
1 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 
 

 

Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky 
na ÚO Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Ivo Mrkvica 
Vedoucí bakalářské práce: Ing. Ladislav Jánošík 
Studijní obor: Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu  
Datum zadání bakalářské práce: 15. září 2008  
Termín odevzdání bakalářské práce: 30. dubna 2009 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V Ostravě dne  28.4. 2009     

......................................... 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poděkování: 
 

Touto   cestou   bych   chtěl   poděkovat  za odborné vedení a konzultace mjr.  Jaroslavu 

Roupcovi a panu pprap. Jaromíru Pospíšilovi z HZS  Jihomoravského  kraje,  Územní  odbor  

Brno  za  poskytnuté informace, konzultace a za jejich cenné rady a připomínky. Také bych  

chtěl  poděkovat  rodině  za  důvěru a finanční  podporu  při  studiu  na  VŠB - TUO. 



4 

Anotace 

 

MRKVICA, I.:  Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na ÚO Brno, Bakalářská 

práce, 2008, 27 s. 

 

V bakalářské práci jsem se zaměřil na analýzu provozu a údržby mobilní požární 

techniky a jeho vlivu na životnost. Vyhodnocoval jsem stáří a poruchovost vybraných 

zástupců mobilní požární techniky mezi prvosledovými vozidly, která jsou dislokována u 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno. Dle různorodosti 

provozu z hlediska druhu komunikací byly vybráni tři zástupci. Tyto vozy byly sledovány v 

období minulých deseti let. Vyhodnocovány byly průběhy celkových najetých kilometrů, 

motohodin, spotřeby PHM, počty a náročnosti jednotlivých oprav vyjádřené jak finančně, tak 

počtem normohodin. 

 

Klí čová slova: životnost, náklady na údržbu, motohodina, normohodina 

 

 

MRKVICA, I.:  The service and repaire analysis of fire fighting trucks at the Ground 

Department of Brno, Bachelor diploma work, 2008, 27 s. 

  

I have concentrated in my Bachelor diploma work to the analyse of operations and 

servicing of the mobile fire fighting trucks and its impact on durability . I assessed the age and 

fault liability of choiced representatives of fire technic engineering between the ranking fire 

engines dislocated at south Moravian department Fire Rescue Service, territorial department 

of Brno. There were choosen three representatives by various operating of road category 

aspect there. These trucks were monitoring during last ten years period. There are summary 

reviewes of the mileage, operating hours, gas consumption, number and intensity of particular 

repairing work analysed there, defined both financially and by standard hours. 

 

Key words: durability, upkeep costs, operating hour, standard hour 
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Seznam použitých zkratek: 

ÚO   Územní odbor  

TTD   takticko - technická data  

MPT   mobilní požární technika 

CAS   cisternová automobilová stříkačka  

HZS JMK  Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  

PHM   pohonné hmoty 

ŘSS  Řád strojní služby 

TO-1  technické ošetření 

OTE  Oddělení technicko - ekonomické 
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Úvod  

 

Územní působností jednotky požární ochrany (dále jen „PO“) se rozumí optimální 

vzdálenost pro dojezd určitého druhu jednotky k místu zásahu, která vymezuje území jejího 

standardního působení, tzv. "hasební obvod". Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny 

odlišné nároky z hlediska její operační hodnoty uváděné Tabulkou 1, dané dobou výjezdu od 

nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo zásahu,a odlišné nároky 

na osoby, vykonávající činnost v těchto jednotkách, z hlediska odborné, fyzické, zdravotní a 

psychické způsobilosti. [8] 

 

Tabulka 1 Operační hodnota jednotek PO dle kategorií - stav JPO k 31.12.2008 
Kategorie jednotky PO JPO I JPO II   JPO III  JPO IV  JPO V  JPO VI 

Doba výjezdu [min] 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost [min] 20 10 10 není není není 

Počet jednotek PO  238 202 1339 94 5802 256 

Druh jednotky PO HZS SHD SHD HZSp SHD SHDp 

 

Při stanovení územní působnosti jednotek PO se vycházelo ze statistické analýzy zásahů 

JPO  a na vědomí se braly i zkušenosti z ostatních evropských států. Hlavním požadavkem 

však stále zůstává zachování akceschopnosti. 

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

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

vykonání určité činnosti. [1] Akceschopností Hasičského záchranného sporu České republiky 

(dále jen „HZS ČR“) se rozumí i technická a odborná připravenost sil a prostředků 

k provedení zásahu, která nezanedbatelně patří k rychlému zvládnutí každé mimořádné 

události. 
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Rešerše 

Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky 

Tento interní předpis [3] stanovuje dokumentaci, údaje a záznamy o tom kdy a jak se 

má mobilní požární technika evidovat, ošetřovat a obměňovat. Vztahuje se obecně na mobilní 

požární techniku používanou u profesionálních jednotek HZS ČR. 

 

Výkaz jízd a práce požární techniky, Vozový sešit 

Z výše uvedených dokumentů jsou získávány údaje o závadách, opravách, výměnách a 

dalších technických skutečnostech za celou životnost vozidla. Datové podklady a další 

informace použité v analýze byly získány převážně z digitální evidence zdrojů Oddělení 

strojní služby ÚO Brno z . Průběhy kilometrů, odhady počtu normohodin, podané informace o 

skutečné praxi vedení předepsaných dat o mobilní technice, jejím provozu a údržbě jsem 

získal v ústní formě od jednotlivých techniků strojní služby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

1 Výběr zástupců analýzy  

 

Územní odbor Brno (dále jen „ÚO Brno“) se skládá z jedenácti hasičských stanic 

s výhledem na zřízení ještě jedné, dvanácté a to sice v městské části Líšeň. Z prvních vozů  

těchto stanic uvedené v Tabulce 2 jsem vybral tři zástupce, které byly v době vyhotovování 

analýzy na stanicích dislokovány. Výběr zástupců analýzy probíhal na základě různorodosti 

jednotlivých vozů působících v ÚO Brno. Vybrané požární zásahové vozidla jsou rozdílná 

hlavně po podvozkové stránce. Každý podvozek pochází od jiného výrobce, což v analýze 

pomůže vyhodnotit nejméně a nejvíce poruchové vozidlo. 

 

Tabulka 2 Osazení stanic ÚO Brno prvosledovou technikou 

Stanice Kategorie a předurčenost První vůz Rok výroby 

Lidická C3, A, F, O + ostatní CAS K25 - L 300 1994 

Přehrada P2, B, Z CAS K25 - MB U 2150 1997 

BVV P3, A, Z CAS 32 - TATRA 815 1985 

Starý Lískovec P2, C, Z CAS 15 MAN 4x4 2007 

Slatina P3, A, Z CAS K25 - LIAZ 101 1988 

Tišnov P2, C, Z CAS 15 MAN 4x4 2007 

Ivančice P1, C, Z CAS K25 - LIAZ 101 1988 

Rosice P2, B, Z, Mero CAS K25 - LIAZ 101 1985 

Židlochovice P1, C, Z CAS 32 - TATRA 815 1986 

Pozořice P1, B, Z CAS 32 - TATRA 815 4x4 1999 

Pohořelice P1, B, Z CAS 15 MAN 4x4 2007 

 

Jako prvního zástupce jsem vybral vozidlo z CPS Lidická a to CAS K25 - L 300 hlavně 

kvůli svému rozšíření mezi jednotkami PO. Jedná se o jedno z nejdéle dislokovaných vozidel 

vůbec. Mezi jeho hlavní přednosti patří prostorná kabina, kde je dost místa pro družstvo a to i 

při oblékání cestou k zásahu do dýchací techniky, což nebývá u jiných vozidel pravidlem. 

Dále bych na vybraném zástupci vyzdvihl jeho snadnou opravitelnost, která se dá z převážné 

části řešit vnitropodnikově. V nejednom případě po nahrazení novou mobilní požární 

technikou (dále jen „MPT“) se opět po krátkém čase vrátila stará CAS K25 - L 300 na své 

místo prvního vozu. Důvodem ve valné většině byla poruchovost nově zařazených moderních 

vozů, od kterých se s nadšením očekával bezproblémový provoz, ale nebylo tomu tak. 
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Druhým zástupcem je vozidlo CAS K25 - MB Unimog 2150 dislokované na pobočné 

hasičské stanici Brno - Přehrada. Vozidlo je postaveno na terénním podvozku, pro své využití 

na zásahy po nezpevněných komunikacích v okolí Brněnské přehrady. Tento vůz je má pro 

mě z hlediska praktičnosti dvě chyby. V první řadě je to dlouhodobé vyřazení z výjezdu 

v případě poruchy a následná oprava v autorizovaném servisu, který se nachází až 

v Rakovníku. S tím je samozřejmě spojená i finanční náročnost provozu. Jako druhou chybu 

vidím zúžený profil kabiny vůči nádstavbě. Posádka vozu má tedy bezvýsledně uvnitř kabiny 

málo místa, protože průjezdnost vozu je stejně závislá na rozměrech vetší nádstavby. 

 

Třetím vozidlo CAS K25 - T815 4x4 jsem vybral z pobočné hasičské stanice Pozořice. 

Hlavním důvodem výběru byl rok výroby 1999, jedná se o nejmladší Tatru na ÚO Brno. 

K výhodám vozu patří vyšší přepravní rychlost a vysoká průchodivost v terénu, prostorná 

kabina, levný servis a náhradní díly. Poslední důvod výběru tohoto zástupce bych zařadil 

podporu tradičního českého výrobku, i když je firma tvořená spolu se zahraniční účastí.   

 

1.1 Složení MPT na ÚO Brno 

V uvedené Tabulce 3 je seznam cisternových automobilových stříkaček  dislokovaných 

na ÚO Brno, sloužící jako přehled výrobců. Nejvíce obsažené jsou vozy značky TATRA, na 

druhém místě osvědčené vozy LIAZ a třetí vozy MAN. Vozidla MAN jsou na ÚO Brno od 

roku 2007, ale příliš se nepovedlo jejich vyhotovení po stránce nádstaveb. 

 

Tabulka 3 Výběr z MPT dislokované na ÚO Brno 

  Název MPT Stav k 2.pol.2008 [ks] 
1 CAS 15 MAN  4x4 1 

2 CAS 24 MAN  4x4 2 

3 CAS 24 MAN  4x2 2 

4 CAS K25 - LIAZ  101 6 

5 CAS K25 - LIAZ  300 1 

6 CAS K25 - MB   1124 1 

7 CAS K25 - MB  U 2150 1 

8 CAS K25 - TATRA  815 2 

9 CAS 32 - TATRA  815 7 

10 CAS 32 - TATRA  148 2 
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1.2 Legislativa upravující provoz MPT 

V našem právním řádu najdeme mnoho zákonů, vyhlášek ministerstva vnitra a interní 

předpisy generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky zabývající se 

technickými podmínkami MPT. Mezi základní právní normy  pro tuto problematiku patří: 

 

� Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů; [2] 

� Pokyn č.9/2006 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 13.3.2006, 

kterým se  vydává Řád strojní služby Hasičského záchranného sboru České 

republiky; [3] 

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

techniky; [4] 

� Vyhláška ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů o 

technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany; 

� Pokyn č.36/2005 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 

19.10.2005, kterým se stanoví podrobnosti k zabezpečení plošného pokrytí území 

České republiky jednotkami požární ochrany v podmínkách kraje. 

 

1.3 Organizace provozu a oprav MPT u HZS ÚO Brna 

Záznamy obsahující údaje o závadách, opravách, výměnách a dalších technických 

skutečnostech nastalých v průběhu celé životnosti vozidla se vedou ve vozovém sešitě (např. 

SEVT D6T 31), a to pro každé vozidlo samostatně. Vozový sešit může být nahrazen jiným 

dokladem se srovnatelným rozsahem sledovaných položek nebo přiměřeným počítačovým 

programem. [3] 

 Údržba a ošetřování mobilní požární techniky a strojního zařízení se provádí v 

podmínkách organizace HZS města Brna v následujících bodech: 

� Základní ošetření vozidel, která byla v daný den na výjezdu provádějí strojníci 

podle pokynů garážmistra.  

� Pravidelná technická ošetření vozidel v rozsahu TO-1, jakož i zvláštní druhy 

ošetření se provádí podle zpracovaného ročního plánu ošetřování a oprav s 

konkretizací na jednotlivé měsíce. Tento plán zpracovává strojní oddělení 

jednotky HZS vždy na začátku kalendářního roku a měsíce. Pro potřeby 

ošetřování a oprav jsou v plánu vozidla rozdělena do tří skupin odpovědnosti 

podle směn.  
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� Běžné závady, které se vyskytnou u zásahových vozidel v pohotovosti, za které 

není náhradní vozidlo, se musí odstranit neprodleně, bez ohledu na to, které směně 

je vozidlo přiděleno. O opravě rozhodne vedoucí strojního oddělení jednotky HZS 

a v jeho nepřítomnosti garážmistr. Rozsah prací při TO-1 je stanoven výrobcem, 

nebo doporučeným rozsahem vedoucím oddělení strojní služby. Doporučený 

rozsah ošetřování techniky uložit k dispozici u garážmistra. 

� Ostatní druhy ošetřování, oprav a technických prohlídek, včetně revizních jsou 

organizovány a zabezpečovány OTE dodavatelsky cestou strojního oddělení 

jednotky. 

� Ošetřování strojního zařízení  provádějí strojníci podle rozdělení strojního 

zařízení do směn a podle pokynů garážmistra průběžně s ohledem na stav zařízení. 

� Preventivní kontroly čerpadel a agregátů se provádí v pravidelných týdenních a 

měsíčních intervalech.Výsledek kontroly se zapisuje do seznamu, vydaného pro 

tyto kontroly vedoucím  strojního oddělení. Všechny kontroly včetně Mh musí být 

rovněž zapsány do Provozního sešitu příslušného agregátu. V následující pracovní 

den předá garážmistr vyplněný seznam kontrol agregátů na strojní oddělení. 

 

Vozidla vyřazená z provozu z důvodu údržby a oprav musí být odstavena na 

vyhrazeném místě v CPS a řádně označena např. tabulkami "mimo provoz", "závada" a pod., 

aby nemohlo dojít k tomu, že vozidlo bude použito k výjezdu nebo s ním bude neodborně 

manipulováno. Údržbu a opravy techniky provádí určení pracovníci a strojníci HZS ve 

vymezených prostorách podle příkazu vedoucího oddělení strojní služby a v jeho 

nepřítomnosti garážmistra. Při opravách dodržovat bezpečnostní předpisy pro tuto práci. [9] 
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2 TTD zástupců 

2.1 CAS K25 - L 300      

Cisternová automobilová stříkačka CAS K25 - L 300 (viz. Obr. 1) je používána k 

přepravě družstva 1+5, je vybavena příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu 

vodou nebo pěnou z vlastního nebo cizího zdroje při použití nízkého nebo vysokého tlaku 

vody. [5] 

 

Obr. 1 - Schéma CAS K25 - L 300 

 

Základní  údaje:  

� název vozidla  CAS K-25 / L 300 

� výrobce   LIAZ a.s. Jablonec nad Nisou 

� rok výroby  1994 

� podvozek (S2Z)  LIAZ 18.29XA 

� celková   15200 kg 

� užitečná     3700 kg 

� nájezdové úhly  přední 21° / zadní 24° 

� výkon motoru  210 kW při 2000 ot./min. 

� výkon/hmotnost  13,9 kW/t 

� max. rychlost  102 km/h 

� délka   7790 mm 

� šířka    2500 mm 

� výška    3370 mm 

� světlá výška    240 mm 
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2.2 CAS K25 - U 2150  MERCEDES UNIMOG 

Cisternová automobilová stříkačka CAS K25 - U 2150 (viz. Obr. 2) je určena k 

přepravě družstva 1+5, je vybavena příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu 

vodou nebo pěnou z vlastního nebo cizího zdroje při použití nízkého nebo vysokého tlaku 

vody. Jízdní vlastnosti vozu a konstrukce uložení nástavby umožňují provádění zásahu i v 

extrémně těžkém terénu. [6] 

 

Obr. 2 - Schéma CAS K25 - U 2150 

 

Základní  údaje:  

� název vozidla  CAS K-25 / MERCEDES UNIMOG 

� výrobce   MERCEDES-BENZ AG, SRN 

� rok výroby  1997 

� podvozek  (M3R) U 2150 L 38  

� celková   12500 kg 

� užitečná     6870 kg 

� nájezdové úhly  přední 48°/ zadní 37° 

� boční náklon  max 25° 

� výkon motoru  211 kW při 2400 ot./min. 

� výkon/hmotnost  16,8 kW/t 

� max. rychlost  80 km/h 

� délka   6800 mm 

� šířka    2500 mm 

� výška    3250 mm 

� světlá výška    260 mm 
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2.3 CAS K25 - T815 4x4 

Cisternová automobilová stříkačka CAS K 25 - T815 4x4.1 (viz. Obr. 3) je určena k 

přepravě požárního družstva s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou 

nebo pěnou z vlastních nebo cizích zdrojů a při použití nízkého nebo vysokého tlaku vody. [7] 

Motor splňuje emisní normu EURO II. 

 

Obr. 3 - Schéma CAS K25 - T815 4x4 

 

Základní  údaje:  

� název vozidla  CAS K-25 / TATRA T815  

� výrobce   TATRA a.s. Kopřivnice  

� rok výroby  1999 

� podvozek  (S2Z)  TATRA 815 4x4.1 

� celková   17000 kg 

� užitečná     5300 kg 

� nájezdové úhly  přední 32°/ zadní 24° 

� výkon motoru  255 kW/1800 ot./min. 

� výkon/hmotnost  15 kW/t 

� max. rychlost  100 km/h 

� délka   8190 mm 

� šířka    2500 mm 

� výška    3250 mm 

� světlá výška    290 mm 
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3 Analýza kilometrových průběhů 

 

Údaje, které se mi podařilo o vybraných zástupcích dohledat, nejobjektivněji vypovídají 

o závislosti ujetých kilometrů, motohodinách, spotřebě motorové nafty a oleje. Nebyl zde 

vetší problém požadované údaje dohledat s přesností na měsíc. Jen asi u čtyř měsíců 

z celkového výčtu všech hodnot, vedených o zástupcích byla kolonka buď prázdná anebo 

vlivem překlepu nesmyslně zvýšená.  Tyto zanedbatelné chyby jsem opravil a ve dvou 

případech vůbec do analýzy nezapočítal. V Tabulkách 4 až 6 jsem kilometrové průběhy 

vykazoval vždy za celý rok. Celkové součet jednotlivých z sloupců za všechny roky mi 

posloužil k vyjádření roční průměrné hodnoty. Je třeba ještě uvést, že jedna motohodina je 

přepočítávána na kilometry v poměru 1:50. 

Jedním ze sloupců je i hodnota doplňovaného oleje, který jsem zde uvedl čistě pro 

zajímavost a nebudu na základě těchto hodnot vyvozovat žádné závěry. Pro analýzu budu 

tedy používat hodnoty ujetých kilometrů, motohodin a spotřeby PHM. 

 

Tabulka  4 Kilometrový průběh CAS K25 - L 300 

rok ujeto [km] Mh nafta [l] olej [l]  

VI-XII 2000 1284 44,08 930 34 

2001 2821 102,53 1855 37 

2002 3147 114,52 2125 4 

2003 4702 136,84 3010 10 

2004 5533 173,83 3666 20 

2005 5319 176,75 3425 37 

2006 5207 161,99 3370 10 

2007 7222 181,76 4360 9 

2008 4583 127,11 2812 6 

Celkem 32566 958,28 20643 92 

roční Ø 3831 112,8 2429 11 
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Tabulka 5 Kilometrový průběh CAS K25 - U 2150 

rok ujeto [km] Mh nafta [l] olej [l] 

VI-XII 2000 2103 43,18 979 2 

2001 3666 54,44 1609 16 

2002 3302 115,26 1295 18 

2003 4649 129,77 1910 3 

2004 3981 94,54 1664 5 

2005 4772 110,16 1778 3 

2006 4900 88,64 1778 10 

2007 5294 128,63 2062 3 

2008 5416 85,5 1749 10 

Celkem 38083 850,12 14824 70 

roční Ø 4480 100 1744 8 

 

 

Tabulka 6 Kilometrový průběh CAS K25 - T815 4x4 

rok ujeto [km] Mh nafta [l] 

VII-XII 2003 1717 78,2 1899 

2004 2442 108,5 2639 

2005 2402 114,36 2822 

2006 3000 99,54 2551 

2007 3134 96,46 3010 

2008 2993 148,27 3015 

Celkem 15688 645,33 15936 

roční Ø 2852 117 2897 

 

 

Podíváme-li se na jednotlivé součty vozu CAS K25 - L 300 za rok 2007, povšimneme si  

výrazných hodnot ve všech třech analyzovaných sloupcích. To si vysvětluji velkou 

výjezdovostí vlivem umístění na CPS Lidická a to i zvýšeným počtem planých poplachů, 

které tohle vozidlo absolvuje v daleko větší míře díky, poloze ve středu města a tísňovým 

voláním typu  „hořící sirka“. 
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V prvním srovnání průměrně ujetých kilometrů je vidět, že nejvíce má najeto vozidlo 

CAS K25 - U 2150. Tento fakt je způsoben tím, že doplňování PHM probíhá na CPS Lidická 

a proto kilometry přibývají už jen cestami z pobočné hasičské stanice na CPS. Tyto cesty u 

vozu CAS K25 - L 300 odpadají, protože je dislokovaná právě na výše zmiňované CPS. 

 Za zmínku stojí také údaj uvedený v Tabulce 7, kde CAS K25 - U 2150 má celkově 

ujetých kilometrech 4480km v závislosti na celkové spotřebě PHM 1744 litrů. Vypovídá nám 

to o hospodárnosti vozu, která v nemalé míře vyniká nad ostatními dvěma vozy. Když to samé 

srovnání aplikujeme na zbylé zástupce, nejhůře nám z něj vyjde CAS K25 - T815 4x4. Její 

provoz vykazuje k počtu ujetých kilometrů takřka stejně velkou hodnotu spotřebovaných litrů 

PHM. Jako průměrné vozidlo, co do spotřeby se nám tedy ukazuje CAS K25 - L 300. 

 

Tabulka 7 Srovnání výsledků kilometrových průběhů 

vozidlo ujeto [km] Mh nafta [l] 

CAS K25 - L 300       

Celkem 18540 762,33 18833 

roční Ø 3831 112,8 2429 

CAS K25 - U 2150      

Celkem 40911 1637,46 40095 

roční Ø 4480 100 1744 

CAS K25 - T815 4x4       

Celkem 67762 2612,59 63101 

roční Ø 2852 117 2897 

 

Motohodiny si v průměrném ročním srovnání drží přibližně stejnou hodnotu u všech 

vozu, ale tyto získané hodnoty jsou pouze orientační z důvodů své neobjektivnosti. Jde totiž o 

hodnotu snadno ovlivnitelnou zkušeností strojníků, na kterých záleží jak čas běhu čerpadla 

dokáží přesně odhadnout.  
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4 Opravy vybraných zástupců MPT 

 

V této kapitole jsem v rozsahu let 1999 - 2008 sbíral a zatřiďoval jednotlivé záznamy o 

opravách provedených vnitropodnikově anebo dodavatelsky. Čerpal jsem z Vozových sešitů a 

jejich záznamů o opravách na vozidlech. Je důležité zmínit, že spousta údajů je již na vždy 

nedohledatelná, protože údaje se nedochovaly v elektronické ani papírové podobě. Svou vinu 

na tom nese i změna záznamu o opravách, na kterou ne všichni, zareagovali s očekávanou 

pohotovostí. Prolíná se zde období vyplňování formulářů se změnou zápisu oprav 

v elektronické podobě. Tato skutečnost je jistě nemilá, ale bohužel se nedá dělat nic jiného, 

než zápisy o opravách vést do budoucna svědomitěji.  

 

 Ke každé opravě se na základě objektivního srovnání s další vybranou technikou 

stanovila i hodnota odpracovaných normohodin. Jelikož se délka opravy prováděné 

vnitropodnikově v průběhu směny nikam nezapisuje, jejich dobu trvání jsem stanovil 

odhadem za pomoci technika Strojní služby. Opravy byly rozděleny z důvodů přehlednějšího 

srovnání na čtyři kategorie a to sice: 

 

E - elektroinstalace  

P - podpozek 

N - nádstavba 

M - motor 

4.1 Opravy na CAS K25 - L 300      

V tomto případě musíme přihlédnout k vysokému počtu nashromážděných normohodin 

uvedených v Tabulce 8. Ke dni 1.9.2008 je na tomto voze vykázána oprava karoserie a laku 

prováděná vnitropodnikově odhadnuta ve výši 100Nh. Tento údaj nám samozřejmě jasně určí 

rok 2008 jakožto rok s největším počtem nashromážděných normohodin, nicméně  v analýze 

ho beru jako plnohodnotný. 
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Tabulka 8 Přehled oprav na CAS K25 - L 300      

  E P N M Celkem  

1999 počet oprav 0 0 2 3 5  

 Nh 0 0 6 4 10  

2000 p.o. 0 0 3 1 4  

 Nh 0 0 19 3 22  

2001 p.o. 0 0 3 1 4  

 Nh 0 0 11 1 12  

2002 p.o. 2 6 8 0 16 MAX  oprav 

 Nh 2 10 20 0 32  

2003 p.o. 1 1 3 2 7  

 Nh 2 2 11 4 19  

2004 p.o. 0 0 0 0 0  

 Nh 0 0 0 0 0  

2005 p.o. 0 1 0 0 1 MIN  oprav 

 Nh 0 3 0 0 3 MIN  Nh 

2006 p.o. 0 1 1 1 3  

 Nh 0 8 3 8 19  

2007 p.o. 1 3 0 1 5  

 Nh 4 16 0 4 24  

2008 p.o. 1 2 2 2 7  

  Nh 8 12 100 12 132 MAX Nh 

Celkem 1999 - 2008 5 14 22 11 52   

počet oprav / Nh 16 51 170 36 273   

 

Za rok 2004 nejsou vykázané žádné opravy na vozidle. Vysvětleni vzniklé 

bezporuchové situace tkví v poruše a následném nedohledání dat z HDD počítače a změny 

softwaru na oddělení vedoucího Strojní služby. Tudíž hodnoty za rok 2004 neberu v potaz.  

Nejporuchovější částí vozu je nádstavba, kde své udělala také poruchovost čerpadla. 

Jedná se především o drobné opravy, ovšem na akceschopnosti vozu podstatné. Celkový 

dohledaný počet oprav je 52 v rozsahu 273 normohodin, náklady za opravy jsou ve výši 236 

584 Kč, což považuji jen jako zlomek skutečných nákladů s provozem vozidla spojené. 
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4.2 Opravy na CAS K25 - U 2150  MERCEDES UNIMOG 

Specifikum tohoto vozu tvoří v případě vážnější poruchy nutnost nechat jej opravit 

v autorizovaném servisu, což obnáší delší vyřazení z výjezdu. V Tabulce 9 jsou znázorněny 

časové náročnosti jednotlivých oprav. 

  

Tabulka 9 Přehled oprav na CAS K25 - U 2150   

    E P N M Celkem   

1999 počet oprav 1 2 7 4 14 MAX oprav 

  Nh 1 1 29 10 41 MAX Nh 

2000 p.o. 2 2 2 0 6   

  Nh 2 5 9 0 16   

2001 p.o. 1 3 3 1 8   

  Nh 1 4 8 4 17   

2002 p.o. 1 7 2 0 10   

  Nh 2 14 4 0 20   

2003 p.o. 0 0 0 0 0   

  Nh 0 0 0 0 0   

2004 p.o. 0 0 0 0 0   

  Nh 0 0 0 0 0   

2005 p.o. 0 4 0 0 4 MIN oprav 

  Nh 0 8 0 0 8 MIN Nh 

2006 p.o. 0 0 0 0 0   

  Nh 0 0 0 0 0   

2007 p.o. 0 0 0 0 0   

  Nh 0 0 0 0 0   

2008 p.o. 0 5 0 0 5   

  Nh 0 21 0 0 21   

Celkem 1999 - 2008 5 23 14 5 47   

počet oprav / Nh 6 53 50 14 123   

 

V letech 2003, 2004, 2006 a 2007 nebyly na vozidle vykázány žádné opravy. To si 

vysvětluji tím, že se buď špatně vedly záznamy anebo bylo vozidlo bezporuchové, o čemž 

pochybuji, ale vzhledem k nedohledání jiných dat s nimi v analýze počítám. 
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Nejporuchovější částí vozu je podvozek s nejvíce opravovaným a vyměňovaným 

pérováním podvozku a vetší poruchovostí brzd. Druhý výskyt oprav je na nádstavbě, kde své 

udělalo vyrovnání deformované kabiny v roce 1999. Celkový dohledaný počet oprav je 47 

v rozsahu 123 normohodin, náklady za opravy jsou ve výši 93 679Kč. 

4.3 Opravy na CAS K25 - T815 4x4 

Na tomto voze se bohužel nepodařilo až na tři údaje obstarat žádné záznamy na 

opravách. Jako vysvětlení mi bylo oznámeno, že Vozový sešit a údaje v něm vedené se 

nepodařilo najít v důsledku změny softwaru. Stanici s tímto vozem jsem o dohledání alespoň 

pár dalších dat žádal prostřednictvím vedoucího Strojní služby, ale bohužel se nepodařily 

žádné další data vypátrat.  

U tohoto vozidla mi vzniklá skutečnost vadí, ale rozhodl jsem se vozidlo v práci 

ponechat z důvodu dobře vedených dat, na jejichž základě je vytvořena kapitola 3 Analýza 

kilometrových průběhů. 
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5 Závěr 

 

V celkovém hodnocení vidím elektroinstalaci jako nejspolehlivější částí vozů. Velice 

dobře z analýzy také vyšla motorová část, která vykazuje jen o pár oprav víc než 

elektroinstalace. Zde bych vyzdvihl motorovou část kvůli její stabilitě vůči práci, která se od 

něj při studených startech a následnému maximální výkonu očekává.  

Co do počtu oprav by se dali na stejnou úroveň zařadit podvozková a nádstavbová část, 

nicméně nádstavby jasně vedou v počtu odpracovaných normohodin strávených na jejich 

opravách a dořešování uložení vybavení pro potřeby jednotky PO. 

 

Mým návrhem je zřídit do Vozového sešitu v záznamu o opravách ještě jeden povinně 

zapisovaný údaj. A to sice vedle kolonky „Kdo provedl“  opravu, ještě údaj kolik času to 

dotyčnému zabralo. Na základě nově vzniklého údaje by se i při případném vyplácení prémií 

za rychle a dobře odvedenou práci hned vidělo, kdo má na té či oné opravě největší zásluhy. 

 

Tato analýza mi ukázala nejedno problémové místo, které vybrané vozy mají a věřím, 

že je jistě únavné a pracné tyto vozy udržet po tak dlouhou dobu zařazení do výjezdu stále 

akceschopné. Nicméně si myslím, že jsou pro jednotky PO stále lepší variantou než těžko 

opravitelné nové moderní vozy.   
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