejich rozmístění je patrné z Obrázku 1. 

 

 

 

 

 
Obrázek 1 Plošné pokrytí jednotkami PO na okrese Blansko 
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Tabulka 1  JPO dle plošného pokrytí a příslušnosti k jednotlivým stanicím 

Požární stanice JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Blansko 1 0 10 0 42 0 

Boskovice 1 1 7 0 49 0 

Kunštát 1 0 3 0 34 0 

Celkem: 149 3 1 20 0 125 0 
 

 

Druhy a počty zásahové techniky u JSDH jsou znázorněny v Obrázku 2. Z grafu 

vyplívá, že nejrozšířenějším vozidlem u JSDH III je vozidlo CAS 25 na podvozku vozidla 

Škoda 706. Druhým vozidlem je dopravní automobil na podvozku Avia typ 31. U jednotek 

JSDH V je nejrozšířenější dopravní automobil na podvozku Tatra 805, jehož výroba byla 

ukončena v roce 1959.  U JSDH obcí je nejvíce zastoupen dopravní automobil na podvozku 

Avia. Nemalé zastoupení zde má i CAS 25 na podvozku Škoda 706. 

 

 

Obrázek 2 Typ a počet techniky u JSDH obcí 

 

I přes zájmy velitelů jednotek a zastupitelů obcí při podílení se na obnově techniky, 

zůstává vozový park jednotek zastaralý. Jeho průměrné stáří je 26,8 roků. Každým rokem se 

na okrese Blansko zakoupí alespoň jedno nové vozidlo, což je při obnově techniky 
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nedostatečné. Členové jednotek stále vyvíjí snahu o zachování dobrého stavu své zásahové 

techniky.  

 Průměrné stáří zásahových vozidel HZS je na územním odboru 13,4 roků. Z toho na 

stanici Blansko 11,3 roků, na stanici Boskovice 17,3 roků a na stanici Kunštát 13 roků. 

Nejstarším vozidlem je automobilová plošina AP 27 na podvozku Tatra 148 ze stanice 

Boskovice, vyrobená v roce 1982. Nejmladším je CAS 15 na podvozku vozidla MAN TGM 

ze stanice Blansko vyrobená v roce 2007. 

  

4. Složení techniky a výjezdovost na stanicích ÚO Blansko  

 

V současné době se na území Blansko nachází tři jednotky požární ochrany typu     

JPO I. Kategorie, do kterých jsou rozděleny a jejich vybavení mobilní požární technikou 

upravuje vyhláška č. 247/2001 Sb. [3]. V tabulce 2 je uvedena kategorie stanic a jejich 

předurčenost pro dopravní nehody a havárie, typ prvovýjezdového vozidla a rok  jeho výroby. 

 
 
Tabulka 2 Vybavení hasičských stanic na ÚO Blansko prvovýjezdovou technikou 

Stanice Kategorie Vozidlo Rok výroby 

Blansko C1 - B - S Tatra 815 Terrno 4x4 2002 

Boskovice P2 - B - Z MAN LE 2000 4x4 2004 

Kunštát P0 - C - Z Tatra 815 6x6 1996 

 

 

ÚO Blansko je vybaven mobilní požární technikou, jejiž přehled a typ je uveden v 

Tabulce 3. Z přehledu je vynecháno devět osobních vozidel, která jsou zařazena jako 

užitková. Slouží k hospodářské činnosti sloužící směny, pro denní zaměstnance k zajištění 

chodu HZS, na oddělení prevence ke kontrolám objektů a při jednáních na stavebních 

řízeních. Z přehledu je rovněž vynechán terénní automobil Mitsubishi Outlander, který je 

určený pro příslušníka zjišťování příčin požárů. 
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Tabulka 3 Mobilní požární technika na ÚO Blansko 

PS Název techniky označení ks rok 
výroby 

stáří 

CAS 24 T 815 CAS 24 3200/400 S3Z 1 2002 7 

CAS 15 MAN TGM CAS 15 200/120 S2Z 1 2007 2 

CAS 32 T 815 CAS 32 8200/800 S3R 1 1985 24 

CAS 32 T 815 CAS 32 8200/800 S3R 1 1990 19 

DA 16 Iveco Daily DA 16 L1Z 1 2006 3 

Automobilový žebřík 30 
IVECO MAGIRUS 

AZ 30 M1Z 1 1999 10 

Technický automobil JEEP 
Chirokee 

TA 1 L2 R 1 1995 14 

Blansko 
  
  
  
  
  
  
  
  

Valníková Avie pomocná t. L1 1 1992 17 

CAS 24 MAN LE 2000 CAS 24 3000/200 M2Z 1 2004 5 

CAS 32 T 815 CAS 32 8200/800 S3R 1 1989 20 

Boskovice 
  
  
  

Automobilová plošina 27 T 148  AP 27 S2R 1 1982 27 

Kunštát CAS 32 T 815 CAS 32 8200/800 S3R 1 1996 13 

 

 

Statistika výjezdovosti jednotlivých stanic je za období, kdy bylo do výjezdu zařazeno 

poslední ze sledovaných vozidel, umístěné na stanici v Boskovicích. Je zde uvedena statistika 

za poslední čtyři roky, přičemž rok 2005 je hodnocen od měsíce září do prosince. Zahrnuje 

celkové údaje o výjezdech. Čísla uváděná ve statistice u jednotlivých prvovýjezdových 

vozidel, jsou nižší vzhledem k tomu, že na některé události tato vozidla nevyjížděla. Jsou to 

události ve spolupráci s jinou stanicí (zásah výškové techniky), nebo se jednalo o technické 

zásahy, kde nebyl nutný zásah těchto vozidel a bylo lepší pro zachování akceschopnosti a 

dojezdových časů, je ponechat na požární stanici. Na stanici Kunštát statistika celkových 

výjezdů stanice odpovídá od roku 2006 statistice výjezdů prvovýjezdového vozidla, protože 

toto vozidlo je na PS jediné zařazeno do operačního řízení. V Tabulce 4 je je uvedeno 

statistické vyhodnocení výjezdovosti jednotlivých stanic ÚO Blansko. Udaný počet výjezdů 

odpovídá i kategoriím, do které jsou jednotlivé požární stanice zařazeny.  
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Tabulka 4 Počet výjezdů na ÚO Blansko za sledované období 
Typ st.  stanice 9-12/2005  2006 2007 2008 Ø měsíc  Ø rok 
CPS 1 Blansko 130 385 416 332 27 378 

P2 Boskovice 66 266 267 252 19 262 
P0 Kunštát 28 124 93 104 8 107 

 
 

5. Výběr techniky  

 
Pro zhodnocení provozu a poruchovosti mobilní požární techniky bude vybrána 

technika z jednoho územního odboru, z každé požární stanice. Pro objektivní posouzení by 

bylo vhodné, aby vozidla byla stejné tovární značky, typu a konstrukce a co nejmenšího 

rozdílu v roce výroby. Vozidla jsou provozována v podobných terénních podmínkách. 

Dokumentace o provozu, evidenci oprav a údržby vozidel bude shodná pro všechna vozidla. 

Tímto budou odlišnosti posuzovaných vozidel minimalizovány. Zásahová CAS 32 na 

podvozku Tatry 815, která je na všech stanicích, vyjíždí v Kunštátě ke všem událostem, 

v Blansku a v Boskovicích pouze k požárům. Totéž platí u výškové techniky, která vyjíždí 

převážně k požárům výškových budov a technickým zásahům. Stanice Kunštát není touto 

technikou vybavena. U jejich provozu je podíl na zásazích minimální, přesto však bez této 

techniky není možné provádět včasný a účinný zásah. Nejvhodnější technika z hlediska 

posouzení je technika, která vyjíždí téměř ke všem událostem. Budeme mít ujeto nejvíce km, 

tzn. i větší opotřebení součástí oproti ostatním vozidlům.  

Z každé požární stanice HZS ÚO Blansko byla vybrána prvovýjezdová vozidla. Tato 

vozidla jsou však rozdílné značky a typu, proto nebudou porovnávaná vozidla posuzovaná 

vůči sobě, co se týče poruchovosti a převládajících oprav jednoho typu podvozku. V Blansku 

je to Tatra 815 Terrno 4x4, v Boskovicích MAN LE 2000 4x4 a v Kunštátě Tatra 815 6x6. 

Porovnávaný bude průběh kilometrů, zásahová vytíženost, počet, časová a finanční náročnost 

oprav. Vozidla jsou různého stáří, analyzovaná bude doba od přidělení na PS a období 

společného provozu, tj. od roku 2005 do roku 2008.  

Statistické údaje poskytnuté strojní službou jsou od měsíce srpna roku 2000, kdy se 

uvedl do provozu program strojní služby WinBase 602. Starší údaje od zařazení CAS 32       

PS Kunštát nejsou dostupné, protože v tištěné formě nejsou dochovány. Touto ztrátou dat o 

provozu i ostatních starších vozidel je ztracený přehled veškerého provozu, jaké byly 

provedeny opravy na vozidlech apod.  Údaje dalších posuzovaných vozidel z PS Blansko a 
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Boskovice jsou evidovány rovněž v programu strojní služby a to od přidělení vozidel na PS. 

Analýza provozu jednotlivých vozidel bude provedena od dostupnosti údajů o provozu 

vozidel, u novějších vozidel od jejich zařazení do provozu. Porovnání a zhodnocení provozu 

vybraných vozidel mezi sebou bude provedeno od zařazení posledního vozidla CAS 24 na PS 

Boskovice a to za období čtyř roků (3-12 měsíc roku 2005, dále rok 2006, 2007, 2008). 

Statistiky jednotlivých starších posuzovaných vozidel budou zpracovány od jejich zařazení do 

provozu. U vozidla CAS 32 PS Kunštát do roku 2000, do kdy jsou data o provozu dochována.  

 
 

6. TTD prvovýjezdových vozidel 

6.1. Základní TTD vozu CAS 24 T 815 Terno 

 

Označení :     CAS 24 3200/400 S3Z 

Podvozek:     TATRA  T 815  280R55/41A TERRNo 4x4,2DK 

Motor: vznětový, čtyřdobý, vzduchem chlazený přeplňovaný 

osmiválec 

- typ:   T3C – 928.280 

- výkon   270 kW/1800 ot. min-1 

Převodovka:    synchronní 10 stupňů vpřed, 2 vzad 

Rozměry: 

- délka:   7780 mm 

- šířka:   2550 mm 

- výška:   3190 mm 

Hmotnost: 

- pohotovostní:  12500 kg 

- celková:   18000 kg 

Karoserie: 

Kabina řidiče    trambusová,sklopná 

- počet míst   1+5 

Nástavba    panelová,uzavřená 

Palivová nádrž:   210 l 

Povolená rychlost:   100 km/h 

Pohon:     4x4 
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Čerpadlo:    GODIVA WTA 2010 

- jm.průtok – nízkotlak        2 400l/min  

- výtlak    0,8 Mpa 

- jm.průtok – vysokotlak 200l/min 

- výtlak    4,0 Mpa 

Max.sací výška:   8 m  

Jm. sací výška    3 m 

Výkon přiměšovače:   165 l/min 

Naviják DN 25 délka:   60 m 

Nádrž na vodu:   3 200 l 

Nádrž na pěnu:   400 l 

 

6.2. Základní TTD vozu CAS 24 MAN 

 

Označení:     CAS 24 – 3000/200/M2Z 

Podvozek:     MAN 14.285 LA-LF 4x4.2 

Motor: vznětový, čtyřdobý, kapalinou chlazený přeplňovaný 

šestiválec 

- výkon   206 kW/2 400 ot. min-1 

Převodovka:    synchronní 9 stupňů vpřed, 1 vzad 

Rozměry: 

- délka:   7 500 mm 

- šířka:   2 500 mm 

- výška:   3 200 mm 

Hmotnost: 

- pohotovostní:  10 000 kg 

- celková:   14 000 kg 

Karoserie: 

- kabina řidiče  trambusová,sklopná 

- počet míst   1+5 

- nástavba   panelová,uzavřená 

Světlá výška:    240 mm 

Palivová nádrž:   70 l 
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Povolená rychlost:   100 km/h 

Pohon:     4x4 

Čerpadlo:    GODIVA WTA 2010 

- jm.průtok – nízkotlak       2 400 l/min  
- výtlak   0,8 Mpa 
- jm.průtok – vysokotlak 200 l/min 

- výtlak   4,0 Mpa 

Max. sací výška:   7,5 m  

Jm. sací výška    3 m 

Výkon přiměšovače:   165  l/min 

Naviják DN 25 délka:   60 m 

Nádrž na vodu:   3 000 l 

Nádrž na pěnu:   200 l 

 

6.3. Základní TTD vozu CAS 32 T 815 

 

Označení:     CAS 32 – 8200/800  S3R 

Podvozek:     Tatra T 815 PR 2 

Motor: vznětový, čtyřdobý, vzduchem chlazený přeplňovaný 

osmiválec 

- výkon   225 kW/2000 ot. min-1 

Převodovka:    synchronní 12 stupňů vpřed, 2 vzad 

Rozměry: 

- délka:   8 510 mm 

- šířka:   2 500 mm 

- výška:   3 250 mm 

Hmotnost: 

- pohotovostní:  12 252 kg 

- celková:   22 500 kg 

Karoserie: 

- kabina řidiče  trambusová, krátká, sklopná 

- počet míst   1+3 

- nástavba   panelová,uzavřená 

Světlá výška:    325 mm 
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Palivová nádrž:   230 l 

Povolená rychlost:   100 km/h 

Pohon:     6x6 

Čerpadlo:    odstředivé, jednostupňové    

- jm.průtok – nízkotlak       3 200 l/min  
- výtlak   0,8 Mpa 
- max. tlak   1,6 Mpa 

Max. sací výška:   7,5 m 

Jm. sací výška    1,5 m 

Výkon přiměšovače:   200  l/min 

Nádrž na vodu:   8 200 l 

Nádrž na pěnu:   800 l 

 
 

7. Analýza kilometrových průběhů vozidel 

 
V následující části je shrnutý počet ujetých kilometrů, motohodin, spotřeba PHM. Je 

zde zřejmá i závislost spotřeby PHM na ujetých kilometrech. Jedna motohodin práce je 

přepočítávána na kilometry v poměru 1:50, tzn. jedna hodina práce stroje na ¾ výkon motoru 

odpovídá ujetí 50 kilometrů vozidlem.   

Tištěné „Příkazy k jízdě“, které jsou vydávány z programu WinBase, jsou uchovávány 

za období posledních pěti let. Následně jsou zkartovány a dochovávají se pouze v datové 

formě programu WinBase 602. 

Kilometrové údaje o počtu ujetých kilometrů nejsou zcela objektivní. Některé jízdy, 

k doplnění PHM po návratu od zásahu na stanici a následně do blízkých čerpacích stanic, jsou 

započteny ke kilometrům k zásahu. Další údaj, který není zcela objektivní, je údaj o 

odpracovaném počtu motohodin. Odpracovanou dobu, tzv. motohodiny, strojníci u zásahu 

většinou odhadují. Jedna odpracovaná motohodina práce je splněna tehdy, když motor běží na 

75% výkonu, čili dvě třetiny maximálních otáček motoru. V případě, že tuto dobu strojník 

nedokáže odhadnout a uvede údaj jedné motohodiny, kdy motor běží celou dobu na 

volnoběžné otáčky, dojde ke zkreslení údajů, které se projeví ve vyúčtování tohoto vozidla a 

to v průměrné spotřebě PHM za měsíc. Měsíční vyúčtování se provádí na všechna vozidla  

ÚO Blansko. Sledovanými údaji jsou kilometry ujeté k zásahu, pohotovostní, ostatní a 

celkové, dále motohodiny odpracované u zásahu, ostatní a celkové, množství doplněných 
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pohonných hmot a průměrná spotřeba. Doplněné množství PHM je objektivní, toto množství 

je kontrolováno s údaji na výpisu čerpání z CCS karty, který je přílohou vyúčtování. Údaje 

jsou uvedeny za jednotlivé roky a dále v průměru za jeden měsíc a rok v celém sledovaném 

období. Kilometrové průběhy, Motohodiny a doplněné PHM vybraných vozů za období jejich 

provozu jsou uvedeny v Tabulkách 5 až 7. 

U vozidla stanice Blansko (Tabulka 5) je patrné, že nejmenší počet ujetých kilometrů 

byl v roce pořízení vozidla. Důvodem bylo pořízení vozidla v měsíci listopadu a strojníci byli 

s vozidlem seznamováni v rámci kondičních jízd a zajíždění vozidla [2]. Druhý nejnižší stav 

je v roce 2006, kdy vozidlo bylo dáno do opravy a čtyři a půl měsíce bylo mimo provoz. 

V tomto roce je rovněž nejmenší průměrná spotřeba. Z podrobné analýzy jednotlivých měsíců 

v roce 2006 je nejmenší průměrná spotřeba v měsíci červnu, kdy vozidlo jelo po havárii do 

opravy a uvedený počet odpracovaných motohodin neodpovídá realitě, byl navýšený a snížil 

průměrnou spotřebu vozidla. Mimo tento měsíc se průměrná spotřeba pohybuje v rozmezí 

32,9 litrů až 34 litrů na 100 km Průměrná spotřeba uváděná výrobcem je 34 litrů motorové 

nafty na 100 km. Je samozřejmé, že při jízdě pouze v terénu se spotřeba zvýší dle terénních 

podmínek až na 80 l na 100 km. 

 

Tabulka 5 Kilometrový průběh vozidla BZM 81 – 17 PS Blansko 

Rok Km Mth PHM Ø Spot řeba 

11-12/2002 2 829 14,25 1 073,4 33,8 

2003 6 769 110,37 4 045,9 33,1 

2004 7 147 102,51 4 114,6 34,0 

2005 5 609 88,82 3 209,8 33,1 

2006 3 498 50,64 1 860,5 19,8 

2007 7 106 104,20 4 107,8 33,9 

2008 5 472 86,44 3 100,9 32,9 

Σ 38 430 557,23 21 513,02  

Ø měsíc 801 12,96 28,80 17,70 
rok 5 490 79,60 3 073,29 31,52 
  

 

Vozidlo PS Boskovice (Tabulka 6) má za celý svůj kilometrový průběh téměř 

vyrovnaný počet kilometrů a průměrnou spotřebu PHM, která se pohybuje v rozmezí        

24,38 l – 27,88 l na 100 KM. V roce 2006 bylo vozidlo dáno na úpravu držáků pro 

hydraulické vyprošťovací zařízení, kde se odstavení vozidla projevilo na snížení počtu údajů. 

Průměrná spotřeba uvedená výrobcem je 26 litrů na sto kilometrů. 
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Tabulka 6 Kilometrový průběh vozidla 2B9 6194 PS Boskovice 

Rok Km Mth PHM Ø Spot řeba 
3-12/2005 5 072 40,4 1874,26 27,88 

2006 4 876 43,3 1964,83 25,67 

2007 5 646 83,2 2396,13 24,79 

2008 5 752 77,6 2349,44 24,38 

Σ 21 346 244,5 8584,66   
Ø měsíc 464 5,3 186,62 25,59 
rok 5 337 61,1 2146,17 25,68 
 
 

Ve sledovaném období u vozidla Tatra 815 na PS Kunštát (Tabulka 8) je zřejmý nárůst 

počtu ujetých kilometrů vlivem navýšeného počtů zásahů, ke kterým stanice vyjížděla. 

V kilometrovém období je viditelný i pokles ujetých kilometrů v roce 2005, kdy byla na PS 

přidělena do výjezdu CAS 25 na podvozku LIAZ 300. Od roku 2006 byla stanice převedena 

z typu P1 na typ P0. Jedním z důvodů byla snaha HZS o zrušení požární stanice ve městě 

Kunštát a tím snížení nákladů HZS. Změnou typu zařazení byla možnost jak stanici zachovat. 

Tím došlo i ke snížení techniky na PS a převedení CAS 25 L 300 na PS Blansko a její 

následný převod k JSDH obce Jedovnice, kvůli špatnému technickému stavu. 

 

Tabulka 8 Kilometrový průběh vozidla BKA 43-97 PS Kunštát 
Rok Km Mth PHM Ø spot řeba 

8-12/2000 655 18,68 516,79 33,97 

2001 2 087 45,13 1 513,27 34,50 

2002 2 727 54,68 1 960,00 38,15 

2003 3 149 62,41 2 279,00 36,08 

2004 4 024 50,74 2 387,00 37,28 

2005 2 008 60,50 1 383,00 26,73 

2006 3 596 54,75 2 262,00 34,70 

2007 4 866 61,41 3 066,00 39,22 

2008 5 388 67,13 3 355,02 38,81 

Σ  28 500 475,43 18 722,08  

Ø měsíc 282 4,71 185,37 35,60 
rok 3 386 56,49 2 224,41 35,49 
 
 

 Od roku 2006 se kilometrový průběh vozidla opět zvyšuje. Průměrná spotřeba je 

nejnižší v roce 2005 v letních měsících, kdy má vozidlo ujetý nejmenší počet km, ale 

odpracovaný nadprůměrný počet motohodin. Strojníci zřejmě neměli správný odhad o době 

odpracované práce s čerpadlem a údaj o motohodinách neodpovídá realitě. Průměrná spotřeba 
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PHM vozidla se ve sledovaném období, mimo rok 2005, pohybuje od 33,97 l do 39,92 litrů na 

100 km, s celkovým průměrem 35,6 l nafty na 100 km za měsíc. Přičemž průměrné spotřeba 

uvedená výrobcem je 36,6 l na 100 km. Vzhledem k velkému rozdílu ve spotřebě za toto 

období nemají strojníci takové zkušenosti s odhadem odpracovaných motohodin u zásahu 

jako strojníci na jiných stanicích. Je to dáno menším počtem výjezdů na jednoho strojníka 

oproti stanicím s větším počtem výjezdů. 

 

7.1. Vyhodnocení km, Mth, průměrné spotřeby 
 

Kilometrový průběh vybraných vozidel za období od měsíce března roku 2005 do 

měsíce prosince 2008 a porovnání jejich údajů mezi sebou. 

 
 
Tabulka 9 Kilometrový průběh vozidla BZM 81 – 17 PS Blansko 

Rok Km Mh PHM Ø Spotřeba 
3-12/2005 4 768 79,8 2 752,87 32,58 

2006 3 498 50,6 1 860,51 19,80 

2007 7 106 104,2 4 107,80 33,91 

2008 5 472 86,4 3 100,93 32,91 

Σ 20 844 321,1 11 822,11   
Ø měsíc 453 7,0 257,00 29,68 
rok 5 211 80,3 2 955,53 29,80 
 
 
 
Tabulka 10 Kilometrový průběh vozidla 2B9 6194 PS Boskovice 

Rok Km Mh PHM Ø Spotřeba 
3-12/2005 5 072 40,4 1874,26 27,88 
2006 4 876 43,3 1964,83 25,67 
2007 5 646 83,2 2396,13 24,79 
2008 5 752 77,6 2349,44 24,38 

Σ 21 346 244,5 8584,66   
Ø měsíc 464 5,3 186,62 25,59 
rok 5 337 61,1 2146,17 25,68 
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Tabulka 11 Kilometrový průběh vozidla BKA 43-97 PS Kunštát 
Rok Km Mh PHM Ø Spotřeba 

3-12/2005 1 554 52,5 1 087,00 25,15 

2006 3 596 54,8 2 262,00 34,70 

2007 4 866 61,4 3 066,00 39,22 

2008 5 388 67,1 3 355,02 38,81 

Σ  15 404 235,8 9 770,02   
Ø měsíc 335 5,1 212,39 34,87 
rok 3 851 58,9 2 442,51 34,47 
 
 

Při srovnání počtu ujetých kilometrů je zřejmé, že největší počet kilometrů má najeto 

vozidlo ze stanice Boskovice a nejmenší ze stanice Kunštát. Při porovnání údajů o počtu 

zásahů by mělo mít nejvíce kilometrů ujeto vozidlo z centrální stanice. Jestli je tento rozdíl 

způsobený počtem zásahů na kratší vzdálenosti, nebo nižším počtem kondičních jízd 

porovnáme v následujících kapitolách. Kilometrový rozdíl mezi vozidly z CPS a stanice  P2 

není však moc rozdílný oproti vozidlu ze stanice P0 .   

Největší počet odpracovaných motohodin má vozidlo ze stanice Blansko, které ročně 

odpracuje 80,3 mth a vozidlo ze stanice Boskovice se 61,1 Mth. Obě vozidla jsou 

doprovázena při zásahu vozidly CAS 32 T 815, kdy se většinou při požárech nasazují jako 

první vozidla oproti vozidlu ze stanice Kunštát, které je první vozidlo vždy. Počet 

odpracovaných 58,9 mth proto není tak rozdílný od ostatních vozidel. Nejvyšší počet 

odpracovaných mth na stanici Blansko je způsoben vyšším počtem výjezdů této stanice.  

Ke stanovení počtu odpracovaných motohodin je na panelu ovládání čerpadla 

umístěno počítadlo mth. Údajů se z něj nevyužívá, protože by čerpadlo muselo být zapnuto 

při zásahu neustále. Další počítadlo mth je v kabině řidiče na přístrojové desce, které však 

počítá mth i při jízdě. Pro přesný počet odpracovaných mth u zásahu, by musel strojník při 

dojezdu na místo zásahu opsat údaj z tohoto počítadla a před odjezdem z místa zásahu provést 

další zápis tohoto stavu. Tato činnost ovšem znamená časové ztráty v činnosti strojníka u 

zásahu a není možné uvést do podvědomí strojníků, kteří mají myšlenky, kde ustavit techniku 

a pokyny od velitele jednotky na provedení hasebního zásahu, aby tento údaj vždy zapsali. 

Jak jsem již uvedl, počet odpracovaných motohodin je pouze odhad strojníka obsluhujícího 

techniku, který se odráží i v délce jeho praxe a zkušeností. Odpracované motohodiny se uvádí 

i u techniky, která je u zásahu postavena a není zapnuté čerpadlo a motor běží na volnoběh, 

kdy např. automobil osvětluje okolí, police nástavby s uloženým materiálem, nebo upozorňuje 

ostatní řidiče na místo nehody. Zde často strojníci uvádějí nepřesné údaje, které zkreslují 
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průměrnou spotřebu vozidla v měsíčním vyúčtování. Při kontrole vyúčtování jsem např. našel 

údaj, kdy začínající strojník zahrnul do počtu motohodin dobu od výjezdu ze stanice až po 

návrat na stanici, kdy vozidlo u dopravní nehody v denních hodinách bylo necháno ve 

volnoběžném chodu kvůli zapnutým majákům. Tyto zjištěné údaje a jim podobné, které jsou 

zjištěné při provádění vyúčtování, se dále konzultují se strojníky a dodatečně opravují. Při 

zásahu trvajícím jednu časovou hodinu strojníci uvádějí různě dlouhou dobu v přepočtu na 

motohodiny. Tento údaj bývá od 0,1 mth až po 1 mth.  

Ke stanovení správného přepočtu těchto údajů jsem využil grafu charakteristiky 

motoru Tatra 815 Terrno (Příloha 4). Zde výrobce udává spotřebu paliva v gramech 

v závislosti na výkonu motoru v kWh. Z grafu jsem odečetl hodnotu spotřeby paliva             

při 800 otáčkách za minutu, které jsou u tohoto typu motoru volnoběžné a činí 215 g/kWh. 

Tento údaj jsem převedl do hodinového času a podělil hustotou nafty z důvodu přepočtu na 

litry. Hodnota 15,3 l odpovídá přibližně poloviční spotřebě paliva na 1 mth. V přepočtu na 

časový údaj to odpovídá přibližně 28 minutám.  

Dalším údajem, který by mohl zkreslovat údaj o odpracovaných motohodinách, je 

přepočet, že jedna odpracovaná motohodina neodpovídá 50 km ujetých vozidlem. Při zvýšení 

počtu odpracovaných motohodin nám klesá průměrná spotřeba. Někteří starší a zkušenější 

strojníci tvrdí, že 1 mth by měla odpovídat ujetí 60 km vozidlem, tento údaj však není ničím 

podložen.   

Spotřebované pohonné hmoty jsou rozdílným údajem, který je dán zejména počtem 

ujetých kilometrů, počtem odpracovaných motohodin, typem podvozku a výkonem motoru. 

Pro nás je tento údaj potřebný pro stanovení průměrné spotřeby. Je zřejmé, že vozidlo ze 

stanice Boskovice má nejmenší množství doplněných pohonných hmot, což se odráží i v 

průměrné spotřebě vozidla.  

Sloupec s uvedenou průměrnou spotřebou nám udává průměrnou spotřebu PHM na 

ujetých 100 km. Při porovnání průměrné spotřeby vozidla má vozidlo ze stanice Boskovice 

tento průměr nejmenší 25,58 l a vozidlo ze stanice Kunštát největší 34,47 l. Vozidlo MAN má 

smíšený podvozek a patří do hmotnostní třídy M, což odpovídá hmotnosti vozidla do 14 000 

kg. Má nejmenší užitečné zatížení 4 000 kg oproti vozidlům Tatra, kde na T 815 4x4 je toto 

zatížení 5 500 kg a T 815 PR2 10 200 kg. Výkonům motoru a celkovému zatížení vozidla 

odpovídá i průměrná spotřeba vozidel, která je za sledované období u vozidla Tatra 4x4 29,8 

litrů, vozidla MAN 25,68 litrů a Tatry 6x6 34,47 litrů. Jelikož jsou porovnávaná vozidla 

jiných značek a typů, nemůžeme tyto průměrné hodnoty porovnat mezi sebou a určit čím je 

způsobený rozdíl v průměrných spotřebách. Toto srovnání by bylo objektivní, kdyby se na 
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požárních stanicích zařazovala provýjezdová vozidla stejné značky, jako je tomu u některých 

jiných územních odborů. 

 

8. Poměr výjezdové a hospodářské činnosti 

 

V této části budu sledovat poměr zásahové činnosti vozidel k činnosti hospodářské. 

Zjištěné údaje v porovnávaném období jsou uvedeny v Tabulkách 13 až 15. 

 

Tabulka 13 Poměry zásahové a hospodářské činnosti vozidla BZM 81-17 

Rok km km zásah km ostatní Σ jízd Σ výjezdů 
% zás. 

km 
% zás. 

jízd 
3-12/2005 4 768 4 155 613 314 247 88,7% 77,7% 
2006 3 498 2 826 672 232 197 54,0% 56,2% 
2007 7 106 6 679 427 426 373 93,7% 87,3% 
2008 5 472 5 014 458 340 291 91,4% 85,7% 

Σ 20 844 18 674 2 170 1 312 1 108     
Ø měsíc 453 406 47 29 24 81,7% 76,7% 
rok 5 211 4 669 543 328 277 82,0% 76,7% 

 

Tabulka 14 Poměry zásahové a hospodářské činnosti vozidla 2B9 6194 

Rok km km zásah km ostatní Σ jízd Σ výjezdů 
% zás. 

km 
% zás. 

jízd 
3-12/2005 5 072 2 266 2 806 262 140 49,9% 44,6% 

2006 4 876 3 291 1 585 320 219 59,9% 62,4% 

2007 5 646 4 402 1 055 349 243 77,9% 71,0% 

2008 5 752 4 265 1 487 380 255 72,7% 67,2% 

Σ 21 346 14 224 6 933 1 311 857     
Ø měsíc 464 309 151 29 19 65,8% 62,0% 
rok 5 337 3 556 1 733 328 214 65,1% 61,3% 

 

Tabulka 15 Poměry zásahové a hospodářské činnosti vozidla BKA 43-97 

Rok km km zásah 
km 

ostatní Σ jízd 
Σ 

výjezdů 
% zás. 

km 
% zás. 

jízd 
3-12/2005 1 554 626 928 92 37 43,1% 34,8% 

2006 3 596 1 345 2 251 246 98 45,8% 42,8% 
2007 4 866 1 667 3 199 320 96 32,5% 29,0% 
2008 5 388 1 717 3 671 319 105 31,0% 32,3% 

Σ  15 404 5 355 10 049 977 336     
Ø měsíc 335 116 218 21 7 37,9% 34,7% 

rok 3 851 1 339 2 512 244 84 38,1% 34,7% 
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Z těchto tabulek je zřejmý rozdíl mezi výjezdovostí stanice a skutečným počtem 

ujetých kilometrů. Vozidlo ze stanice CP1 najelo za porovnávané období 82 % km k zásahu, 

přičemž % podíl zásahových km po dobu uvedení do zásahu je 72,6 %. Je to dáno především 

poměrem ujetých kondičních kilometrů, kdy bylo vozidlo nové a strojníci si zvykali na jízdní 

vlastnosti tohoto vozidla. Totéž platí i u vozidla ze stanice P2, kdy je procentový podíl 

zásahových km 63 %. Ze stanice P0 je to pak 38,1 % za porovnávané období a za celé 

sledované období je to 41,62 %. Toto procentuální vyjádření popisuje kilometry ujeté k 

zásahu, u zásahu a zpět od zásahu na stanici. Zde se vyskytuje možné navýšení ujetých 

kilometrů, kdy vozidlo jede zpět na stanici po jiné trase než k zásahu. Do těchto jízd se 

zpravidla započítávají i jízdy k čerpacím stanicím od zásahu k doplnění PHM. Tyto jízdy se 

započítávají na stanici Blansko a Boskovice, kde k čerpacím stanicím není vzdálenost větší 

jak jeden kilometr a v celkových km ujetých k zásahu je to zanedbatelný podíl. Ze stanice 

Kunštát se PHM jezdí doplňovat do 7 km vzdálených Lysic a tyto jízdy se uvádějí jako 

hospodářské. Z této stanice se rovněž kvůli malému početnímu stavu jezdí provádět některý 

praktický výcvik a školení do 15 km vzdálených Boskovic, kde jej příslušníci obou stanic 

provádí společně. Dalším důvodem, proč má stanice Kunštát nejmenší podíl kilometrů 

k zásahu jsou kondiční jízdy do 11 km vzdáleného střediska u přehrady Křetínka, kam se 

jezdí každý týden provádět kontrola objektu. Dalším rozdílem od ostatních stanic je, že 

v případě sloužícího minimálního stavu na stanici, tj. dva příslušníci a nepřítomnosti velitele 

stanice, jezdí směna pro materiál a stravu zásahovým vozidlem.  

Při srovnání počtu výjezdů a ostatních jízd je na tom opět stanice Blansko nejlépe. 

Kondiční jízdy s prvovýjezdovým vozidlem jezdí noví strojníci nebo ti, kteří s tímto vozidlem 

již dlouho jízdu neabsolvovali. Tomu odpovídá i procentový podíl jízd k zásahu, který je ve 

srovnání s ostatními jízdami 76,6 %. Stanice Boskovice má tento podíl 61,3 %. Na této stanici 

strojníci kondiční jízdy na vozidlech střídají s vozidlem CAS 32 na podvozku T 815. Na 

stanici Kunštát odpovídá přibližně každá třetí jízda k zásahu. V procentovém podílu to 

odpovídá 34,7 %. Důvody, které byly udány u stanice Kunštát při kilometrovém podílu 

k zásahu a procentový podíl jízd k zásahu, udávají porušování předpisů – Řádu strojní služby. 

Toto překračování je však vědomé a na stanici tohoto typu nelze při zajišťování povinností 

této stanice úkoly řešit jinak. Řešením je změna typu PS, kdy dojde ke zvýšení počtu 

sloužících příslušníků a mnohé úkoly by se mohly zabezpečovat užitkovým automobilem. 

Ten je v provedení osobního automobilu, jehož spotřeba je nižší, čímž by došlo k šetření 

PHM a dalších provozních výdajů.   
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Dle řádu strojní služby se kondiční jízdy jezdí s vozidlem v základním provedení, 

s vozidlem v redukovaném provedení se jezdí kondiční jízdy, pokud je na třínápravovém 

podvozku. Měl by je provádět strojník, který v průběhu čtyř týdnů neřídil požární automobil 

nebo některý z automobilů, pro které je určen při výjezdu k zásahu a to v délce min.10 km [2]. 

 

9.  Opravy techniky 

 

Ke zhodnocení stavu poruchovosti techniky v závislosti na průběh kilometrů jsem 

provedl sběr dat ze dvou dostupných míst. Jedním ze získaných dat jsou údaje zaznamenány 

v programu WinBase oddělení strojní služby, kam strojníci mají zapisovat všechny opravy a 

údržby prováděné na vozidle, druhé údaje byly získány z účetní knihy ÚO Blansko a podle 

přiřazených čísel získány údaje z faktur od jednotlivých dodavatelských firem. Z těchto údajů 

byla získána data o prováděných opravách, servisech, počtu odpracovaných hodin práce 

mechanika a ceně provedené opravy. 

Základním dokumentem na ÚO Blansko, kam se dle Řádu strojní služby zaznamenává 

veškerý provoz vozidel včetně oprav, je program WinBase. Při studování podkladů v tomto 

programu u prvovýjezdové mobilní požární techniky na ÚO Blansko jsem zjistil, že tyto 

podklady nejsou úplné. Většinou v nich chybí zejména zápisy o dodavatelsky provedených 

opravách. Při dotazech na strojníky, proč nejsou tyto opravy zapsány, mi bylo sděleno, že 

zápis neprovedli proto, že jim nebylo sděleno, jaké opravy byly na vozidle konkrétně 

provedeny a do programu je nezapsal referent strojní služby. 

 

Na zásahové a ostatní technice se opravy provádí podle druhu, rozsahu a závažnosti 

požadované opravy těmito variantami: 

- na příslušné požární stanici vlastními silami, 

- dodavatelsky v autorizovaných servisech (např. ASON, TOURBUS), 

- dodavatelsky v autoservisech 

- dodavatelsky u výrobce mobilní techniky (např. THT). 

Jakým způsobem se provede odstranění zjištěné poruchy, rozhodne referent strojní 

služby po dohodě s technikem strojní služby. Pokud to jsou závady menšího rozsahu a je 

v silách strojníků tuto opravu provést, provede se na příslušné stanici. Pokud jde o závady na 

motoru či podvozku, volí se provedení opravy dodavatelsky v autoservisu. Pokud se jedná o 

opravu závažnějšího rozsahu, kde bude nutné provést následné seřízení důležitých součástí, 
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volí se po konzultaci s autodílnou provedení opravy v autorizovaném servisu. Vzhledem 

k finanční náročnosti provedení opravy (Obrázek 3) v autorizovaném servisu je vhodnější 

provádět opravu v autodílně.  

 

 

Obrázek 3 Porovnání ceny 1 normohodiny opravy v autodílně a autorizovaném servisu 

 

Finančně výhodnější je provádět opravy dodavatelsky v autodílnách, kde cena jedné 

normohodiny práce se pohybuje v rozmezí od 321 do 476 Kč. Cena jedné normohodiny 

opravy v autorizovaném servisu na vozy Tatra je 571 Kč a MANA 833 Kč. V grafu jsou 

autorizované servisy označeny červeně. Modře jsou označeny autodílny, které mají 

s opravami vozidel těchto značek zkušenosti a v případě nutné opravy nám vyhovují.   

Pro provedení opravy je finančně nejvýhodnější provedení opravy na vlastní stanici. 

Využití této varianty je odvislé od technického vybavení stanice, ale závisí i na zkušenosti 

strojníků s prováděním oprav na technice. Na stanici Kunštát a Boskovice došlo k obměně 

příslušníků a značnému omlazení strojníků, kteří nemají praxi v provádění oprav a nemožou 

provádět některé opravy.  Ve výpisech o opravách a údržbě chybí záznamy o drobných 

opravách prováděných přímo na stanici za období provozu vozidel. Vzhledem k tomu, že tyto 

opravy nejsou evidovány ani na jedné stanici ÚO Blansko, lze předpokládat chybu 

v organizaci od vedení strojní služby. Dále referent strojní služby nedbal na provádění 

správných zápisů do programu. Někteří strojníci provedli zápis, např.: výměna prasklé     

trubky – z tohoto zápisu bez konzultace nelze jednoznačně stanovit, o jakou trubku se vlastně 
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jednalo. Byla – li to trubka z podvozku vozidla, pokud ano, byla vzduchová, hydraulická, či 

od motoru, nebo chlazení. Pokud byla z nástavby, byla vodní nebo vzduchová. Těchto variant 

u nepřesně stanovené provedené opravy je mnoho. Je možné, že pokud se budou opravy psát 

tímto stylem dál, nebude nikdo za pár let vědět, jaké opravy se na dané technice prováděly. 

Na možnost nepřesností výstupu údajů o provedených opravách upozorňuji pro 

důvody zadané výše. Zjištěné nepřesné údaje proto byly zkonzultovány se strojníky, doplněny 

a upřesněny. Nepřesnosti, vzniklé z důvodu chybějících dat, není možné zprůměrovat pro 

specifikaci jednotlivých poruch a vyhnout se tak velkým odlišnostem. 

 

9.1. Rozdělení oprav 
 

Opravy vozidel lze rozdělit na dvě hlavní skupiny: 

- plánované opravy, 

- opravy po poruše 

Do plánovaných oprav lze zahrnout součásti, které se opotřebovávají provozem 

vozidla. Jsou to zejména pneumatiky vozidla, u kterých lze předběžně stanovit lhůtu výměny. 

Dalším takovým spotřebičem jsou akumulátorové baterie, které při ustaveném vozidle 

v garáži jsou napájeny z dobíjecích zařízení a při menším počtu výjezdů ztrácejí svou 

životnost mezi 2 – 3 rokem. Nutnost jejich výměny se projeví častějším dobíjením baterií, kdy 

už konzervátory v nich napětí neudrží. Dále sem můžeme zahrnout výměny provozních náplní 

a filtrů při servisní prohlídce a údržbě vozidla. 

Opravy po poruše jsou opravy součástí vozidla, kdy se nedá dopředu stanovit závada 

na určitém díle a nelze ji zjistit při údržbě ani servisní prohlídce. Jsou to závady nečekané a na 

vozidlech staršího data výroby se projevují častěji oproti zánovnímu vozidlu. 

Poruchové opravy na vozidle lze pro porovnání odlišností oprav rozdělit do několika 

základních kategorií, které využijeme pro hodnocení: 

- elektroinstalace, 

- podvozek, 

- nástavba, 

- motor. 

Z těchto čtyř základních skupin máme přehled o poruchách na vozidle. Do kategorie 

elektroinstalace jsou zahrnuty opravy elektrospotřebičů, kabelů a vše kolem elektrické 

energie. Do kategorie podvozku patří prostředí rámu vozidla, pérování, nápravy, soustavy 
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vzduchové, olejové atd. Nástavba zahrnuje opravy na armaturách čerpadla, rolet, lafety apod. 

Do motoru jsou zahrnuty všechny opravy na motorové části.    

 Poruchy v těchto kategoriích lze považovat za těžce předvídatelné a mohou způsobit 

uvedení techniky do stavu „Mimo provoz“ a částečně omezit akceschopnost jednotky do 

doby, než je nahrazena náhradním vozidlem.  

Rekonstrukce a jim podobné větší opravy, které lze provádět u některého výrobce 

mobilní požární techniky a značně by zkreslily hodnocení této analýzy, nebyly na 

prvovýjezdových vozidlech doposud provedeny. Takto rozsáhlé opravy jsou plánovány 

dostatečně dopředu a od roku 1996 byla provedena rekonstrukce na jednom vozidle CAS 32 

stanice Blansko.  

Údaje o opravách prvovýjezdových vozidel získané z programu strojní služby jsou 

rozděleny podle jednotlivých období a kategorií. Po provedení ročních součtů získáme 

výsledek, kolikrát za dané období bylo vozidlo opravováno. 

V programu strojní služby se uvádí pouze opravy, které se na vozidle prováděly, bez 

záznamu o době trvání této opravy. Z tohoto důvodu byl pro objektivní hodnocení opravy 

vytvořen dotazník s předepsanými prováděnými opravami na prvovýjezdových vozidlech. 

Ten byl rozeslán technikům strojní služby a strojníkům na jednotlivých směnách. Do tohoto 

dotazníku, každý dle svých zkušeností s opravami, napsal časový údaj o možné době trvání 

opravy. Hodnoty prováděných oprav byly zprůměrovány a dále využity pro potřeby analýzy 

oprav. Tím bylo vytvořeno objektivní hodnocení časové náročnosti oprav.  

Každá oprava, která byla ve sledovaném období provedená a ohodnocena 

normohodinou, byla zařazena do určité kategorie, dle toho o jakou oblast se jednalo. 

9.2. Vyhodnocení oprav 
 

V této kapitole se zabývám konkrétním rozborem oprav za jednotlivá časová období 

provozu vozidla, porovnáním počtu oprav, jejich časovou náročností a rozdělením na opravy 

prováděné strojníky na požární stanici a v autodílnách či autorizovaných servisech. 

Počty oprav i počet odpracovaných normohodin za jednotlivé období jsou uvedeny 

v příslušných tabulkách v přílohách. Pro názornější přehled jsou tyto hodnoty znázorněny 

graficky.  
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Opravy vozidla stanice Blansko 
 

 

Obrázek 4 Počet oprav vozidla PS Blansko BZM 81-17 

 

Největší počet oprav vozidla byl proveden na nástavbě vozidla, a to celkem 21. 

Nejvíce jich bylo provedeno především v roce 2005 vlivem nefunkčnosti ventilů a armatur 

čerpadla a v roce 2006, kdy se prováděly opravy po havárii vozidla. 

Při dalším rozboru počtu oprav vozidlo prodělalo největší počet oprav na podvozku, 

celkem 11 krát. V roce 2004 se provádělo nejvíce oprav v období provozu vozidla. Jednalo se 

o opravy po poškození vozidla v lesním prostředí a dále na poruchách systému řazení.  

Na elektroinstalaci byly odstraňovány běžné závady, vzniklé především provozem. 

V roce 2004 byla provedena i oprava elektroinstalace v souvislosti s poruchou na řazení 

vozidla. 

Na motorové části nebyla během provozu vozidla prováděna žádná oprava.  

 

Počet odpracovaných normohodin (Obrázek 5) odpovídá počtu provedených oprav. Při 

nejvyšším počtu oprav bylo odpracováno rovněž i nejvíce oprav, a to na nástavbě vozidla, 

celkem 149,5 hodin. Nejvíce jich bylo provedeno v roce 2005 a v roce 2006 po havárii 

vozidla.  
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Obrázek 5 Počet normohodin oprav vozidla PS Blansko BZM 81-17 

 

 

Při porovnání celkového počtu oprav s opravami provedenými dodavatelsky 

v autodílně nebo ve značkovém servisu je zřejmé, že strojníci dokáží většinu drobných oprav 

provést sami. Z odečtu odpracovaných hodin práce se na vozidle nejvíce opravovalo na 

nástavbě vozidla. Je to způsobené především opravami po haváriích, kdy se prováděly 

především opravy rámu a oplechování nástavby. 

 

 

Obrázek 6 Počet dodavatelských oprav vozidla PS Blansko BZM 81-17 
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Na počtu odpracovaných motohodin u dodavatelských firem (Obrázek 6) je zřejmá 

problematika oprav po havárii, kdy v roce 2006 bylo odpracováno nejvíce hodin na nástavbě. 

Je to dáno pracností a složitostí opravy, kdy byla nutná výměna některých dílů konstrukce 

nástavby. 

 

 

 

Obrázek 7 Počet normohodin dodavatelských oprav vozidla PS Blansko BZM 81-17 

 

Opravy vozidla stanice Boskovice 
 

Průběh oprav po dobu provozu vozidla MAN ze stanice Boskovice (Obrázek 8) 

dokládá téměř bezporuchový provoz. Na podvozové části se prováděla oprava v roce 2007, 

šlo o výměnu motorku ostřikovače předního skla, jinak byl podvozek bez poruchy. 

Z hlediska oprav nástavby se prováděla jedna oprava držáků vyprošťovacího zařízení, 

z důvodu zakoupení nového, jiného typu. V roce 2007 se prováděla oprava nástavby třikrát, 

z toho se oprava jedné součásti prováděla dvakrát. Jednalo se o poruchu na kardanu, kdy se 

oprava provedla nejprve na stanici a při opakovaném problému jelo vozidlo k výrobci 

nástavby do THT, kde se provedla výměna celého kardanu. 
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Obrázek 8 Počet oprav vozidla PS Boskovice 2B9 6194 

 

Počet odpracovaných hodin na opravách (Obrázek 9) vychází opět z nejvyššího počtu 

oprav, a to na nástavbě. Nejvíce hodin bylo odpracováno v roce 2006, kdy se předělávalo 

vyprošťovací zařízení, 24 hod a v následujícím roce při opravě kardanu, kdy se odpracovalo 

11 hod. 

 

 

Obrázek 9 Počet normohodin oprav vozidla PS Boskovice 2B9 6194 

 

Dodavatelsky provedené opravy (Obrázek 10) byly na vozidle MAN provedeny za 

dobu provozu pouze dvě, a to již zmiňovaná přestba držáků pro vyprošťovací zařízení a 

oprava kardanu. Toto vozidlo za dobu svého provozu neprodělalo žádné vážné opravy 

podvozku, mimo jednoduché výměny nefunkčního motorku ostřikovačů.  
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Obrázek 10 Počet dodavatelských oprav vozidla PS Boskovice 2B9 6194 

 

Dodavatelsky bylo na nástavbě vozidla odpracováno 31 hodin (Obrázek 11), přičemž 

nejnáročnější bylo provedení přestavby na uložení nového vyprošťovacího zařízení, kdy bylo 

nutné k přestavbě 24 hodin práce. 

 

 

Obrázek 11 Počet normohodin dodavatelských oprav vozidla PS Boskovice 2B9 6194 

 

Opravy vozidla stanice Kunštát 
 

Toto vozidlo je ze sledovaných vozidel nejstaršího data výroby, tj. 1996, i přesto se 

může hovořit o minimálním počtu oprav. Nejvíce oprav (Obrázek 12) podvozkové části 

prodělalo vozidlo v roce 2004, kde se prováděly opravy pérování podvozku a hlavního 
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brzdiče. Dalším náročnějším rokem na opravu podvozku byl rok 2007, kde se prováděla 

oprava předních brzd, výměna prasklé olejové trubky a přetěsnění servořízení.  

Druhým nejvyšším počtem, s devíti opravami, jsou opravy na nástavbě vozidla. 

Jednalo se opravy příslušenství a armatur čerpadla. Druhými nejrozsáhlejšími opravami, 

v počtu devět, jsou opravy nástavby, kde je nečastější opravou výměna ventilu vývěvy a 

drobné opravy na příslušenství čerpadla. Většinu těchto oprav provedli strojníci na PS  

Třetí nejrozšířenější opravou jsou opravy na elektroinstalaci, a to konkrétně 

problematiky dobíjení a alternátoru. Důsledkem provádění oprav je snaha o vypnutí 

nastartovaného motoru klíčkem ve spínací skříňce. Toto vozidlo je pro zhasnutí motoru 

vybaveno spínačem v palubní desce a při vypnutí klíčkem dojde ke vzniku přepětí na 

alternátoru a spálení jeho vinutí. Vypnutí motoru klíčkem je bráněno jehlou ve spínací 

skříňce, která se při použití větší síly ohne a dovolí točením klíčkem do Nulové polohy.  Tyto 

závady jsou jako jediné způsobeny nesprávnou obsluhou vozidla. 

Na motoru se prováděla větší oprava v roce 2003 z důvodu netěsností motoru a úniku 

motorového oleje, kdy se provádělo pouze přetěsnění spojů součástí motoru. Menší opravou 

byla výměna žhavících svíček. 

 

 

Obrázek 12 Počet oprav vozidla PS Kunštát BKA 43-97 

 

Ze statistiky odpracovaných hodin při opravách (Obrázek 13) vychází jako časově 

nejnáročnější oprava při přetěsňování motoru, kde z důvodu nepřístupnosti některých spojů 

musela být provedena demontáž motoru z vozidla. 
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Druhou časově nejnáročnější opravou jsou opravy podvozku. V roce 2004 při výměně 

dílů pérování zadní nápravy a v roce 2007 při opravě brzd. 

 

 

Obrázek 13 Počet normohodin oprav vozidla PS Kunštát BKA 43-97 

 

Ze sledovaných vozidel se na tomto vozidle prováděla jako jediná oprava na motorové 

části, a to výměna žhavících svíček v roce 2001 a přetěsnění motoru v roce 2003 z důsledku 

netěsností a velkého úniku motorového oleje. 

Nejvíce hodin na opravách bylo provedeno v roce 2003, a to při přetěsňování motoru. 

Počet hodin oprav na podvozkové části odpovídá počtu provedených oprav a lze jej hodnotit 

jako druhou nejdelší dobu odpracovanou na vozidle. 

Opravy podvozku patří mezi opravy zdlouhavé. V závislosti na místě poruchy, než 

začne samotná oprava, je nutné podvozek řádně umýt i v místech, kde se při běžném umývání 

podvozek neumývá. Po oschnutí a přípravě nářadí se začne s prováděním opravy. Tyto opravy 

byly především prováděné dodavatelsky (Obrázek 14) v autodílně. Dodavatelsky se prováděla 

i jedna oprava skříně nástavby v THT z důvodu poškozeného rámu nástavby při jízdě 

k zásahu. 

Dodavatelsky se prováděly i závažnější opravy na elektroinstalaci, především 

z důvodu neodbornosti strojníků, kdy při neodborném zapojení elektrosoučástí může dojít 

k poškození dalších mechanismů vozidla. 
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Obrázek 14 Počet dodavatelských oprav vozidla PS Kunštát BKA 43-97 

 

Počet normohodin oprav provedených na požární stanici je minimální. Podíl 

odpracovaných hodin na opravách dodavatelských (Obrázek 15) je téměř shodný s počtem 

celkových hodin. Nejvíce pracné bylo přetěsnění součástí motoru v roce 2003.  

   

 

Obrázek 15 Počet normohodin dodavatelských oprav vozidla PS Kunštát BKA 43-97 

 

9.3. Vyhodnocení počtu oprav za sledované období od roku 2005 do 2008 
 

Největší počet oprav na sledovaných prvovýjezdových vozidlech tvoří opravy 

nástavbové části CAS, přičemž na vozidle CAS 24 stanice Blansko jich bylo provedeno 
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nejvíce, a to 18. Jednou z příčin je i nehodovost sledovaných vozidel, kdy se po nehodě vždy 

prováděla oprava nástavby v THT Polička. Druhý největší počet oprav v této oblasti má 

vozidlo stanice Boskovice 5, a pak stanice Kunštát 4. 

Na podvozkové části má vozidlo ze stanice Blansko a Kunštátu stejný počet oprav, tj. 

pět. U vozidla ze stanice Boskovice byla provedena pouze jedna oprava. 

Opravy na elektroinstalaci, pro neopatrnost strojníků stanice Kunštát, byly provedeny 

na vozidle BKA 43-97 celkem čtyři. Pro běžné závady na stanici Blansko třikrát. 

V Boskovicích byla provedena jen jedna oprava osvětlení kabiny, kvůli špatně technicky 

vyřešenému dveřnímu spínači zadních dveří a jeho vyvracení při zavírání dveří. 

Během provozu vozidel v porovnávaném období nebyla na motorové části prováděna 

žádná oprava. Je to známkou kvality a nenáročnosti motorů a nepochybně dobře prováděné 

údržby a servisů na vozidlech. 

Při analýze celkového počtu oprav je v porovnávaném období nejvíce provedených 

oprav na vozidle stanice Blansko, v celkovém počtu 26 oprav. Vozidlo ze stanice Kunštát si 

vyžádalo 14 oprav a z Boskovic 7. Při tomto porovnání nesmíme opomenout fakt, že vozidlo 

MAN je z porovnávaných vozidel nejmladšího data výroby a má i ujeto nejmenší počet 

kilometrů.   

Počet zásahů, tzv. výjezdů naostro, se zapnutým výstražným zvukovým a optickým 

zařízením, se studeným motorem, kdy jsou součásti vozidla značně namáhány, ani doba práce 

čerpadla nemají takový vliv na životnost vozidel, jak se předpokládá. Životnost vozidel může 

být tímto extrémním používáním zkrácena, nicméně se po dobu používání vozidla u HZS 

neprojeví.  

 

9.4. Vyhodnocení počtu normohodin oprav ve sledovaném období 
 

V tomto období bylo odpracováno nejvíce hodin oprav na vozidle ze stanice Blansko, 

a to celkem164,5 hodiny, dále na vozidle Kunštátu 65,5 hod a na vozidle Boskovic 46.  

Z těchto hodin bylo na opravě nástavby v Blansku odpracováno 144 hodin               

(po haváriích vozidla 93 hodin), 42 hodin v Boskovicích a 20 hodin v Kunštátě                     

(po havárii 12 hod).  
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9.5. Porovnání počtu oprav prováděných na požární stanici a dodavatelsky 
 
 

Tato analýza slouží k provedení porovnání údajů o počtu oprav provedených na 

požárních stanicích a dodavatelsky v autodílnách, autorizovaných servisech, či výrobce 

nástavby požární techniky. V případě, že by byla stanovena cena jedné hodiny opravy 

provedené na stanici strojníky, bylo by možné stanovit, kolik finančních prostředků bylo 

ušetřeno při opravách z rozpočtu na opravy techniky. Tento údaj by však nebyl zcela přesný 

z důvodu malé praxe strojníků při opravách, kdy zkušení opraváři vědí, jak danou poruchu co 

nejlépe a v nejkratším čase opravit. 

 

 

Obrázek 16 Počet oprav dodavatelských a HZS vozidla BZM 81-17  

 

U vozidla BZM 81-17 (Obrázek 16) bylo nejvíce oprav na stanici provedeno v roce 

2004 a 2005. Z celkového počtu oprav 38 jich bylo na stanici HZS provedeno 29 a 9 

dodavatelsky. V praxi to znamená, že každá čtvrtá oprava vozidla se prováděla mimo stanici. 
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Obrázek 17 Počet oprav dodavatelských a HZS vozidla 2B9 6194  

 

Na vozidle ze stanice Boskovice bylo provedeno po zakoupení vozidla celkem 7 oprav 

(Obrázek 17), z toho dodavatelsky pouze 2. I u tohoto vozidla vychází po zaokroulhení každá 

čtvrtá oprava u dodavatele. 

 

 

Obrázek 18 Počet oprav dodavatelských a HZS vozidla BKA 43-97  

 

Z pohledu do grafu (Obrázek 18) nejstaršího z posuzovaných vozidel vyplívá, že zde 

bylo provedeno celkem 17 oprav, z toho dodavatelsky 10.  Sledované vozidlo navštívilo 

opravnu téměř každou druhou opravu. Toto je způsobeno mladými strojníky s nedostatečnými 
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zkušenostmi s prováděním oprav a zároveň poruchami větších charakterů, kdy je snažší 

provést opravu dodavatelsky. 

 

9.6. Vyhodnocení počtu dodavateských oprav ve sledovaném období 
 

V celkovém počtu oprav u všech tří vozidel v porovnávaném období  bylo provedeno 

47 oprav, z toho dodavatelsky 15 oprav a na požárních stanicích 32 oprav. V průměru za 

sledované období to znamená každou třetí opravu vozidla provedenou dodavatelsky. Tento 

poměr počtu dodavatelsky provedených oprav je i tak vysoký, vzhledem ke stále snižujícímu 

se finanční rozpočtu ve strojní službě. Tento poměr bude nadále pomalu stoupat, protože 

počet sloužících hasičů – strojníků, kteří měli praxi v provádění oprav a dokázali provést i 

třeba generální opravu vozidla,  se stále snižuje.  

Dalším důvodem pro to, aby se opravy prováděly dodavatelsky je, že doba opravy 

vozidla v servisu je kratší, než když se provádí na stanici, a je provedena odborněji. Strojníci i 

při provádění opravy stále zabezpečují výjezd a v případě výjezdu je možné, že se celý den 

k opravě nedostanou. Následující směny můžou výjezdy opět připravovat o čas nutný 

k opravě. Rovněž i absence zkušených mechaniků mohou prodloužit dobu opravy. Tyto 

záporné vlivy se při dodavatelských opravách minimalizují. 

 

9.7. Finanční náklady na opravy  
 

Finančními náklady na provádění drobných oprav, jako jsou výměny žárovek a jiných 

dílů, které byly provedeny strojníky na požární stanici se nezabývám, pro malé finanční 

náklady, které z celkových finančních nákladů na opravu techniky znamenají nepatrný podíl. 

Výměny olejů a filtrů jsou zahrnuty do ceny servisních prohlídek. 

 

Finančně nejnákladnější na opravy (Obrázek 19) u vozidla z PS Blansko byl rok 2006, 

kdy cena oprav ve spojitosti s opravou nástavby po havárii činila 100 344 Kč. Za období jeho 

provozu bylo nejvíce finančních prostředků vloženo do provedení oprav nástavby v celkové 

výši 148 139 Kč. Druhými nákladnými opravami jsou opravy podvozku v celkové výši 

41 604 Kč. Náklady na opravy elektroinstalace činily 3 644 Kč. Náklady na opravy motorové 

části nebyly během provozu žádné 
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Obrázek 19 Finanční náklady dodavatelsky prováděných oprav vozidla BZM 81-17 

 

Opravy nástavby v THT Polička, které se prováděly u vozidla z PS Boskovice 

(Obrázek 20), byly nejnákladnější v roce 2006 při přestavbě polic pro uchycení nového 

vyprošťovacího zařízení a o další rok později při opravě kardanu čerpadla nástavby. 

 

 

Obrázek 20 Finanční náklady dodavatelsky prováděných oprav vozidla 2B9 6194 

 

Finančně nejnákladnější rok na opravy vozidla z PS Kunštát (Obrázek 21) byl rok 

2007 s částkou 26 850 Kč, kde se prováděla oprava předních brzd a přetěsnění řízení.  Za 

období provozu od roku 2000 bylo nejvíce finančních prostředků vloženo do opravy 

podvozkové části ve výši 42 977 Kč. Přetěsnění spojů motoru, které bylo jako jediné 

provedeno na motoru, stálo 13 570 Kč. Náklady na opravy nástavby se navýšily po nehodě na 

částku 11 542 Kč. Opravy elektroinstalace byly provedeny v částce 9 578 Kč. 
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Obrázek 21 Finanční náklady dodavatelsky prováděných oprav vozidla BKA 43-97 

9.8. Vyhodnocení finančních nákladů na opravy 
 

Ve sledovaném období (Obrázek 22) bylo nejvíce finančně nákladné na opravy 

vozidlo z PS Blansko, především podílem na prováděných opravách po haváriích, v celkové 

výši 176 532 Kč. Druhým nejvíce nákladným vozidlem na opravy je vozidlo ze stanice 

Boskovice s částkou 70 586 Kč, opět na opravách nástavby. S částkou 47 710 Kč a pouze 

jednou opravou nástavby ve sledovaném období je nejméně nákladné nejstarší vozidlo z PS 

Kunštát. 

 

 

Obrázek 22 Finanční náklady na opravy vybraných vozidel ve sledovaném období 
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Z grafu je patrné, že nejvíce nákladným rokem na opravy byl rok 2006, kdy se náklady 

na opravy všech sledovaných vozidel dostaly až na částku 172 460 Kč. V roce 2008 byly 

náklady nejnižší, a to v hodnotě 20 780 Kč. 

 

10.  Údržba a servisní prohlídky vozidel  

 

Do kategorie údržby a servisu patří veškerá preventivní péče na podvozku a nástavbě 

vozidla. Tuto oblast lze zařadit taktéž do kategorie oprav, ale pro větší přehlednost úkonů 

oprav jsem provedl zařazení do těchto dvou hlavních skupin: 

- údržby prováděné na stanici, 

- servisní prohlídky v odborných firmách  

 

10.1. Údržba vozidel 
 

Výrobce mobilní požární techniky THT Polička rozděluje údržbu vozidla v Návodu 

 obsluze CAS při provádění údržby a oprav na dvě skupiny, dané: 

- výrobcem podvozku 

- výrobcem nástavby 

Dle pokynů výrobce podvozku vozidel je v „Návodu k obsluze“ dán časový, 

kilometrový, nebo motohodinový interval, kdy se provádí údržba podvozku a servis vozidel. 

Údržba se zpravidla provádí strojníky na požárních stanicích. Jedná se o provedení údržby 

většího rozsahu, tzn. promazání a kontrola vůlí všech kloubů, otočných čepů, ložisek hřídelů, 

kontroly, popřípadě vyčištění filtrů. Servisní prohlídka je spojená s výměnou náplní, filtrů, 

seřízením chodu a vůlí mechanismů v odborných autodílnách, či autorizovaných servisech. U 

vozidel požární ochrany se kvůli relativně malému počtu ujetých kilometrů s vozidlem 

provádějí servisní práce v časových intervalech, to se týká především výměny olejových a 

provozních náplní. Ostatní výměny a seřízení předepsané výrobcem se provádí po skutečných 

kilometrových lhůtách. 

Intervaly údržby nástavby vozidla jsou zpracovany v návodu k obsluze CAS od 

dodavatele nástavby (Příloha 5). U cisternových vozidel na ÚO Blansko je to THT Polička. 

Především se jedná o promazání pohyblivých mechanismů nástavby a provádění kontrol 

čerpacího zařízení. Kontroly čerpadel se provádí dle řádu strojní služby, kde je daný způsob a 
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časový harmonogram kontrol požárních čerpadel (Příloha 6). Údržba nástavby daná výrobcem 

nástavby udává mazané místo, interval a typ oleje nebo maziva. 

 Lze je rozdělit do dvou kategorií: 

- údržba mechanismů čerpadla 

- údržba ostatních dílů nástavby 

Strojníci provádějí především očištění pohyblivých dílů a jejich opětovné promazání. 

Do ostatních dílů patří rolety, dveře, průtokový naviják a víka. 

V pravidelných lhůtách strojníci provádějí kontroly stavu pneumatik, tj. tlak vzduchu, 

poškození pneumatiky a její opotřebení. Je-li opotřebení pneumatik na hranici minimální 

výšky dezénu, navrhují jejich výměnu referentovi strojní služby. Rovněž v pravidelných 

lhůtách se provádí i kontrola stavů akumulátorových baterií, měření jejich hustoty, popřípadě 

doplnění destilované vody do elektrolytu. Tyto kontrolní prohlídky se do plánované údržby 

nezapočítávají. 

Při provádění plánované údržby podvozku daného vozidla se pro zajištění 

akceschopnosti jednotky toto vozidlo nahrazuje po dobu údržby vozidlem náhradním. 

V současné době to je vozidlo CAS 15 na podvozku MAN TGM nebo vozidlo CAS 32 na 

podvozku T 815. Dříve se na pobočných stanicích vyprošťovací zařízení umísťovalo do 

jiných vozidel a v případě zásahu se vyjíždělo oběma vozidly. Na stanici Blansko je 

vyprošťovací zařízení v technickém automobilu Jeep Chirokee a k událostem, kde se předvídá 

použití tohoto zařízení, vyjíždí stabilně dvě vozidla. 

 

10.2. Vyhodnocení provádění údržby 
 

V následujících grafech je znázorněna četnost údržby a počet hodin odpracovaných při 

údržbě sledovaných vozidel. Časový interval provedení jedné údržby byl daný na základě 

dotazníku strojníkům na jednotlivých stanicích ÚO Blansko. Výsledná hodnota byla 

zprůměrována na dobu 6 hodin potřebnou k provedení údržby jednoho vozidla. 
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Obrázek 23 Počet a normohodiny údržby vozidla BZM 81-17 

 

 

Obrázek 24 Počet a normohodiny údržby vozidla 2B9 6194 

 

 

Obrázek 25 Počet a normohodiny údržby vozidla BKA 43-97 
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Z uvedených grafů vyplívá, že na jednotlivých PS se údržba provádí v rozdílných 

časových lhůtách. V porovnávaném období 2005 – 2008 byla nejvyšší četnost provádění 

údržby během jednoho roku na vozidle PS Blansko. Během let 2006, 2007 se prováděla 

čtyřikrát do roka. V Boskovicích minimálně dvakrát a v Kunštátě pouze jedenkrát za rok. 

Z plánu údržby od výrobce je zřejmé, že na stanici Kunštát tyto lhůty údržby nedodržovali a 

údržbu neprováděli alespoň jedenkrát za 6 měsíců. 

Za neprovádění údržby a rozdílnost jejího provádění na jednotlivých stanicích je 

odpovědný vedoucí strojní služby. Na stanicích jsou sice zpracovány plány údržby, ale co se 

má při této údržbě provádět, není nikde koncepčně zpracováno. Plán údržby nástavby              

(Příloha 5) je v každém návodu k obsluze techniky, ale ten strojníci po seznámení s obsluhou 

odkládají a vyhledávají jej až v případě problému. Údržbu nástavby provádí dle toho, jakou 

mají jednotlivé pohyblivé díly funkčnost. V případě ztíženého pohybu provedou namazání.   

Výrobce MAN upouští od provádění pravidelné údržby podvozkové části u nových 

vozidel. Promazání a kontrolu podvozku nahrazuje roční servisní prohlídka v autorizovaném 

servisu, kde se tyto úkony provádí. Na vozidlech Tatra se tato údržba provádí na stanici a 

v servisech se provádí pouze odborné prohlídky, čímž se snižují náklady na provoz vozidla. 

Porovnání nákladů na údržbu spojenou se servisní prohlídkou uvádím v následující kapitole. 

Nicméně údržbu vozidel je nutné sjednotit na všech stanicích a stanovit lhůty a činnost při 

jejím provádění na vozidlech. I přes malý počet závažných oprav je nutné, v rámci dobrého 

stavu podvozku a karoserie vozidla, provádět ošetření těchto částí spočívající především 

v obnově nátěrových hmot.   

  

10.3. Servisní prohlídky 
 

Do kategorie údržby vozidla byly zařazeny i údaje o prováděných servisních úkonech 

v autorizovaných servisech a opravárenských dílnách. Jedná se o prohlídky předepsané 

výrobcem podvozku ve stanovených lhůtách. Tyto lhůty jsou dány počtem ujetých kilometrů, 

počtem odpracovaných motohodin nebo spotřebou pohonných hmot. U vozidel, jako jsou 

například vozidla požární ochrany, která nejsou v provozu každý den a ujedou minimální 

počet km, výrobce zavádí lhůty prohlídek v časovém intervalu. Toto rozdělení zavedli výrobci 

z důvodu rozdílnosti provozů vozidel. Vozidla, která se více pohybují v terénu, mají více 

odpracovaných motohodin než vozidla pohybující se po silnici a naopak. 



40 

Podle lhůt, které jsou splněny dříve, se provádí jednotlivé stupně technického ošetření. 

První servisní prohlídka vozidla je po ujetí 3 000 až 5 000 km. Další lhůty jsou rozděleny do 

jednotlivých stupňů po ujetí 10 000 km (Man) nebo 15 – 20 000 km (Tatra). Se zvyšujícím 

počtem ujetých kilometrů se vždy provede daná prohlídka po ujetých kilometrech od poslední 

prohlídky a současně s ní prohlídka o stupeň vyšší, která připadá na právě ujeté kilometry. 

Jednotlivé úkony technického ošetření jsou dány výrobcem a jsou především zaměřeny na 

výměny provozních náplní jednotlivých součástí, dle životnosti náplně a druhu namáhání 

součástí. Pokud je daný okruh opatřený filtrem, provádí se i jeho výměna. Další důležité 

úkony spočívají v kontrole brzdové soustavy, kontroly a seřízení vůlí mechanismů, tlaků 

v soustavách a další.  

 

10.4. Vyhodnocení provádění servisních prohlídek 
 

Lhůty servisních prohlídek jsou různé pro všechny porovnávané vozy vzhledem 

k rozdílnosti typů podvozků. U vozidla MAN je prohlídka v ročních intervalech a po ujetí 

36 000 m, u vozidla Tatra 815 PR 2 je to po ujetí 15 000 km a u T 815 Terrno ze stanice 

Blansko po ujetí 20 000 km. Pokud vozidlo Tatra neujede daný počet km, je nutná servisní 

prohlídka s výměnou motorového oleje. 

 

 

Obrázek 26 Počet a normohodiny servisních prohlídek vozidla BZM 81-17 

 

Na první pohled je zřejmé, že servisní prohlídky BZM 81-17 (Obrázek 26) byly 

prováděny přes jeden rok. Z tohoto důvodu je možné navýšení doby provedení servisu. Doba 
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provedení servisní prohlídky v autorizovaném servisu v roce 2006 je stejná jako doba 

prohlídky v autodílně.  

 

 

Obrázek 27 Počet a normohodiny servisních prohlídek vozidla 2B9 6194 

 

U vozidla 2B9 6194 (Obrázek 27) se provádí servis v pravidelných ročních intervalech 

v autorizovaném servisu. Vzhledem ke stáří vozidla a počtu najetých kilometrů rozsah 

prohlídky není tak pracný a nákladný. 

 

 

Obrázek 28 Počet a normohodiny servisních prohlídek vozidla BKA 43-97 

 

Na vozidle PS Kunštát v letech 2001 a 2002 nebyla provedena žádná servisní 

prohlídka, čímž byla porušena povinnost výměny oleje v motoru maximálně po dvou letech 
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provozu stanovené výrobcem. V roce 2007 byla na vozidle provedena servisní prohlídka B, 

kde je patrný nárůst doby servisních prací u nejstaršího z porovnávaných vozidel. 

Termíny servisních prohlídek jsou u vozidel dodržovány ve stanovených lhůtach, až 

na dvě výjimky vozidla BKA 43-97, kdy v roce 2003 byla servisní prohlídka provedena po 

třech rokách. Z hlediska možného vzniku závady vlivem opožděné prohlídky, není prohlídka 

v roce 2008 provedená po jednom roce od předchozí prohlídky po ujetí 30 000 km 

problémem, znamená však zvýšené finanční zatížení, při dodržení stanovených lhůt 

výrobcem. 

10.5. Finanční náklady na servisní prohlídky 
 

Cena servisních prohlídek vybraných prvovýjezdových vozů je rozdílná jednak, je-li 

prováděna v autorizovaném servisu (vozidlo MAN), nebo v autodílně (Tatra) a jednak 

četností jejího provádění. U vozidla MAN je značný nárůst ceny servisní prohlídky (obrázek 

29). Křivka by v následujícím roce měla klesnout opět na hranici 13 000 Kč. Nicméně je stále 

vyšší než u vozů Tatra. Servisní prohlídka u vozidla Tatra Terrno se prováděla ve dvouletých 

lhůtách, čímž jsou náklady na servis nejnižší. Na vozidle Tatra 815 ze stanice Kunštát se 

servisní prohlídky provádí za dvouleté období provozu. V roce 2008 byla prohlídka z důvodu 

servisní prohlídky po ujetí 30 000 km.   

Za sledované období jsou celkové finanční náklady nejvyšší na vozidlo MAN, ve výši 

41 852 Kč. NA vozidlo T 815 PR2 ve výši 27 500 Kč a nejméně na vozidlo T 815 Ternno 

s celkovou výši 19 270 Kč. 

 

 

Obrázek 29 Porovnání finančních nákladů na servisní prohlídky  
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10.6. Porovnání servisních prohlídek v desetiletém období 
 
 

U dnes vyráběných modelů vozidel Tatra a Man mají výrobci stanoveny rozdílné lhůty 

provádění servisních prohlídek vozidel v autorizovaných servisech. U vozidel Tatra je první 

servis po ujetí 3 000 km a dále pak každých 20 000 km, kde jsou servisní prohlídky různě 

odstupňovány do tří stupňů prohlídek. U vozidel, která nedosáhnou v dvouletém období počet 

kilometrů k servisní prohlídce, se prohlídka provádí minimálně jedenkrát za dva roky 

s výměnou motorového oleje. 

Vozidla Man mají první servis do ujetí 5 000 km a dále jsou termíny stanoveny časově 

jedenkrát za rok a pak třetí stupeň po ujetí 36 000 km. Při tom se každé dva roky provádí 

výměna motorového oleje. 

Při porovnání počtu návštěv autorizovaných servisů obou vozidel, dle stanovených 

termínů prohlídek výrobcem (obrázek 30) v ročním intervalu, podle vozidla Man, toto vozidlo 

za období deseti let provozu navštíví servis desetkrát, oproti vozidlu Tatra, které pouze 

pětkrát. 

 

 

Obrázek 30 Porovnání finančních nákladů na servisní prohlídky za 10 let provozu. 

 

Při porovnání finančních nákladů autorizovaných servisů na servisní prohlídky obou 

vozidel je zřejmé, že finanční náklady na vozidlo MAN, oproti Tatře jsou vyšší a za deset let 

provozu, při zachování dnešních cen prohlídek, dosáhne výše 100 000 Kč. Vozidlo Tatra, 

které navštíví servis jednou za dva roky, má za toto období výši nákladů 51 000 Kč.  
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Po porovnání s ostatními vozy se tento vůz jeví jako bezporuchový stroj. Za více 

pravděpodobné se dá předpokládat vysvětlení, že jsme se zde setkali s případem velmi 

nekompletně vedených zápisů o opravách. Právě na tomto vozidle je zřejmé, jak se může 

pravděpodobně nedůslednost techniků směn při zápisech údajů o výjezdu techniky projevit 

s odstupem času značným zkreslením při provádění jakýchkoliv analýz. 

 

11. Závěr 

 

Hasičský záchranný sbor územní odbor Blansko má zastoupení ve třech stanicích a to 

ve městech Blansko, Boskovice a Kunštát. Prvovýjezdovou technikou je na všech stanicích 

CAS [3]. Na PS Blansko a Boskovice v základním provedení, na PS Kunštát v provedení 

redukovaném, doplněné materiálem dle možností do základního vybavení.  

Dle řádu Strojní služby [2] je orientační doba životnosti techniky u HZS vyrobené 

před rokem 2 000 osm roků. CAS na stanici Kunštát byla vyrobena v roce 1996, čemuž 

odpovídá stáří 13 roků a měla být už nahrazena novější technikou. Na dalších stanicích je 

technika zánovní, je vyrobená po roce 2 000, s životností deset roků, toto období obě CAS 

splňují. Ostatní technika je též zastaralá, v akceschopném a dobrém stavu se udržuje technika 

stará i 27 roků. V provozu zůstává za přispění strojníků a stále častějších a více nákladných 

oprav. Průměrné stáři zásahové techniky na územním odboru je 13,4 roků, což svědčí o tom, 

že se technika nemodernizuje a zastarává. 

Nejméně poruchovou částí ve sledovaném období byla motorová část. K zásahu 

vozidla vyjíždí bez předehřátého motoru, tzv. se studeným startem, ihned na plný výkon. 

Tento provoz výrobci vozidel nedoporučují, nicméně i přes vysoké namáhání, jak součástí 

motoru, tak i náprav vozidel, vykazují tyto hnací části vysokou spolehlivost. Opravy této části 

byly provedeny pouze na CAS 32 PS Kunštát, kde se provádělo přetěsnění spojů součástí a 

výměna žhavících svíček. 

Z podvozkové části je nejvíce namáhanou částí pérování a brzdový systém vozidla. 

Strojníci při jízdě k zásahu jezdí naplno při maximálním zatížení vozidla. U vozidla ze stanice 

Kunštát, i vzhledem k tomu, že je toto vozidlo nejstarší, bylo na těchto systémech provedeno 

nejvíce oprav. Na systému pérování náprav se jedná především o výměny regulátoru tlaku 

vzduch v měchách a pak samotné vzduchové měchy, které vlivem stáří a koroze přestanou 

těsnit. 
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Nástavbová část nevykazuje na žádném vozidle extrémní situace, kdy vlivem poruchy 

na zařízení by nemohlo být využito některé části vodního systému k hašení. Na nástavbách 

vozidel se prováděli úpravy držáků pro uložení materiálu, opravy po havárii vozidla a opravy 

nefunkčních součástí čerpadla. Nástavbová část vozidla je částí, na které bylo provedeno 

nejvíce oprav, s největší časovou náročností, ale přesto nástavba jako celek vykazuje vysokou 

životnost. Při provádění údržby a obnovy nátěrů kovových dílů vydrží v provozu i 20 let bez 

provedení rekonstrukce. Čerpadla v časovém období zařazení u HZS nevykazují poruchovost. 

 Finanční náklady na opravy byly nejvyšší u vozidla PS Blansko a nejnižší na nejstarší 

vozidlo stanice Kunštát. Náklady na opravy podvozků a nástavby se zvyšují, pokud dojde 

k havárii vozidla. Finanční náklady na nutné opravy u vybraných vozidel se nezvyšují se 

stářím vozidla. U starších vozidel není porušena funkčnost vozidla i přes jeho stáří, vždy však 

bývá nutná oprava nástavby a kabiny pro zkorodování nosníků, karoserie, či nádrží. Servisní 

prohlídky vozidel předepsané výrobcem podvozku jsou početně i finančně nejvíce náročné u 

vozidla MAN. V porovnání s vozidlem Tatra jsou dvojnásobně náročné jak na počet 

prohlídek, tak i finančních nákladů.  

Vozidla Tatra mají při srovnání s vozidlem Man větší výkon motoru, spadají i do těžší 

hmotnostní třídy, přesto však mají lepší jízdní vlastnosti. Nestabilita vozidla Man je 

způsobená vyšším těžištěm z důvodu montáže druhého rámu nástavby na původní rám 

vozidla. Vozidla Tatra jsou u strojníků na okrese Blansko pro své jízdní vlastnosti na silnici i 

v terénu velice oblíbená a svými vlastnostmi téměř bezkonkurenční. CAS na podvozku Tatry 

mají vyšší pořizovací cenu, kterou však vozidla jiných značek svými náklady na servisní 

prohlídky a opravy během provozu dorovnají. Rozdílnost podvozků, jejich jízdních vlastností 

a obsluha klade vyšší nároky na strojníky, kteří musejí obsluhovat vozidla různých továrních 

značek. 
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Výkaz jízd a práce vozidla BZM 81-17 

 

Rok km celkem km zásah  km ostatní  Mh 
spot řeba 

PHM 
prům 

spot řeba Σ jízd Σ výjezd ů 

% 
zásahových 

km 

% 
zásahových 

jízd 

11-12/2002 2 829 255 2 574 14,25 1 073,4 33,8 52 21 24,47% 29,17% 
2003 6 769 5 926 843 110,37 4 045,9 33 475 402 88% 84% 

2004 7 147 6 192 955 102,51 4 114,6 34 471 377 87% 79% 

2005 5 609 4 788 821 88,82 3 209,8 33,1 362 289 86,93% 86,93% 

2006 3 498 2 826 672 50,64 1 860,5 19,8 232 197 54,02% 56,16% 

2007 7 106 6 679 427 104,20 4 107,8 33,9 426 373 93,73% 87,31% 

2008 5 472 5 014 458 86 3 100,9 32,9 340 291 91,36% 85,73% 

Σ 38 430 31 680 6 750,00 557,23 21 513,0 31,5 2 358 1 950     

Ø měsíc  800,63 736,74 156,98 12,96 28,8 17,7 59 49 81,80% 77,24% 

rok 5 490,00  4 525,71 964,29 79,60 3 073,29 31,52 336,86 278,57 74,98% 72,60% 
 

Poměry výjezdové a hospodářské činnosti BZM 81 - 17    

Rok km km zásah km ostatní Σ jízd 
Σ 

výjezdů 
% zás. 

km 
% zás. 

jízd 
3-12/2005 4 768 4 155 613 314 247 88,7% 77,7% 

2006 3 498 2 826 672 232 197 54,0% 56,2% 
2007 7 106 6 679 427 426 373 93,7% 87,3% 
2008 5 472 5 014 458 340 291 91,4% 85,7% 
Σ 20 844 18 674 2 170 1 312 1 108     

Ø měsíc 453 406 47 29 24 81,7% 76,7% 
rok 5 211 4 669 543 328 277 82,0% 76,7% 
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Výkaz jízd a práce vozidla 2B9 6194 

 

Rok Km celkem km zásah  km ostatní  Mh 
spot řeba 

PHM 
prům 

spot řeba Σ jízd Σ výjezd ů 

% 
zásahových 

km 

% 
zásahových 

jízd 

3-12/2005 5 072 2 266 2 806 40,38 1 874,3 27,9 262 140 49,86% 44,59% 
2006 4 876 3 291 1 585 43,29 1 964,8 25,7 320 219 59,87% 62,45% 
2007 5 646 4 402 1 055 83,21 2 396,1 24,8 349 243 77,88% 70,97% 
2008 5 752 4 265 1 487 77,57 2 349,4 24,4 380 255 72,75% 67,23% 
Σ 21 346 14 224 6 933 244 8 584,7   1 311 857     

Ø měsíc  464 309 151 5,31 186,6 25,6 29 19 65,8% 62,0% 
rok 5 337  3 556 1 733 61 2 146,2 25,7 328 214 65,09% 61,3% 

 

 

Poměry výjezdové a hospodářské činnosti 2B9 6194    
Rok km celkem km zásah km ostatní Σ jízd Σ výjezdů % zás. km % zás. jízd 

3-12/2005 5 072 2 266 2 806 262 140 49,9% 44,6% 
2006 4 876 3 291 1 585 320 219 59,9% 62,4% 
2007 5 646 4 402 1 055 349 243 77,9% 71,0% 
2008 5 752 4 265 1 487 380 255 72,7% 67,2% 
Σ 21 346 14 224 6 933 1 311 857     

Ø měsíc 464 309 151 29 19 65,8% 62,0% 
rok 5 337 3 556 1 733 328 214 65,1% 61,3% 
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Výkaz jízd a práce vozidla BKA 43-97 

 

období Km celkem  
km k 
zásahu km ostatní Mth 

Celkem 
km 

spot řeba 
PHM 

průměr 
spot ř na 
100 km Σ jízd Σ výjezd ů 

% 
zásahových 
km 

% 
zásahových 
jízd 

8-12/2000 655 212,00 443,00 18,68 1 589,00 516,79 33,97 58 13 32,29% 22,24% 
2001 2087 972,00 1 115,00 45,13 4 343,50 1 513,27 34,50 165 70 42,61% 39,82% 
2002 2727 1 616,00 1 111,00 54,68 5 461,00 1 960,00 38,15 177 86 55,70% 46,20% 
2003 3149 1 744,00 1 405,00 62,41 6 269,50 2 279,00 36,08 199 105 54,07% 46,89% 
2004 4024 1 641,00 2 383,00 50,74 6 561,00 2 387,00 37,28 236,00 99,00 41,13% 41,53% 
2005 2008 724,00 1 284,00 60,50 5 033,00 1 383,00 26,73 118,00 42,00 39,51% 32,18% 
2006 3596 1 345,00 2 251,00 54,75 6 333,50 2 262,00 34,70 246,00 98,00 45,76% 42,84% 

2007 4866 1 667,00 3 199,00 61,41 7 936,50 3 066,00 39,22 320,00 96,00 32,48% 29,00% 
2008 5388 1 717,00 3 671,00 67,13 8 744,50 3 355,02 38,81 319,00 105,00 31,01% 32,30% 

Σ  28500 11 638,00 16 862,00 475,43 52 271,50 18 722   1 838 714     
Ø měsíc  282 115 167 5 518 185 35,60 18 7 42,26% 38,02% 

rok  3386 1 383 2 003 56 6 210 2 224 35,49 218 85 41,62% 37,00% 
 
 

Poměry výjezdové a hospodářské činnosti BKA 43-97    

Rok km km zásah km ostatní Σ jízd 
Σ 

výjezdů 
% zás. 

km 
% zás. 

jízd 
3-12/2005 1 554 626 928 92 37 43,1% 34,8% 

2006 3 596 1 345 2 251 246 98 45,8% 42,8% 
2007 4 866 1 667 3 199 320 96 32,5% 29,0% 
2008 5 388 1 717 3 671 319 105 31,0% 32,3% 
Σ  15 404 5 355 10 049 977 336     

Ø měsíc 335 116 218 21 7 37,9% 34,7% 
rok 3 851 1 339 2 512 244 84 38,1% 34,7% 
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Kilometrový pr ůběh vozidel ve sledovaném období 

 
 

Kilometrový pr ůběh vozidla BZM 81 - 17  

Rok Km Mh PHM 
Ø 

spotřeba 
3-12/2005 4 768 79,8 2 752,87 32,58 

2006 3 498 50,6 1 860,51 19,80 
2007 7 106 104,2 4 107,80 33,91 
2008 5 472 86,4 3 100,93 32,91 
Σ 20 844 321,1 11 822,11   

Ø měsíc 453 7,0 257,00 29,68 
rok  5 211 80,3 2 955,53 29,80 

 
 
 

Kilometrový pr ůběh vozidla 2B9 6194  

Rok Km Mh PHM 
Ø 

spotřeba 
3-12/2005 5 072 40,4 1874,26 27,88 

2006 4 876 43,3 1964,83 25,67 
2007 5 646 83,2 2396,13 24,79 
2008 5 752 77,6 2349,44 24,38 
Σ 21 346 244,5 8584,66   

Ø měsíc 464 5,3 186,62 25,59 
rok  5 337 61,1 2146,17 25,68 

 
 
 

Kilometrový pr ůběh vozidla BKA 43-97  

Rok Km Mh PHM 
Ø 

spotřeba 
3-12/2005 1 554 52,5 1 087,00 25,15 

2006 3 596 54,8 2 262,00 34,70 
2007 4 866 61,4 3 066,00 39,22 
2008 5 388 67,1 3 355,02 38,81 
Σ  15 404 235,8 9 770,02   

Ø měsíc 335 5,1 212,39 34,87 
rok  3 851 58,9 2 442,51 34,47 
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Charakteristika motoru Tatra 815 Terrno  
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Mazání a údržba nástavby, THT Polička 
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Uživatelská kontrola požárního čerpadla 
 
1.  Uživatelská zkouška (dále jen „zkouška“) požárního čerpadla se provádí v rámci kontroly 
akceschopnosti PT. Provádí se v rozsahu a v termínech stanovených výrobcem. Přitom 
hodnota jmenovitého výkonu požárního čerpadla vychází z ČSN EN 1028-1 a je 	harakter-
rizována jmenovitým tlakem (bar) a jmenovitým průtokem (l.min-1).  

2.  Zkouška požárního čerpadla se dále provádí vždy, když vznikne podezření na pokles jeho 
výkonových parametrů. 

3.  Pokud výrobce požárního čerpadla, které bylo vyrobeno před platností ČSN EN 1028-1, 
nestanoví postup této zkoušky, zkouška se provádí následujícím způsobem: 

a) první částí zkoušky požárního čerpadla je zkouška sání a těsnosti čerpadla, která  
se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce a po každé opravě požárního čerpadla. 
Zkouška sání a těsnosti se provádí následujícím postupem 

aa) zkouška se provede bez připojených sacích hadic, při odvodněném čerpadle  
(na sucho), při uzavřených sacích a výtlačných hrdlech. Pro přesnější měření 
může být sací hrdlo opatřeno vakuometrem. Výtlačná hrdla nesmí být opatřena 
víčky, 

ab) podtlak 0,08 Mpa musí být dosažen nejdéle do 30 s. Po ukončení sání smí 
dosažený podtlak klesnout během 60 s nejvýše o 0,01 Mpa. Pokud je pokles 
větší, požární čerpadlo je hodnoceno jako netěsné, 

ac) ke zjištění netěsnosti se provede zkouška přetlakem 0,01 ÷ 0,8 Mpa z vedlejšího 
tlakového zdroje. Požární čerpadlo a související armatury musí být odvzdušněny  
a výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky. Zkušební přetlak musí být navozován 
plynule, za stálé kontroly těsnosti. Některé netěsnosti se objeví právě již při 
malém přetlaku; 

b) druhou částí základní zkoušky požárního čerpadla je zkouška nejvyššího tlaku, která 
se provádí jedenkrát za rok. Zkouška nejvyššího tlaku se provádí následujícím postu-
pem 
ba) zkouška se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena 

víčky. Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, 
bb) při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak  

na čerpadle vyšší než 1,6 Mpa a nesmí být nižší než 1,2 Mpa, 
bc) u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout 

hodnotu, kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je 75 % nejvyššího tlaku; 

c) alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého průtoku při 
jmenovitém tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo při důvodném 
podezření z nedostatečného výkonu čerpadla. Zkouška jmenovitého průtoku při jme-
novitém tlaku se provádí následujícím postupem 

ca) zkouška se provádí po úspěšné zkoušce sání a těsnosti požárního čerpadla. Dále  
se provede zkouška těsnosti sacích hadic. Sací hadice se připojí k požárnímu 
čerpadlu, na opačném konci se opatří víčkem sací spojky a provede se nová 
zkouška sání a těsnosti, 

cb) zkouška se provádí z geodetické sací výšky 3 m (resp. 1,5 m) při jmenovitých 
otáčkách. U požárních čerpadel, kde není možné stanovit jmenovité otáčky,  
se zkouška provádí při otáčkách rovných cca dvěma třetinám otáček maxi-
málních. Pro každých 100 m nadmořské výšky se sací výška snižuje o 0,1 m, 
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cc) na plně otevřená výtlačná hrdla se připojí zkušební proudnice podle tabulky, 

            cd)    při zkoušce musí být dosažen tlak na čerpadle 0,8 Mpa, minimálně však 0,7 Mpa. 

4. O každé provedené zkoušce požárního čerpadla se vede písemný záznam. Při zjištění 
závady na požárním čerpadle nebo jeho příslušenství se PT a VPPO zařazuje mimo provoz  
a provede se příslušná oprava. 
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Přehled oprav a údržby vozidla BZM 81 – 17 

 

  
El. 

instalace 
Podvoze

k údržba servis 
Nástavb

a Motor Σ 
2002               

Počet oprav 0 0 0 1 0 0 1 
Nhod       6     6 

2003               
Počet oprav 1 1 0 0 1 0 3 
Nhod 2 2 0 0 3 0 7 

2004               
Počet oprav 1 6 1 1 2 0 11 
Nhod 1 11 6 8 2,5 0 28,5 

2005               
Počet oprav 0 1 3 0 8 0 12 
Nhod 0 3,5 18 0 30 0 51,5 

2006               
Počet oprav 2 0 4 1 5 0 12 
Nhod 2 0 24 12 90 0 128 

2007               
Počet oprav 1 3 4 0 2 0 10 
Nhod 3 7 24 0 17 0 51 

2008               
Počet oprav 0 1 2 1 3 0 7 
Nhod 0 5 12 12 7 0 36 
2002-2008               
Σ oprav 5 12 14 4 21 0 56 
Σ Nhod 8 28,5 84 38 149,5 0 308 
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  Přehled oprav a údržby vozidla 2B9 6194 

 

  
El. 

instalace Podvozek údržba servis Nástavba Motor Σ 

2005               
Počet oprav 0 0 1 0 0 0 1 
Nhod     6       6 

2006               
Počet oprav 0 0 3 1 1 0 5 
Nhod     18 5 24   47 

2007               
Počet oprav 0 1 2 1 3 0 7 
Nhod   2 12 5 17 0 36 

2008               
Počet oprav 1 0 2 1 1 0 5 
Nhod 2   12 5 1   20 
2002-2008               
Σ oprav 1 1 8 3 5 0 18 
Σ Nhod 2 2 48 15 42 0 109 
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 Přehled oprav a údržby vozidla BKA 43 – 97 

 

  
El. 

instalace Podvozek údržba servis Nástavba Motor Σ 

2000               
Počet oprav 0 0 1 1 1 0 3 
Nhod     6 5 4   15 

2001               
Počet oprav 1 0 2 0 1 1 5 
Nhod 2   12   1 2 17 

2002               
Počet oprav 0 0 1 0 0 0 1 
Nhod     6       6 

2003               
Počet oprav 0 0 1 1 0 1 3 
Nhod 0   6 3   59 68 

2004               
Počet oprav 0 5 1 0 3 0 9 
Nhod   29 6   4   39 

2005               
Počet oprav 0 0 1 1 0 0 2 
Nhod     6 5     11 

2006               
Počet oprav 2 1 1 0 2 0 6 
Nhod 5,5 3 6 0 15   29,5 

2007               
Počet oprav 1 3 1 1 0 0 6 
Nhod 7 20 6 13     46 

2008               
Počet oprav 1 2 1 1 2 0 7 
Nhod 3 7 6 5 5   26 

2000-2008               
Σ oprav 5 11 10 5 9 2 42 
Σ Nhod 17,5 59 60 31 29 61 257,5 
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 Finanční náklady na opravy vozidel 

 

Finanční náklady na dodavatelsky prováděné opravy BZM 81-17 v Kč 
  el.instalace podvozek nástavba motor   

2002         0  
2003         0  
2004   16 855     16 855  
2005   2 649 31 439   34 088  
2006 3 644   96 700   100 344  
2007   7 120 20 000   27 120  
2008   14 980     14 980  

Σ 3 644  41 604  148 139  0   193 387 
 

 

Finanční náklady na dodavatelsky prováděné opravy 2B9 6194 v Kč 
  el.instalace podvozek nástavba motor   

2005         0 
2006     56 786   56 786 
2007     13 800   13 800 
2008         0 

Σ 0 0 70 586 0 70 586 
 

 

Finanční náklady na dodavatelsky prováděné opravy BKA 43-97 v Kč 
 el.instalace podvozek nástavba motor Σ 

2000         0 
2001         0 
2002         0 
2003       13 570 13 570 
2004   16 387     16 387 
2005         0 
2006 3 340 448 11 542   15 330 
2007 6 238 20 342     26 580 
2008   5 800     5 800 
Σ 9 578 42 977 11 542 13 570  77 667 
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Přehled počtu oprav a normohodin oprav vozu BZM 81-17 dodavatelsky 

 

Přehled počtu oprav vozu BZM 81 - 17  - dodavatelsky 
rok el.instalace podvozek nástavba motor Σ 

2002 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 2 0 0 2 
2005 0 1 1 0 2 
2006 1 0 1 0 2 
2007 0 1 1 0 2 
2008 0 1 0 0 1 

Σ oprav 1 5 3 0 9 
 

Přehled počtu normohodin oprav BZM 81 - 17 dodavatelsky 
rok el.instalace podvozek nástavba motor Σ 

2002 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 0 0 
2004 0 8 0 0 8 
2005 3,5 0 18 0 21,5 
2006 1 0 79 0 80 
2007 0 4 14 0 18 
2008 0 5 0 0 5 

Σ oprav 4,5 17 111 0 132,5 
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Přehled počtu oprav a normohodin oprav vozu 2B9 6194 dodavatelsky 

 

Přehled počtu oprav vozu 2B9 6194  - dodavatelsky 
rok el.instalace podvozek nástavba motor Σ 

2005 0 0 0 0 0 
2006 0 0 1 0 1 
2007 0 0 1 0 1 
2008 0 0 0 0 0 

Σ oprav 0 0 2 0 2 
 

 

Přehled počtu normohodin oprav 2B9 6194 dodavatelsky 
rok el.instalace podvozek nástavba motor Σ 

2005 0 0 0 0 0 
2006 0 0 24 0 24 
2007 0 0 7 0 7 
2008 0 0 0 0 0 

Σ oprav 0 0 31 0 31 
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Přehled počtu oprav a normohodin oprav vozu BKA 43-97 dodavatelsky 

 

Přehled počtu oprav vozu BKA 43 - 97  - dodavatelsky 
rok el.nstalace podvozek nástavba motor Σ 

2000 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 1 1 
2004 0 3 0 0 3 
2005 0 0 0 0 0 
2006 1 0 1 0 2 
2007 1 2 0 0 3 
2008 0 1 0 0 1 

Σ oprav 2 6 1 1 10 
 

 

Přehled počtu normohodin oprav BKA 43 - 97 dodavatelsky 
rok el.instalace podvozek nástavba motor Σ 

2000 0 0 0 0 0 
2001 0 0 0 0 0 
2002 0 0 0 0 0 
2003 0 0 0 59 59 
2004 0 18 0 0 18 
2005 0 0 0 0 0 
2006 3,5 0 12 0 15,5 
2007 7 18 0 0 25 
2008 0 6 0 0 6 

Σ hodin 10,5 42 12 59 123,5 
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Porovnání počtu oprav vozidel prováděné HZS a dodavatelsky 

 

 

 

 

Porovnání počtu oprav prováděné  
HZS a dodavatelsky 2B9 6194 

rok HZS firma celkem 
2005 0 0 0 
2006 0 1 1 
2007 3 1 4 
2008 2 0 2 
Σ oprav 5 2 7 

 

 

Porovnání počtu oprav prováděné  
HZS a dodavatelsky BKA 43-97 

rok HZS firma celkem 
2000 1 0 1 
2001 3 0 3 
2002 0 0 0 
2003 0 1 1 
2004 5 3 8 
2005 0 0 0 
2006 3 2 5 
2007 1 3 4 
2008 4 1 5 
Σ hodin 17 10 27 

 

Porovnání počtu oprav prováděné  
HZS a dodavatelsky BZM 81-17 

rok HZS firma celkem 
2002 0 0 0 
2003 3 0 3 
2004 7 2 9 
2005 7 2 9 
2006 5 2 7 
2007 4 2 6 
2008 3 1 4 
Σ oprav 29 9 38 
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Přehled počtu údržby a servisu vozidel 

 

Přehled počtu údržby a servisu vozu BZM 81 - 17 
rok údržba údržba NH servis servis NH 
2002 0 0 1 6 
2003 0 0 0 0 
2004 1 6 1 8 
2005 3 18 0 0 
2006 4 24 1 12 
2007 4 24 0 0 
2008 2 12 1 12 
Σ 14 84 4 38 

 

 

Přehled počtu údržby a servisu vozu 2B9 6194 
rok údržba údržba NH servis servis NH 
2005 1 6 0 0 
2006 3 18 1 5 
2007 2 12 1 5 
2008 2 12 1 5 
Σ 8 48 3 15 

 

Přehled počtu údržby a servisu vozu BKA 43-97 
rok údržba údržba Nh servis servis Nh  
2000 1 6 1 5 
2001 2 12 0 0 
2002 1 6 0 0 
2003 1 6 1 3 
2004 1 6 0 0 
2005 1 6 1 5 
2006 1 6 0 0 
2007 1 6 1 13 
2008 1 6 1 5 
Σ 10 60 5 31 
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Finanční náklady na opravy a servisní prohlídky ve sledovaném období 

 

Finanční náklady na opravy ve sledovaném období v Kč 
rok BZM 81-17 2B9 6194 BKA 43-97 Σ 

2005 34 088  0 0 34 088  
2006 100 344  56 786 15 330 172 460  
2007 27 120  13 800 26 580 67 500  
2008 14 980  0 5 800 20 780  
Σ 176 532  70 586  47 710  294 828  

 

 

Finanční náklady na servisní prohlídky ve sledovaném 
období v Kč 

rok 2B9 6194 BKA 43-97 BZM 81-17 Σ 
2005   7 200 0 7 200  
2006 9 700   8 470 18 170  
2007 12 982 9 700 0 22 682  
2008 18 900 10 600 10 800 40 300  
Σ 41 582 27500 19 270 88 352  

 


