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Anotace 

HOLEKSA, Zdeněk. Návrh na obměnu mobilní požární techniky HZSp Biocel Paskov a.s. 

[s.l.], 2009. 28 s. , 11. VŠB - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního 

inženýrství. Vedoucí bakalářské práce Ing. Ladislav Jánošík. 

Ve své bakalářské práci jsem shrnul a analyzoval náklady na provoz vybraného reprezentanta 

mobilní požární techniky u HZSp Biocel Paskov a.s. Totéž jsem provedl s náklady na opravy 

a údržbu. Vyhodnotil jsem velikost nákladů a srovnal ji s možností nákupu nové mobilní 

požární techniky. Porovnal jsem výhody a nevýhody mezi zachováním současného stavu a 

zakoupením nového vozidla. Na závěr jsem navrhl základní specifikaci nového požárního 

automobilu a nastínil možnosti postupu při realizaci nákupu. 

Klí čová slova: mobilní požární technika, motohodina, náklady, opravy, údržba 

 

HOLEKSA, Zdenek. Proposal for exchange fire fighting truck at Firebrigade Biocel Paskov 

Inc . [s.l.], 2009. 28 p. , , 11. VSB - Technical university Ostrava. Faculty security 

engineering. Leadership baccalaureate work Ing. Ladislav Jánošík. 

In my baccalaureate work I recapped and analyzed spending for running choice representative 

mobile fire technics at  Firebrigade Biocel Paskov Inc . Idem I performed with repair costs 

and servicing. I evaluated size loads and flattened it with possibility purchase a new firetruck. 

I compare facility and liability among preservation current state  and possibility the purchase 

new vehicles. Lastly I suggested basic specifications new fire fighting truck and 

foreshadowed possibilities progress at realization purchase. 

Key words: mobile fire technics, motohour, costs, repairs, servicing 

 

 
 
 

 

 

 



 

Použité zkratky 

HZSp    Hasičský záchranný sbor podniku 

CAS    cisternová automobilová stříkačka 

ZPÚ    Závodní požární útvar 

SOPIS JIH HZS MSK sektorové operační a informační středisko Jih Hasičského  

    záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

IZS    Integrovaný záchranný systém 

PP 27    pracovní plošina, dostupná výška 27 m 

RZA    rychlý zásahový automobil 

PPLA    protiplynový automobil 

EPS    elektrická požární signalizace 

JPO    jednotka požární ochrany 

KHA    kombinovaný hasící automobil 

NM    motorová nafta 

RDST    radiostanice 
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1. Úvod 

Cílem této práce je návrh na obměnu mobilní požární techniky HZSp Biocel Paskov a.s. 

Konkrétně návrh na zakoupení nového požárního automobilu místo stávající CAS 32 T 815. 

Pomocí shrnutí a analýzy nákladů na provoz a údržbu tohoto automobilu chci prokázat 

poruchovost a finanční náročnost provozu tohoto vozidla. Následovat bude vyhodnocení 

současného stavu a srovnání s možností nákupu nového automobilu. Porovnání výhod a 

nevýhod při provozování stávajícího vozidla a nového vozidla. Pokud se mi podaří prokázat 

oprávněnost nákupu nové mobilní požární techniky, uvedu návrh na specifikaci nového 

požárního automobilu. 
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2. Biocel Paskov a.s.  

Biocel Paskov a.s. je právním nástupcem subjektů Severomoravské celulózky n.p. Paskov; 

BIOCEL, s.p. Paskov a BIOCEL, a.s. Paskov. Biocel Paskov a.s. se nachází v 

Moravskoslezském kraji mezi obcemi Žabeň a Paskov, na jejichž katastru se rozkládá výrobní 

komplex a také sídlo společnosti. 

Hlavním výrobním programem Biocelu Paskov a.s. je zpracování dřevní hmoty a výroba 

buničin. Dalšími výrobky jsou krmné kvasnice a plastifikátory do stavebních směsí. 

Biocel Paskov a.s. je členěn do provozních celků a těmto celkům jsou přiřazeny provozní 

soubory a jednotlivé stavební objekty. 

HZSp (dříve ZPÚ) byl zřízen v roce 1983. V současné době u HZSp pracuje 29 zaměstnanců 

z toho 1 na denní směně. Zbylých 28 zaměstnanců je rozdělen do 4 směn s 12-ti hodinovou 

pracovní dobou. 

3. Charakteristika současného vybavení mobilní požární technikou 

HZSp je určen k likvidaci mimořádných událostí a k poskytování technologických a 

technických pomocí v areálu podniku Biocel Paskov a.s. a na zařízeních patřících zřizovateli 

mimo areál podniku. Na žádost SOPIS JIH HZS MSK vyjíždí, jako složka IZS, k zásahům i 

mimo areál vlastního podniku do okolních obcí a na přilehlé komunikace. V současné době je 

náš HZSp vybaven mobilní požární technikou, kterou budu popisovat v následujících 

kapitolách. 

3.1. Cisternové automobilové stříkačky 

CAS na podvozku T 815 6x6 (viz. Obrázek č. 1). Automobil je vybaven trambusovou kabinou 

pro požární družstvo 5+1. Nástavba je nýtovaná z ocelových plechů na ocelové kostře. 

Čerpadlo je odstředivé celomosazné jednostupňové. Vývěva na spálené plyny. V roce 1994 

byla z důvodu prorezavění vyměněna nádrž na vodu, původní i nová nádrž byly vyrobeny 

z černého plechu s povrchovou úpravou. V roce 2003 bylo zmodernizováno ovládání 

nástavby, kdy byly elektropneumatické ventily vyměněny za pneumatické ovládané přímo.  
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Základní údaje o vozidle CAS 32 T 815 

délka     8 510 mm (bez přídavného navijáku) 

šířka     2 500 mm 

výška     3 350 mm 

objem nádrže na vodu  8 200 l 

objem nádrže na pěnidlo   800 l (2 x 400 l) 

jmenovitý výkon čerpadla  3 200 l/min při tlaku 0,8 MPa a sací výšce 1,5 m 

pohotovostní hmotnost  12 950 kg 

celková hmotnost   22 350 kg 

rok výroby    1985 

 

Obrázek č. 1 CAS 32 T 815 

CAS na podvozku T 148 6x6 (viz. Obrázek č. 2). Velikost kabiny 2+1. Nástavba je lepená 

z oboustranně pozinkovaných plechů na ocelové kostře. Čerpadlo je odstředivé celomosazné 

jednostupňové. Vývěva na spálené plyny. V roce 1997 bylo z důvodu prasknutí vyměněno 

čerpadlo. V roce 2002 bylo vozidlo zmodernizováno firmou HATECO s.r.o. v Pečkách. 

Součástí této modernizace byla generální oprava motoru a kompletního podvozku a výroba 

nové nástavby. 
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Základní údaje o vozidle CAS 32 T 148 

délka     8 670 mm 

šířka     2 500 mm 

výška     2 750 mm 

objem nádrže na vodu  6 000 l 

objem nádrže na pěnidlo   600 l  

jmenovitý výkon čerpadla  3 200 l/min při tlaku 0,8 MPa a sací výšce 1,5 m 

pohotovostní hmotnost  11 285 kg 

celková hmotnost   18 530 kg 

rok výroby    1982 

 

Obrázek č. 2 CAS 32 T 148 

3.2. Automobilová plošina 

Pracovní plošina PP 27 v požárním provedení na podvozku T 148 (viz. Obrázek č. 3). Dva 

sluchovody, elektricky ovládaná lafeta, náhradní elektrický pohon, stabilizační podpěry typu 

H. Vozidlo za dobu své služby prodělalo dvě výrazné modernizace. Jednu v roce 1995 a 

druhou v roce 2004. První provedl původní výrobce pracovní plošiny Slovácké strojírny, a.s. 

Uherský Brod, druhou v roce 2004 provedla firma Sieme, s.r.o. Polička. 
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Základní údaje o vozidle PP 27-2/P-SH 

délka     12 400 mm 

šířka     2 500 mm 

výška     3 450 mm 

pracovní výška   27 m 

boční dosah     15 m při výšce klece 12 m nad zemí 

stabilizace    typ H 

pohotovostní hmotnost  19 060 kg 

celková hmotnost   19 300 kg 

rok výroby    1982 

 

Obrázek č. 3 PP 27 –2/ P-SH 

3.3. Ostatní automobily 

RZA na podvozku Ford Transit (viz. Obrázek č. 4). Tento automobil je využíván jednak 

k zásahům na dopravní nehody a technické pomoci, ale také k průzkumu hlášení EPS. Jedná 

se o automobil s jednou poháněnou nápravou (zadní). 
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Základní údaje o vozidle RZA Ford Transit 

délka     4 616 mm 

šířka     1 972 mm 

výška     1 978 mm 

pohotovostní hmotnost   2 160 kg 

celková hmotnost   2 550 kg 

rok výroby    1995 

 

 

Obrázek č. 4 RZA Ford Transit 

PPLA na podvozku Ford Transit (viz. Obrázek č. 5). Podvozek 4x2 pohon zadní nápravy. 

Vozidlo je využíváno především k likvidaci úniků látek a olejových havárií. Mimo jiné má 

toto vozidlo instalováno tažné zařízení a je proto využíváno k převozu požárních přívěsů a 

přívěsných hasicích přístrojů. 
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Základní údaje o vozidle PPLA Ford Transit 

délka     5 368 mm 

šířka     1 972 mm 

výška     2 630 mm 

pohotovostní hmotnost  1 875 kg 

celková hmotnost   3 200 kg 

rok výroby    1996 

 

 

Obrázek č. 5 PPLA Ford Transit 

Posledním motorovým vozidlem je minibus opět na podvozku Ford Transit (viz. Obrázek č. 

6). Koncepce podvozku je stejná jako v předchozích případech 4x2 a hnaná zadní náprava. 

Vozidlo bylo v zadní části upraveno pro převoz požárního stroje PS 12 a soupravy savic. 
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Základní údaje o vozidle Ford Transit Bus 

délka     5 368 mm 

šířka     1 972 mm 

výška     2 204 mm 

pohotovostní hmotnost   2 093 kg 

celková hmotnost   3 300 kg 

počet míst k sezení   15 

rok výroby    1998 

 

 

Obrázek č. 6 Ford Transit Bus 

Mimo tato motorová vozidla používá HZSp ještě přívěsná vozidla. Jednak dva přívěsné 

práškové hasicí přístroje a také dva požární přívěsy. Jeden z nich slouží k odstraňování úniků 

látek a olejových havárií. Druhý je používán jako transportér pro přetlakový ventilátor, 

odsavač kouře, plovoucí čerpadlo, stroj na lehkou pěnu a elektrocentrálu. 
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3.4. Vyhodnocení současného stavu 

Tabulka č. 1 Současný stav MPT u HZSp Biocel Paskov a.s. 

název techniky rok výroby stáří techniky modernizace, GO 

CAS 32 T 815 1985 24 / 

CAS 32 T 148 1981 28 2002 

PP 27 1982 27 2004 

RZA Ford Transit 1995 14 / 

PPLA Ford Transit 1996 13 / 

Ford Transit Bus 1998 11 / 

 

HZSp Biocel Paskov a.s. užívá v současnosti 6 vozidel (viz. Tabulka č. 1), jejichž průměrné 

stáří je 19,5 roku. Tento údaj může vypadat na první pohled hrozivě. Pokud ale vezmeme 

v úvahu nedávnou modernizaci CAS 32 T 148 a PP 27 situace vypadá o mnoho lépe. Zvláště 

pracovní plošinu PP 27 můžeme považovat po modernizaci za nové vozidlo, neboť byla 

provedena generální oprava motoru, převodovky i celého podvozku. CAS 32 T 148 je po 

svém technickém zhodnocení teprve na hranici své životnosti. Vozidla Ford Transit 

zakoupená mezi lety 1995 – 1998 mají průměrný věk 12,67 roku. Vzhledem k orientačním 

dobám životnosti požární techniky, stanovených v Řádu strojní služby [3], tuto dobu 

překračuje jen RZA Ford Transit. Mnohem větší problém představuje CAS na podvozku T 

815 6x6. Vozidlo má 24 let a dá se očekávat, že se dříve nebo později objeví velký problém 

v podobě častých poruch a nákladných a zdlouhavých oprav. Také to není poslední výkřik 

moderní techniky a mohl by nastat problém s některými náhradními díly. Nehledě na to, že 

toto vozidlo mělo již během své dosavadní služby velké problémy se spolehlivostí. Není se co 

divit, vždyť udávanou orientační dobu životnosti překročilo již téměř třikrát. Některé části 

podvozku i nástavby jsou již v takovém stavu, že se nedají za přijatelnou cenu opravit. 

Ideálním řešením této situace by byl nákup nové techniky, ale ekonomická situace si zřejmě 

vynutí jiné řešení v lepším případě odklad. 
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4. Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v letech 2004 – 2008 

Jednotka požární ochrany HZSp Biocel Paskov a.s. vyjela v uplynulých pěti letech k 2054 

událostem (viz. Obrázek č. 7 a Tabulka č. 2). Tyto údaje jsem čerpal ze strážní knihy HZSp 

Biocel paskov a.s. a byly mi dány k dispozici roční uzávěrky počtu výjezdů (viz. Přílohy 1 až 

5) 

 

Obrázek č. 7 Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. 

4.1. Technologické pomoci 

84,6 % všech událostí byly technologické pomoci. K těmto zásahům JPO vyjíždí jednak do 

areálu vlastního podniku a na zařízení patřící Biocelu Paskov a.s. nacházejících se mimo jeho 

areál. Technologické pomoci však vykonáváme také v sousedních podnicích Mayr-Melnhof 

Holz Paskov s.r.o. a Leittinger Bio Pellets Paskov s.r.o. 

4.2. Plané poplachy 

Druhou nejpočetnější skupinou zásahů jsou plané poplachy. Z celkového počtu výjezdů to je 

7,2 %. Tyto zásahy vykonáváme opět jak ve vlastním podniku, tak v sousedních podnicích, 
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protože pro ně zajišťujeme obsluhu EPS. Jak je vidět z Obrázku č. 7 počet výjezdů na plané 

poplachy se neustále snižuje. Je to dáno novým systémem EPS, součinností s jednotlivými 

provozy v odhalování planých poplachů a zlepšením kázně při svařování, kdy již nedochází 

ke svařování bez předchozího ohlášení na dispečink HZSp. 

4.3. Únik látek 

Úniky látek tvořily v uplynulých pěti letech 4 % všech zásahů. V naprosté většině případů se 

jednalo o únik hydraulického oleje z návěsů kamionů. 

Tabulka č. 2 Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. 

Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v letech 2004 - 2008 

Typ události/Rok 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 

Technická pomoc 5 5 6 9 1 26 

Dopravní nehoda 2 4 3 3 1 13 

Planý poplach 74 51 15 6 2 148 

Požár s účastí JPO 15 6 5 14 6 46 

Technologická pomoc 355 309 356 430 288 1738 

Únik látek 13 23 23 14 10 83 

 

4.4. Požár s účastí jednotky 

Požáry se podílejí na počtu zásahů pouze 2,3 %. Více než polovina všech požárů, u nichž 

jednotka zasahovala, vznikla v okolních obcích. Zbytek požárů vznikl v našem podniku a u 

našich sousedů Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o. a Leittinger Bio Pellets Paskov s.r.o. 

4.5. Technická pomoc 

Zbytek asi 1,9 % tvoří technické pomoci. Celá jedna třetina z nich připadá na dopravní 

nehody. Ke dvěma z nich došlo v areálu podniku Biocel Paskov a.s. Zbytek připadá na 

pozemní komunikace vedoucí kolem anebo do tohoto areálu. 
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5. Shrnutí a analýza nákladů na provoz a údržbu mobilní požární techniky 

Jako reprezentanta pro shrnutí a analýzu nákladů na provoz a údržbu jsem vybral vozidlo 

CAS 32 T 815, protože je to poslední z velkých vozidel našeho sboru, které nebylo technicky 

zhodnoceno. Mým cílem je zjistit, zda je reálné, vzhledem k velikosti a růstu nákladů na 

provoz a údržbu, prosadit nákup nové mobilní požární techniky jako náhradu za tuto CAS. 

5.1. Shrnutí nákladů na provoz CAS 32 T 815 

Tabulka č. 3 Náklady na provoz vozidla CAS 32 T 815 

 2004 2005 2006 2007 2008 celkem 

počet km 1358 1074 854 948 488 4722 

počet mh 79,1 64,9 85,0 97,9 53,8 380,7 

ø spotřeba [l/100km] 45,0 45,8 46,6 45,6 47,1 46,02 

ø spotřeba [l/h] 18,0 18,3 18,7 18,2 18,8 18,4 

spotřeba NM [l] 2071,0 1681,0 1962,0 2170,0 1233,2 9117,2 

ø cena NM [Kč/l] 24,64 27,73 28,96 28,42 31,49  

náklady na PHM [Kč] 49793,99 47438,40 56572,20 61538,47 38552,22 253895,30 

 

Údaje do Tabulky č. 3 jsem čerpal ze záznamů strojní služby HZSp Biocel Paskov a.s. Pouze 

průměrná spotřeba motorové nafty při práci je vypočítána ze známého počtu motohodin, 

zaznamenaného jednotlivými strojníky, a rozdílu celkové spotřeby NM a NM spotřebované 

při jízdě. Podrobné shrnutí nákladů na provoz vozidla je k dispozici v přílohách č. 6 - 10. 

Údaje o průměrné ceně motorové nafty v jednotlivých letech jsem získal ze serveru 

společnosti CCS České společnosti pro platební karty s.r.o.[1] 

Za zmínku stojí prudký pokles najetých kilometrů během roku 2008. Je to způsobeno 

snížením počtu událostí, k nimž byla jednotka povolána. 
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5.2. Analýza nákladů na provoz CAS 32 T 815 

Vozidlo obvykle najede okolo tisíce kilometrů ročně. Možná se to zdá málo, ale je třeba si 

uvědomit, že jsme JPO s místní působností a nikoliv územní. Ačkoliv se naše JPO účastní i 

zásahů mimo areál svého podniku, stále tvoří drtivou většinu výjezdů zásahy v areálu Biocel 

Paskov a.s. Na nejvzdálenější místo v areálu je to z hasičské stanice cca 3 km, a většina 

stavebních objektů se nachází ve vzdálenosti do jednoho kilometru. To znamená, že 

nejčastější ujetá vzdálenost k zásahu a zpět je 2 až 3 km. 

 

Obrázek č. 8 Kilometry ujeté  v jednotlivých měsících let 2004 - 2008 

Jak je vidět na Obrázku č. 8 počet ujetých kilometrů v jednotlivých měsících uplynulých pěti 

let značně kolísá. Je to ovlivněno jednak celkovým počtem zásahů, ale také rozhodnutími 

velitelů směn, která vozidla budou k zásahům vyslána. Ze stejných důvodů kolísají i počty 

odpracovaných motohodin (viz. Obrázek č. 9). Ty ovlivňuje navíc i struktura zásahů. 

 

Obrázek č. 9 Motohodiny odpracované v jednotlivých měsících let 2004 - 2008 
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Zatímco celkové počty ujetých kilometrů jsou dány počtem zásahů a odpracované 

motohodiny zase typem zásahů, což nemůžeme ovlivnit. Hodnoty průměrné spotřeby při jízdě 

vozidla a při práci více vypovídají o technickém stavu vozidla. Průměrná spotřeba na 100 

kilometrů jízdy se drží dlouhodobě na stejné úrovni (viz. Obrázek č. 10). Rozdíly jsou 

v řádech desetin litrů až litrů na 100 kilometrů. Co je špatně, je výše spotřeby. Vozidlo má 

normovou spotřebu dle TP 36,6 l/100 km při rychlosti 60 km/h [2]. Dlouhodobě však 

vykazuje mnohem vyšší spotřebu. 

 

Obrázek č. 10 Porovnání průměrné spotřeby NM při jízdě a práci vozidla 

 

To může být ovlivněno několika faktory: 

Vozidlo slouží už 24 let. Většinu času při výjezdech pracuje na maximální výkon a to často 

při studeném motoru.  

Průměrná spotřeba je ovlivněna i prostředím, ve kterém se vozidlo pohybuje. Silniční síť 

podniku Biocel Paskov a.s. se skládá především z krátkých rovných úseků silnic a ostrých 

zatáček malého poloměru. Jízda s takhle velkým vozidlem, jako je CAS 32 T 815, 

v takovýchto podmínkách k zásahu, vyžaduje neustálé prudké brzdění do zatáček, což 

znamená zvýšené namáhání pro podvozkovou část vozidla. Nebo naopak na krátkých 

rovinkách prudké zrychlování, což znamená zvýšené namáhání motoru, zejména studeného. 
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Posledním faktorem ovlivňujícím průměrnou spotřebu je neustálé střídání řidičů. Každý 

z řidičů má osvojeny jiné jízdní návyky. Spolu se složitými provozními podmínkami (bod 2.) 

může docházet ke zvýšenému namáhání vozidla a k nárůstu spotřeby pohonných hmot. 

Konečnou velikost nákladů na provoz vozidla ovlivňuje, kromě odjetých kilometrů a 

odpracovaných motohodin, také cena pohonných hmot v našem případě motorové nafty [1]. 

Její cena v uplynulém období neustále narůstala, vyjma konce roku 2008, a to se nemalou 

měrou podepsalo na celkové velikosti nákladů na provoz vozidla. Porovnání výše průměrné 

ceny motorové nafty za uplynulých pět let můžeme vidět na Obrázku č. 11. 

 

Obrázek č. 11 Pohyb cen PHM v letech 2004 – 2008 

5.3. Shrnutí nákladů na údržbu a opravy vozidla CAS 32 T 815 

Údaje do Tabulky č. 4 jsem čerpal z faktur za nákup náhradních dílů a provedené servisní 

práce. Všechny ceny uvedené v tabulce jsou v Kč bez DPH. 
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Tabulka č. 4 Náklady na opravy a údržbu vozidla CAS 32 T 815 

 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 

Motor   32289,6 553,8  32843,4 

Podvozek  1172,64 2000 55330,94  58503,58 

Elektroinstalace   25866 25500 4116 55482 

Nástavba 29779,92  23090 8200  61069,92 

Pneuservis 336,1 1243,7    1579,8 

Celkem 30116,02 2416,34 83245,6 89584,74 4116 209478,7 

 

Tabulka č. 4 prozrazuje, že největší náklady byly vynaloženy na opravy podvozku a nástavby. 

Pokud se ale podíváme na Obrázek č. 12, kde jsou znázorněny počty oprav na jednotlivých 

celcích vozidla, zjistíme, že opravy podvozku byly jedny z nejpočetnějších spolu s opravami 

elektroinstalace. Naopak počet oprav a náklady na opravu pneumatik byly jednoznačně 

nejnižší. To však může být zavádějící, neboť ve sledovaném období nebyly prováděny 

nákupy nových pneumatik. Tyto byly nakoupeny již před sledovaným obdobím a v těchto 

letech byly prováděny pouze jejich výměny a opravy. Při nákupu pneumatik na dané vozidlo 

by se značně zvedly náklady na údržbu a opravy. Cena jedné pneumatiky se pohybuje okolo 

15 000 Kč bez daně. Také je patrné, že elektroinstalace je značně poruchová a náklady na její 

opravy byly pouze o málo nižší, než tomu bylo u podvozkové části. Za poklesem nákladů v 

roce 2008 hledejme hlavně ekonomické důvody. Jednak všeobecně složitá ekonomická 

situace a jednak nechuť neustále investovat do zastaralé techniky neúměrně vysoké částky. 
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Obrázek č. 12 Počty servisních oprav na jednotlivých celcích vozidla CAS 32 T 815 

Mimo servisních firem na vozidle pracovali samozřejmě i zaměstnanci HZSp. Na vozidle 

opracovali za posledních pět let 661 hodin. Do této doby nebyly započteny pouze opravy, ale i 

běžná údržba např. výměna olejů a mazání podvozku atp. Jak dolkádá Tabulka č. 5 a Obrázek 

č. 13 nejvíce práce bylo odvedeno na podvozku. To spolu s předchozím shrnutí nákladů 

potvrzuje, že podvozek vozidla je nejporuchovějším celkem nejnáročnějším na údržbu. 

Následuje nástavba, na které bylo rovněž odpracováno mnoho hodin. 

 

Obrázek č. 13 Počty hodin odpracovaných zaměstnanci HZSp na vozidle CAS 32 T 815 
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Tabulka č. 5 Počty hodin odpracovaných zaměstnanci HZSp na vozidle CAS 32 T 815 

 2004 2005 2006 2007 2008 Celkem 

Motor 22 15 17 15 12 81 

Podvozek 65 50 54 65 43 277 

Elektroinstalace 20 15 10 17 8 70 

Nástavba 35 45 30 47 22 179 

Pneu 14 10 10 8 12 54 

Celkem 156 135 121 152 97 661 

 

5.4. Analýza nákladů na údržbu a opravy vozidla CAS 32 T 815 

Většina údržby a drobných oprav mobilní požární techniky je realizována svépomocí na 

hasičské stanici např. mazání podle mazacího plánu výrobce podvozku, nebo výměna 

olejových náplní podle návodu k použití vozidla. U drobných oprav se jedná zejména výměny 

žárovek, čištění brzd, výměna součástí kus za kus apod. Složitější opravy jsou zadávány 

odborným firmám. Výhoda zadání opravy odborné firmě je rozhodně v tom, že odpadá složité 

shánění náhradních dílů a navíc s příslušným vybavením jsou firmy schopny provést opravu 

rychleji. Zmíněné náhradní díly, bývají také často levnější, než kdybychom si je sháněli a 

kupovali sami. Samozřejmě existují opravy, které by zaměstnanci nebyli schopni svépomocí 

vůbec realizovat. Také snáze při opravě odhalí jiné závady, ať už s opravovanou částí souvisí 

nebo nikoliv. Nevýhoda je jednoznačně v tom, že si za opravu nechají velmi dobře zaplatit. A 

také vidím nevýhodu v tom, že vozidlo není fyzicky přítomno na hasičské stanici i když se 

nejedná přímo o závádu znemožňující použít vozidlo k zásahu. Naopak výhoda provádění 

oprav vlastními silami je hlavně v tom, že zaměstnancům HZSp nepřísluší za tuto práci žádná 

zvláštní odměna. Navíc když si každý strojník zkusí opravit nějakou závadu na vozidle, bude 

se k němu potom chovat ohleduplněji. Nesmí se samozřejmě jednat o výměnu žárovky, ale 

fyzicky náročnější opravu např. defekt na dvou nápravách. Hlavní nevýhoda tohoto způsobu 

provádění oprav je nedostatek a nedostupnost náhradních dílů. Jak již bylo zmíněno vozidlo, 
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míněno podvozek, bylo vyrobeno před 24 lety a i když se model vozu se stejným označením 

stále vyrábí, už se dávno nejedná o stejné vozidlo. Základ je sice stejný, ale jednotlivé 

součásti, někdy dokonce celky, jsou buď zcela jiné nebo se liší v detailech, bohužel často v 

těch klíčových. Není se co divit automobil je ve výrobě již dlouho, od roku 1983, a za tu dobu 

prošel řadou modernizací a optimalizací součástí. To co bylo zmíněno na adresu podvozku,  

platí beze zbytku i o nástavbě. Výrobce již neexistuje a nástupce tento typ nástavby, hlavně 

ovládání, dávno nevyrábí. Z tohoto důvodu se náhradní díly na toto konkrétní vozidlo dají 

nakoupit vyjímečně ve specializovaných obchodech, spíše se dají sehnat právě ve značkových 

servisech. Ty vám je však neprodají, takže potom nezbývá nic jiného, než zadat opravu 

takovému servisu. Další nevýhodou způsobu oprav svépomocí  je jejich časová náročnost, 

neboť práce na technice je přerušována výjezdy. 

Pokud se vrátíme k Tabulce č. 4, tak v roce 2004 bylo největší položkou, a prakticky jedinou, 

při opravách CAS 32 T 815 částka téměř 30 000 Kč na opravu nástavby. Je třeba uvést, že se 

nejedná o nástavbu jako takovou, ale do této skupiny jsem zahrnul i přídavný naviják 

umístěný na předním nárazníku vozu. A právě tato částka byla vynaložena na jeho výměnu. 

Rok 2005 byl v rámci oprav tohoto vozu úspornější. Byla provedena pouze nezbytná oprava 

úniku oleje z posilovače řízení a výměna dvou pneumatik. Pneumatiky byly vzaty ze zásob 

HZSp. 

V roce 2006 bylo nutné přikročit k radikální opravě motoru. Při této opravě byly 

demontovány hlavy a válce motoru, zabroušeny dosedací plochy z důvodu lepšího utěsnění, 

následně byl motor sestaven a přetěsněn. V rámci této opravy byly provedeny i drobné opravy 

na podvozkové části. Dále byla kvůli špatné funkci kompletně vyměněna kabeláž a anténa k 

vozidlové RDST. Také nástavba nebyla ušetřena velkého zásahu. Oprava se týkala čerpadla a 

lafety. 

Rok 2007 byl ve znamení velkých oprav podvozkové části. Celkem pětkrát bylo vozidlo 

odesláno do značkového servisu, a to postupně na opravu pérování, z důvodu prasklého 

měchu, a servořízení. Poté po zajištění nezbytných náhradních dílů bylo vozidlo přistaveno ke 

kompletní opravě řízení včetně posilovače, jeho čerpadla a ložisek a čepů na řídícím ústrojí. 

Nakonec bylo vozidlo posláno do servisu k opravě vzduchové soustavy a další části 

odpružení. V rámci návštěv značkového servisu byla provedena i výměna motorového oleje. 

Dále byla opět v položce nástavba provedena oprava lafety. V opravách elektroinstalace jsou 
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pro tento rok započítány opravy výstražného zařízení, oprava vozidlové RDST a nákup 

nových startovacích akumulátorů. 

V roce 2008 došlo k omezení oprav na nezbytné minimum. Jak již bylo řečeno jednak z 

důvodu složité ekonomické situace a jednak z neochoty vydávat na opravu morálně i 

technicky zastaralého vozidla tak vysoké částky jako v minulých letech. Z toho důvodu byla 

provedena pouze nezbytná oprava spouštěče motoru. 

V současné době je vozidlo pojízdné a je schopno plnit své úkoly, ale do ideálního stavu má 

hodně daleko. Dle vyjádření odborného servisu by bylo třeba vynaložit nemalé prostředky na 

opravy, aby vozidlo bylo v bezvadném stavu. Například by se musel vyměnit motor za nový z 

důvodu neopravitelných úniků oleje. Dále je téměř nutná generální oprava brzdového 

systému. Také by musela být vyměněna nádrž na vodu. A to jistě není všechno. 

6. Vyhodnocení vlivu velikosti nákladů na provoz na případný nákup nové 

mobilní požární techniky 

Pokud mluvíme o velikosti nákladů na provoz na údržbu, musíme počítat s průměrnou 

částkou vynaloženou ročně na udržení provozuschopnosti vozidla. Jak již bylo řečeno, 

náklady nebyly v jednotlivých letech stejné a těžko se dá očekávat, že někdy budou. Průměrná 

hodnota nám může pomoci zhodnotit, jestli se vyplatí tyto prostředky vynaložit nebo jestli by 

nebylo účelnější uvažovat o nákupu moderního hasičského automobilu. 

Takže náklady na provoz CAS 32 T 815, tzn. víceméně prostředky vynaložené na nákup 

spotřebované motorové nafty, činily za posledních pět let téměř 51 000 Kč ročně. Tyto 

náklady ovlivňují tři základní faktory. 

Počet výjezdů a vzdálenost místa zásahu od hasičské stanice. Počet výjezdů nemůžeme nijak 

ovlivnit. Je dán počtem vzniklých událostí, pokud se jedná o události vzniklé v areálu podniku 

nebo rozhodnutím operačního důstojníka SOPIS JIH HZS MSK, pokud se jedná o události 

vzniklé v okolních obcích. Co se týče vzdálenosti místa zásahu, také ji nemůžeme ovlivnit, ale 

je třeba zmínit, že při jízdách k zásahům v našem podniku jsme často nuceni volit delší trasu 

kvůli velikosti vozidla. Co bychom však mohli ovlivnit je množství paliva, které bude při 

dopravě na místo zásahu spotřebováno. Důkladným výběrem nového vozidla bychom se 

mohli dostat na průměrnou spotřebu při jízdě o jednu třetinu až jednu polovinu nižší než je 

tomu u současného vozidla. Mám na mysli především výběr vozidla s mnohem menším 
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motorem, než je motor V12 se zdvihovým objemem 19 litrů v současném vozidle [2]. Dále by 

se na průměrné spotřebě při jízdě určitě projevila celková hmotnost nového vozidla. 

Vzhledem k tomu, že současné vozidlo má nádrž na vodu 8 200 l, tzn. že s sebou vozí více 

než 8 tun vody, neměl by být problém vybrat vozidlo s mnohem menší celkovou hmotností. 

Pro potřeby naší jednotky by, z důvodu pokrytí hasebního obvodu hydrantovou sítí, stačila 

zásoba vody v CAS okolo 2 500 l. V neposlední řadě se dá snížit průměrná spotřeba výběrem 

vhodného podvozku. Výběr silničního podvozku s uspořádáním pohonu 4 x 2 výrazně snižuje 

tření v hnacím řetězci oproti současnému 6 x 6.  

Struktura zásahů a odpracované motohodiny. Opět naprosto nemůžeme ovlivnit typ zásahu, 

kde budeme zasahovat. Počet odpracovaných motohodin sice můžeme ovlivnit, ale viceméně 

je dán typem zásahu a rychlostí jakou bude událost vyřešena. Opět ale můžeme u zásahu 

spotřebovat menší množství paliva, pokud bychom měli k dispozici vozidlo s menším 

motorem a tudíž menší spotřebou při práci čerpadla. Také velikost čerpadla hraje svou roli a 

pokud by nové vozidlo mělo čerpadlo s menším výkonem výsledná spotřeba by mohla být 

nižší. Rovněž pokud by nové vozidlo bylo vybaveno čerpadlem s vysokotlakým stupněm, 

došlo by ke zrychlení některých zásahů a motor vozidla by mohl při některých zásazích 

pracovat na nižší otáčky. 

Třetím faktorem je cena pohonných hmot. S tímto faktorem nelze bohužel nic udělat. 

Současná cena motorové nafty je sice příznivá, ale za měsíc může být všechno jinak. Při 

zásazích nemůžeme na cenu paliva brát ohledy. 

Jsem přesvědčen, že kdyby se přistoupilo k nákupu nového požárního automobilu a byly 

dodrženy mnou uvedené podmínky výběru, úspory ve spotřebě pohonných hmot a tím i 

úspory na celkových nákladech na provoz vozidla by byly až třetinové. 

7. Vyhodnocení vlivu velikosti nákladů na údržbu na případný nákup nové 

mobilní požární techniky 

Náklady na opravy a údržbu CAS 32 T 815 se za posledních pět let vyšplhaly na 209 478,7 

Kč. To znamená roční průměr ve výši bezmála 42 000 Kč. Dá se počítat s tím, že tyto náklady 

by se v případě zakoupení nového vozidla snížily téměř na nulu. 

Pokud budeme posuzovat náklady odděleně pro jednotlivé celky. 
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Motor. Jak už bylo poznamenáno, v současném vozidle by muselo dojít k výměně motoru za 

nový nebo alespoň repasovaný, což by znamenalo jistě vysokou investici. Zatímco v případě 

nového vozidla by se jednalo pouze o náklady za každoroční výměnu motorového oleje. 

Navíc je tu možnost koupit vozidlo s motorem, který má možnost předehřevu a tím by se 

předešlo nadměrnému opotřebovávání motoru při studených startech a krátkých jízdách se 

studeným motorem. 

Podvozek . Ve všech ohledech nejporuchovější část současného vozidla. Také podvozek 

současného vozidla by musel, přes všechny v posledních letech vynaložené prostředky, 

prodělat další zásadní opravu a to generální opravu brzdového systému. U nového vozidla se 

předpokládat, že by se podobné závady nebo nutné opravy nevyskytly popřípadě by byly opět 

řešeny v rámci záruky na nové vozidlo. Pokud by navíc celková hmotnost nového vozidla 

byla o něco menší než nejvyšší technicky přípustná hmotnost, deklarovaná výrobcem 

podvozku, byl by podvozek daleko méně zatěžován a některé závady by se projevily mnohem 

později nebo dokonce vůbec. Velký vliv na namáhání podvozkové části současného 

automobilu má i to, že se jedná o třínápravový podvozek s pohonem všech kol. V případě, že 

by podvozek nového automobilu byl pečlivě vybrán, vzhledem k prostředí v němž by se ve 

většině případů pohyboval, dalo by se toto nadměrné namáhání eliminovat. Můj návrh by zněl 

silniční dvounápravový podvozek s pohonem jedné nápravy. Což je pro potřeby naší jednotky 

ideální volba, hlavně z pohledu silničních podmínek v našem podniku. 

Elektroinstalace. Spolu s podvozkem nejproblémovější část současného vozidla. Osobně si 

myslím, že je to problém nejen naší CAS 32 T 815 či hasičských vozidel, ale všech vozidel 

obecně. Problémy s elektroinstalací mívají automobily všech kategorií. Protože tento celek 

zahrnuje vše od akumulátorů přes alternátor, regulační obvody, kabelové rozvody až po 

spotřebiče, je zde spousta místa pro nejrůznější druhy poruch. Naše současná CAS 32 T 815 

měla s elektroinstalací velké problémy. Dokud nebyl zaveden do používání „udržovač baterií“ 

mělo vozidlo časté problémy se startováním. Také poměrně často byl měněn nebo opravován 

spouštěč motoru. Vyskytly se i další problémy s elektroinstalací, ale žádná závada, kromě 

uvedených, se tak často neopakovala. Samozřejmě jsem nezmínil výměny žárovek, protože to 

je spotřební materiál a pokud se nepřejde na osvětlení pomocí LED nebo výbojek, žárovky 

budou praskat dál. Pokud se týká případného nového vozidla nelze s jistotou říci, že se mu 

poruchy elektroinstalace vyhnou. Ale minimálně v prvních letech provozu by mělo být 

všechno v pořádku a náklady na opravy budou nulové. 
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Nástavba. Na opravy této části vozidla byla vynaložena největší část nákladů na opravy a 

údržbu. Pokud se nepodaří prosadit nákup nového požárního vozidla, bude nutné investovat 

do nové vodní nádrže. Ta už byla jednou měněna v roce 1994. Také lafeta je velice 

poruchová, zejména její komplikované ovládání. V neposlední řadě je nutné zmínit,že je již 

několik let odstavená pěnidlová část nástavby, jejíž oprava by byla tak náročná a nákladná, že 

od ní bylo upuštěno. Také by bylo dobré říct, že nástavba vozidla CAS 32 T 815 neoplývá 

přebytkem prostoru. To je příčinou toho, že některé technické prostředky, které obvykle tvoří 

požární příslušenství CAS musíme vozit v jiných vozidlech. 

Pneumatiky. Podle shrnutí nejmenší nákladová položka. To je však silně zavádějící. Jenom 

díky tomu, že byly nakoupeny za výhodnou cenu před rokem 2004, se neobjevily v nákladech 

za sledované období. Je to snad vůbec nejnamáhanější část automobilu, zejména kvůli typu 

podvozku. Jak jsem již uvedl dříve, je silniční síť podniku Biocel Paskov a.s. složena 

z krátkých rovných úseků silnic a krátkých pravoúhlých zatáček. Třínápravový podvozek se 

pro jízdu v tomto prostředí vůbec nehodí a pneumatiky hodně trpí. Tento problém by byl 

zakoupením nového automobilu vyřešen. Za předpokladu, že by se jednalo o již zmíněný 

silniční podvozek 4 x 2, došlo by ke značnému snížení namáhání pneumatik hlavně 

v zatáčkách. Pokud by se k tomu přidala i nižší celková hmotnost automobilu a také menší a 

levnější pneumatiky, opět by mohlo dojít k velkým úsporám v nákladech. 

8. Výhody pořízení nové mobilní požární techniky oproti současnému stavu 

Podtrženo sečteno činí náklady na údržbu a provoz CAS 32 T 815 užívané naším HZSp 

průměrně bezmála 100 000 Kč ročně. Automobil je již dávno za hranicemi své orientační 

doby životnosti [3]. A nedá se tudíž očekávat, že by tyto náklady klesaly spíše naopak. 

Naproti tomu nákup nového vozidla se nese ve znamení snížení nákladů na provoz a hlavně 

údržbu. S nákupem nového automobilu jde ruku v ruce velká počáteční investice. Obě 

varianty mají své výhody i nevýhody. 

Nevýhodou zachování současného stavu je jednoznačně vidina velkých investic do vozidla 

starého čtvrt století. Pokud bude muset vozidlo dále sloužit, bude muset prodělat několik 

zásadních oprav. Především bude nutné vyměnit motor, nejlépe za nový. Dále budou muset 

prodělat generální opravu brzdy, lépe však celý podvozek. Také bude nutné vyměnit vodní 

nádrž vozidla, lepší by opět bylo modernizovat celou nástavbu, protože i ocelová kostra je již 

napadena korozí. I kdyby byly realizovány všechny nutné opravy, nebudeme mít jistotu, že 

s jednotlivými celky nebudou další potíže a neobjeví se další závady. Nevýhodou tohoto 
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vozidla je také to, že i když se provedou všechny opravy a modernizace, stále budeme mít 

vozidlo nevhodné pro pohyb v našem podniku. Dál budou neúměrně zatěžovány a 

opotřebovávány podvozek vozidla a hlavně pneumatiky. Dál budeme jezdit automobilem 

s velkým neúsporným motorem a dál budeme nuceni jezdit k některým zásahům více vozidly, 

z důvodu nevybavení naší CAS potřebným vybavením. Nevýhodou je podle mě i to, že 

čerpadlo vozidla nemá vysokotlaký stupeň  s plnoprůtokovým navijákem, který by nám 

hasičům ulehčil a zrychlil spoustu zásahů. 

Naopak výhodou zachování současného stavu je bezpochyby to, že i kdyby byly realizovány 

všechny opravy a modernizace jež jsem uvedl, náklady na ně by se sotva vyšplhaly do výše 

ceny nového vozidla. Výhodou je také to, že všichni strojníci jsou na tento automobil zvyklí. 

Vědí co od něj mohou očekávat, vědí co a kde je ve vozidle uloženo a v případě poruchy si 

dokážou většinou poradit. Osobně si ale myslím, že na nový vůz by si zvykli rychle a rádi. 

Nevýhodou nákupu nového požárního automobilu je jednoznačně velká počáteční investice. 

Další nevýhodou může být alespoň zpočátku neznalost nové techniky. Jistě by si úpravy 

vyžádalo i stání pro automobil na hasičské stanici. Také bych zmínil rozdíl v ceně 

motorového oleje používaného v současném vozidle a motorového oleje, který by se musel 

používat v novém vozidle s moderním motorem. Jednou z nevýhod je také to, že na novém 

vozidle nepůjde v budoucnu svépomocí odstranit tolik závad jako na současném voze. 

Naproti tomu výhodou je hlavně to, že budeme mít k dispozici nový automobil. Moderní, 

rychlý a bezpečný s nástavbou, do které se vejde vše potřebné. Důležité je také bezpečné a 

v rámci možností pohodlné nastupování a vystupování. Nové vozidlo znamená také méně 

závad a oprav. I kdyby se případně projevila nějaká porucha, dá se s největší 

pravděpodobností předpokládat, že bude řešena v rámci záruky na nový automobil. Tím by 

z velké části klesly náklady na údržbu a opravy. Výhodou jsou i materiály, jež se používají na 

výrobu vozidel. Jsou to materiály odolné proti korozi jako plast, hliník, nerezová nebo 

oboustranně pozinkovaná ocel. Tím pádem by nemuselo ani v pozdějších letech docházet 

k výměnám součástí z důvodu koroze. Automobil by měl být vybaven úspornějším moderním 

přeplňovaným motorem, aby bylo možné snížit náklady na provoz vozidla. Výhodou by také 

bylo, kdyby nový vůz byl vybaven systémem pro předehřívání motoru, který by bránil 

zejména nadměrnému opotřebovávání při krátkých jízdách se studeným motorem. Také 

čerpadlo zabudované ve vozidle by mělo být menší, což by také přineslo určitou úsporu 

paliva, ale hlavně by mělo mít vysokotlaký stupeň. Největší výhodou by ale mělo být to, že to 
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bude automobil vhodný pro komunikace na nichž se bude po většinu času pohybovat. 

Především by měl být pouze dvounápravový. Také by nemusel mít pohon na všechna kola, 

neboť v našich podmínkách to neznamená téměř žádnou výhodu, ale jen zvýšení tření 

v hnacím řetězci a tím zvýšenou spotřebu paliva. Takový podvozek by znamenal i mnohem 

delší životnost pneumatik. Tyto by navíc byly i levnější než na současné vozidlo. 

Z tohoto vyhodnocení vyplývá, že výhody pořízení nového požárního automobilu místo 

současné CAS 32 T 815 převažují nad nevýhodami. Výhody jsou samozřejmě především 

technického rázu, ale jsem přesvědčen, že v budoucnu by se projevily i ekonomické výhody. 

Také z tohoto hodnocení ale vyplývá, že pokud bude schválen nákup nového požárního 

automobilu, klíčový bude jeho správný výběr. Důkladné prověření nabídek a posléze 

konzultace s výrobcem. Aby nedošlo k tomu, že budeme mít nové vozidlo, ale polovinu věcí 

nebudeme nikdy potřebovat a naopak zde nebude to co používáme denně. 

9. Možnosti při nákupu nového požárního vozidla 

9.1. Možnosti při zadávání výroby požárního vozidla 

Možností existuje několik a každá má své výhody a nevýhody. 

První možností je vybrat si z běžných typů CAS nebo KHA nabízených výrobci mobilní 

požární techniky. Toto řešení by bylo zřejmě nejlevnější díky unifikaci některých dílů 

nástaveb a sériové výrobě. V tomto případě bychom ale mohli dostat techniku, která nám 

nebude plně vyhovovat, jako se to stalo u vozidel nakoupených pro HZS ČR. Popřípadě se 

bude muset dodělávat v našich podmínkách svépomocí. 

Druhou možností je vybrat si podvozek a ve spolupráci s výrobcem, pokud bude souhlasit, 

nechat vyrobit nebo přizpůsobit nástavbu našim požadavkům. Nebo naopak mít představu o 

uspořádání nástavby a možných technických řešeních a s výrobcem potom vybrat správný 

podvozek, také podle jeho zkušeností. Toto řešení by zřejmě cenu navýšilo, ale ku prospěchu 

věci. 

Podle mého názoru je první možnost méně vhodná, protože si myslím, že žádný z vyráběných 

požárních automobilů by nám nevyhovoval tak, aby se na něm nemuselo nic předělávat nebo 

upravovat. Osobně bych dal přednost druhé možnosti, protože z vlastní zkušenosti vím, že 

výrobci požární techniky dovedou být velmi flexibilní, umí naslouchat hasičům a také jim 

dovedou sami pomoci s nalezením nejlepšího řešení pro jejich vozidlo. 
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9.2.  Návrh základní specifikace nového vozidla 

Při návrhu této specifikace jsem se inspiroval několika požárními vozidly vyráběnými firmou 

THT,s.r.o. Polička 

Podvozek   4 x 2 

Kabina    1 + 3 trambusová 

Motor    min. 200 kW 

Převodovka   manuální 

Čerpadlo   max. 2 000 l/min při tlaku 1 MPa + vysokotlaký stupeň 4MPa 

Nádrž na vodu   2 000 – 3 000 litrů 

Nádrž na pěnidlo  300 – 500 litrů 

Max. celková hmotnost 14 000 kg 

10. Závěr 

Ze shrnutí a analýz nákladů na provoz, údržbu a opravy CAS 32 T 815 ve službách HZSp 

Biocel Paskov a.s. pro mě vyplývá, že tyto náklady jsou vysoké a vozidlo velmi poruchové. 

Také jsem již uvedl, že vozidlo čekají nevyhnutně další nákladné opravy. Podle mého názoru 

by nebylo správné vynakládat tyto prostředky na opravu tohoto automobilu. Účelnější by bylo 

uvažovat o nákupu nového požárního vozidla. Myslím, že zejména ve světle rostoucích 

nákladů a očekávaných nutných oprav, že nové požární vozidlo je přijatelným řešením této 

situace. V důsledku toho jsem uvedl návrh základní specifikace nového vozidla a možnosti při 

zadávání výroby tohoto vozidla. 
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Příloha č. 1 

Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v roce 2004 

 

 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 Součet 1. pololetí   
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet   

Akutní technická pomoc       0,45 1   1,23 2 1,68 3   
Dopravní nehoda     0,43 1       0,43 1   
Planý poplach 0,90 3 2,37 7 2,27 9 2,27 9 2,42 11 2,63 12 12,85 51   
Požár s účastí jednotky   1,17 2   1,48 2 0,25 1   2,90 5   
Technologická pomoc 86,25 20 164,33 20 209,20 29 231,13 38 230,22 33 202,28 30 1123,42 170   
Únik látek   0,63 1 0,92 2 0,97 1 1,28 2   3,80 6   
Součet 87,15 23,00 168,50 30,00 212,82 41,00 236,30 51,00 234,17 47,00 206,15 44,00 1145,08 236   

 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 Součet 2. pololetí Součet 2004 
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet 

Akutní technická pomoc 1,72 1         0,50 1 2,22 2 3,90 5 
Dopravní nehoda       0,30 1     0,30 1 0,73 2 
Planý poplach 3,23 9 0,65 3 0,47 2 0,68 3 1,37 5 0,35 1 6,75 23 19,60 74 
Požár s účastí jednotky 0,98 2 5,28 3 3,43 3 1,02 1   0,40 1 11,12 10 14,02 15 
Technologická pomoc 239,02 33 239,33 37 133,97 26 188,43 32 257,93 33 99,37 24 1158,05 185 2281,47 355 
Únik látek 0,80 1 0,58 1 1,07 1 1,28 2 0,75 2   4,48 7 8,28 13 
Součet 245,75 46,00 245,85 44,00 138,93 32,00 191,72 39,00 260,05 40,00 100,62 27,00 1182,92 228 2328,00 464 
 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 2 

Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v roce 2005 

 

 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 Součet 1. pololetí   
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet   

Akutní technická pomoc                 
Dopravní nehoda 2,35 3           2,35 3   
Planý poplach   1,78 6 23,48 8 1,27 5 1,72 5 0,80 4 29,05 28   
Požár s účastí jednotky 0,78 1   3,88 1 0,87 1 1,30 1   6,83 4   
Technologická pomoc 138,67 24 87,22 23 57,75 12 96,72 22 154,73 25 68,37 13 613,45 119   
Únik látek   0,65 1 1,27 3 0,83 1 2,13 3 0,32 1 5,20 9   
Součet 141,80 28 89,65 30 86,38 24 99,68 29 169,88 34 69,48 18 656,88 163   

 7/05 8/05 9/05 10/05 11/05 12/05 Součet 2. pololetí Součet 2005 
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet 

Akutní technická pomoc     7,50 2     0,63 1 0,37 1 0,83 1 9,33 5 9,33 5 
Dopravní nehoda                     0,32 1 0,32 1 2,67 4 
Planý poplach 0,45 2 0,70 3 2,42 7 2,20 8 0,25 1 0,43 2 6,45 23 35,50 51 
Požár s účastí jednotky     0,52 1         0,50 1     1,02 2 7,85 6 
Technologická pomoc 36,05 10 179,15 23 145,45 26 406,33 69 187,75 33 182,67 29 1137,40 190 1750,85 309 
Únik látek 1,80 3 0,40 1 2,67 5 0,35 1 1,48 2 1,43 2 8,13 14 13,33 23 
Součet 38,30 15 188,27 30 150,53 38 409,52 79 190,35 38 185,68 35 1162,65 235 1819,53 398 
 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 3 

Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v roce 2006 

 

 1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 Součet 1. pololetí   
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet   

Technická pomoc 0,65 2                     0,65 2   
Dopravní nehoda     0,87 2     0,30 1         1,17 3   
Planý poplach 0,93 5 0,13 1 0,37 2 0,18 1         1,62 9   
Požár s účastí jednotky             0,88 1     0,38 1 1,27 2   
Technologická pomoc 414,02 40 223,75 20 133,10 24 80,87 17 119,28 24 294,18 36 1265,20 161   
Únik látek 2,72 4     1,52 3 1,65 2 3,70 5 66,03 3 75,62 17   
Součet 418,32 51 224,75 23 134,98 29 83,88 22 122,98 29 360,60 40 1345,52 194   

 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 Součet 2. pololetí Součet 2006 
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet 

Technická pomoc         4,00 3         0,37 1 4,37 4 5,02 6 
Dopravní nehoda                             1,17 3 
Planý poplach 0,72 3 0,18 1 0,28 1         0,33 1 1,52 6 3,13 15 
Požár s účastí jednotky 1,82 2     0,60 1             2,42 3 3,68 5 
Technologická pomoc 178,48 26 379,08 49 340,18 36 276,08 36 160,42 26 139,98 22 1474,23 195 2739,43 356 
Únik látek     0,55 1 24,47 1 1,60 3 0,92 1     27,53 6 103,15 23 
Součet 181,02 31 379,82 51 369,53 42 277,68 39 161,33 27 140,68 24 1510,07 214 2855,58 408 
 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 

Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v roce 2007 

 

 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 Součet 1. pololetí   
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet   

Technická pomoc 0,67 2                 3,47 1 4,13 3   
Dopravní nehoda 1,37 1     0,45 1             1,82 2   
Planý poplach 2,43 4                     2,43 4   
Požár s účastí jednotky             2,23 2 2,32 2 2,38 1 6,93 5   
Technologická pomoc 245,68 42 143,55 27 255,62 42 182,40 28 241,60 40 401,65 55 1470,50 234   
Únik látek 0,65 1 0,62 1 1,52 3 1,20 1 1,17 1 0,53 1 5,68 8   
Součet 250,80 50 144,17 28 257,58 46 185,83 31 245,08 43 408,03 58 1491,50 256   

 7/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 Součet 2. pololetí Součet 2007 
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet 

Technická pomoc     0,78 1 0,60 2 0,33 1 0,78 2     2,50 6 6,63 9 
Dopravní nehoda             1,83 1         1,83 1 3,65 3 
Planý poplach 0,22 1                 0,17 1 0,38 2 2,82 6 
Požár s účastí jednotky 2,38 1 1,25 1 2,68 4 0,32 1 1,68 2     8,32 9 15,25 14 
Technologická pomoc 401,65 55 416,43 55 177,77 27 471,87 34 35,82 11 56,63 14 1560,17 196 3030,67 430 
Únik látek 0,53   0,43 1 1,50 3 1,43 1 0,52 1     4,42 6 10,10 14 
Součet 404,78 57 418,90 58 182,55 36 475,78 38 38,80 16 56,80 15 1577,62 220 3069,12 476 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 5 

Výjezdy HZSp Biocel Paskov a.s. v roce 2008 

 

 1/08 2/08 3/08 4/08 5/08 6/08 Součet 1. pololetí   
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet   

Technická pomoc                               
Dopravní nehoda                               
Planý poplach         0,15 1             0,15 1   
Požár s účastí jednotky     0,48 1             1,20 3 1,68 4   
Technologická pomoc 288,82 42 129,02 21 134,42 22 161,02 25 73,70 18 169,85 34 956,82 162   
Únik látek 0,95 2 1,88 3                 2,83 5   
Součet 289,77 44 131,38 25 134,57 23 161,02 25 73,70 18 171,05 37 961,48 172   

 7/08 8/08 9/08 10/08 11/08 12/08 Součet 2. pololetí Součet 2008 
 čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet čas počet 

Technická pomoc             0,63 1         0,63 1 0,63 1 
Dopravní nehoda             1,68 1         1,68 1 1,68 1 
Planý poplach                 0,33 1     0,33 1 0,48 2 
Požár s účastí jednotky 1,23 1         0,75 1         1,98 2 3,67 6 
Technologická pomoc 98,47 21 129,23 27 111,52 21 219,82 32 45,80 14 65,63 11 670,47 126 1627,28 288 
Únik látek     1,48 1 0,38 1 12,75 1 0,33 1 0,42 1 15,37 5 18,20 10 
Součet 99,70 22 130,72 28 111,90 22 235,63 36 46,47 16 66,05 12 690,47 136 1651,94 308 
 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 6 

Náklady na provoz CAS 32 T 815 v roce 2004 

 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen  Září  Říjen Listopad Prosinec  Celkem 
               

počet km 224 245 119 84 75 116 96 131 54 84 94 36  1358 

počet mh 24,5 9,5 6,5 8,1 2,5 4,5 2,7 6,8 3,5 5 3,5 2  79,1 

prům.spotřeba [l/100 km] 48,1 48,8 44,9 41,7 40 45,6 49 42,2 40,7 48,2 42,7 48,3  45,01667 

prům.spotřeba [l/hod] 19,4 19,5 17,9 16,7 16 18,2 19,6 16,9 16,3 19,3 17,1 19,3  18,01667 

spotřeba NM [l] 579 305 170 170 70 135 100 170 79 137 100 56  2071 

průměrná cena NM [Kč/l]  22,91 22,87 23,71 24,39 24,67 24,67 24,4 24,97 25,13 26,19 26,36 25,45  24,64333 

náklady na PHM [Kč] 13264,89 6975,35 4030,7 4146,3 1726,9 3330,45 2440 4244,9 1985,27 3588,03 2636 1425,2  49793,99 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 7 

 

Náklady na provoz CAS 32 T 815 v roce 2005 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen  Září  Říjen Listopad Prosinec  Celkem 
               
počet km 79 47 108 91 100 110 86 78 62 136 99 78  1074 

počet mh 1,5 1,5 5 3,9 6,5 2,5 3,5 7,5 6,5 8,5 4,5 13,5  64,9 

prům.spotřeba [l/100 km] 43,2 47,7 47,4 44,8 44,4 47,6 44,2 41,3 47,5 46,2 48,4 46,9  45,8 

prům.spotřeba [l/hod] 17,2 19 19 17,8 17,8 19 17,7 16,5 19 18,5 19,4 18,8  18,30833 

spotřeba NM [l] 60 51 146 110 160 100 100 156 153 220 135 290  1681 

průměrná cena NM [Kč/l] 24,6 24,4 25,2 26,8 27 28 29 29,3 30,5 30,2 29,5 28,3  27,73333 

náklady na PHM [Kč] 1476 1244,4 3679,2 2948 4320 2800 2900 4570,8 4666,5 6644 3982,5 8207  47438,4 



 

 

 

 

Příloha č. 8 

Náklady na provoz CAS 32 T 815 v roce 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen  Září  Říjen Listopad Prosinec  Celkem 
               

počet km  40 66 184 21 101 102 45 85 67 36 65 42  854 

počet mh  12,5 5 11 3 3 12,5 5 5,5 6 11,5 4,5 5,5  85 

prům.spotřeba [l/100 km] 47,2 47,7 46,5 53,2 43,9 44 44,1 45,9 45,6 44,4 49 47,7  46,6 

prům.spotřeba [l/hod] 19,2 19,1 18,6 21,3 17,6 17,6 17,6 18,4 18,2 17,7 19,6 19,1  18,66667 

spotřeba NM [l] 255 127 290 75 97 265 108 140 140 220 120 125  1962 

průměrná cena NM [Kč/l]  27,9 28 28 29,4 30,1 29,9 30 30 29,5 28,6 28,2 27,9  28,95833 

náklady na PHM [Kč] 7114,5 3556 8120 2205 2919,7 7923,5 3240 4200 4130 6292 3384 3487,5  56572,2 



 

 

 

 

Příloha č. 9 

Náklady na provoz CAS 32 T 815 v roce 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen  Září  Říjen Listopad Prosinec  Celkem 
               

počet km 135 35 75 75 138 50 58 117 87 100 34 44  948 

počet mh 3,5 1,5 2,5 5,2 9 24 15 6,5 19 5,5 3,2 3  97,9 

prům.spotřeba [l/100 km] 45,5 47,4 47,4 44,2 44 43,6 43,9 43,5 43,9 47,6 48 47,6  45,55 

prům.spotřeba [l/hod] 18,2 18,9 19 17,7 17,6 17,4 17,6 17,4 17,6 19 19,2 19  18,21667 

spotřeba NM [l] 125 45 83 125 219 440 289 164 372 152,2 77,8 78  2170 

průměrná cena NM [Kč/l]  27,05 26,3 26,79 27,41 27,88 28,15 28,39 28,35 28,61 29,12 31,17 31,77  28,41583 

náklady na PHM [Kč] 3381,25 1183,5 2223,57 3426,25 6105,72 12386 8204,71 4649,4 10642,92 4432,064 2425,026 2478,06  61538,47 



 

 

 

 

Příloha č. 10 

Náklady na provoz CAS 32 T 815 v roce 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen  Září  Říjen Listopad Prosinec  Celkem 
               

počet km  43 35 29 25 35 113 48 32 32 53 12 31  488 

počet mh  1,5 2 1,5 2,5 5,5 5,3 6 2,5 3,5 8,5 5,5 9,5  53,8 

prům.spotřeba [l/100 km] 48,5 48,2 47,2 44 49,2 44,6 43,5 43,9 56,4 45,8 47,4 46,3  47,08333 

prům.spotřeba [l/hod] 19,4 19,1 18,9 17,6 19,7 17,9 17,4 17,6 22,6 18,3 19 18,5  18,83333 

spotřeba NM [l] 50 55 42 55 125,5 145,1 125,2 58 97 180 110 190,4  1233,2 

průměrná cena NM [Kč/l]  31,36 30,68 30,9 31,23 33,37 35,04 34,7 33,22 32,42 31,19 28 25,73  31,48667 

náklady na PHM [Kč] 1568 1687,4 1297,8 1717,65 4187,935 5084,304 4344,44 1926,76 3144,74 5614,2 3080 4898,992  38552,22 



 

 

 

 

Příloha č. 11 

Průměrné ceny NM podle severu CCS [1] 

 

leden únor březen duben květen  červen červenec srpen září říjen listopad prosinec  průměr  
               

2004 22,91 22,87 23,71 24,39 24,67 24,67 24,4 24,97 25,13 26,19 26,36 25,45  24,6433 

               

2005 24,6 24,4 25,2 26,8 27 28 29 29,3 30,5 30,2 29,5 28,3  27,7333 

               

2006 27,9 28 28 29,4 30,1 29,9 30 30 29,5 28,6 28,2 27,9  28,9583 

               

2007 27,05 26,3 26,79 27,41 27,88 28,15 28,39 28,35 28,61 29,12 31,17 31,77  28,4158 

               

2008 31,36 30,68 30,9 31,23 33,37 35,04 34,7 33,22 32,42 31,19 28 25,73  31,4867 


