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Diplomová práce řeší problematiku stáří vybrané mobilní požární techniky nasazené 

u jednotek sboru dobrovolných hasičů v okrese Prostějov. V práci je provedena analýza 

současného stavu vybrané mobilní požární techniky, rozbor výjezdové činnosti, 

kilometrových průběhů a časové náročnosti při opravách a údržbě. Dále se práce zabývá 

možnostmi obcí finančně zajistit nároky na obnovu mobilní požární techniky, na základě 

kterých je sestaven model její obnovy. 

Annotation 
Adámek, Jan. Study of Possibilities of Modifications in Mobile Fire Appliances of Volunteer 

Fire Brigades of Prostějov District. Diploma Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2010, p. 59. 
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The thesis provides an investigation into of the age of the selected mobile fire 

appliances deployed at the volunteer fire brigades of Prostejov District. The thesis analyzes 

the current state of the selected mobile fire appliances, the analysis focuses on departure 

operations, mileage distribution and delays in repairs and maintenance. The paper then 

discusses the potential of municipalities to meet the financial demands of the mobile fire 

appliances restoration efforts. The thesis is concluded with the presentation of a restoration 

model for the mobile fire appliances. 
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1 Úvod 

Jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „ jednotky SDH obcí“) společně 

s Hasičským záchranným sborem České republiky (dále jen „HZS ČR“) tvoří jednu ze 

základních složek integrovaného záchranného systému. 

Ze statistik vyplývá, že počet mimořádných událostí (dále jen „MU“) se zásahem 

jednotek požární ochrany (dále jen „JPO“) roste a jednotky SDH obcí se na jejich zdolávání 

podílejí velkou měrou. Jsou nezbytným záchranným prvkem při zásazích u požárů, 

dopravních nehod, při odstraňování následků živelních pohrom a jiných mimořádných 

událostech. Plní však i další úkoly v oblasti požární ochrany (dále jen „PO“) a ochrany 

obyvatelstva. 

Tato práce má za úkol navrhnout obměnu mobilní požární techniky u jednotek SDH 

obcí okresu Prostějov. Současný stav mobilní požární techniky u jednotek SDH obcí v celé 

ČR se dá díky své prošlé životnosti hodnotit jako nevyhovující. Nákup nové mobilní požární 

techniky představuje veliké finanční investice, které nejsou v dnešní době do systému obměny 

techniky vynaloženy. Provedením analýzy vybavenosti a rozboru stáří dle legislativních 

požadavků pro jednotky SDH okresu Prostějov bude zjištěno, zda je mobilní požární technika 

opravdu na tak špatné úrovni. Předmětem pro zjištění skutečného stavu budou dva druhy 

požárních automobilů. Jednak cisternové automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) a také 

dopravní automobily (dále jen „DA“). Rozborem výjezdové činnosti dle statistického 

sledování událostí bude zjištěno využití této techniky v závislosti na počtech zásahů 

jednotlivých kategorií JPO. Díky vytvořenému dotazníku budou vyhodnoceny průběhy 

kilometrů, poruchy a časová náročnost při údržbě a opravách. Výsledné stanovení modelu 

obměny bude provedeno v závislosti na finančních možnostech obcí. Bude hledán způsob jak 

obměnu provést a jaký model bude finančně nejvýhodnější. Na základě výpočtů finančních 

potřeb obcí na rok životnosti vybrané mobilní požární techniky bude zjištěno, jestli jsou obce 

schopny jejího nákupu. Z těchto výpočtů vyjde i předpokládaná životnost vybraných druhů 

mobilní požární techniky. 
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2 Rešerše 

Pro obnovu mobilní požární techniky neexistuje v České republice (dále jen „ČR“) 

jednotný systém. Technika je ve vlastnictví obcí, které jsou povinné1 jednotky SDH zřizovat a 

spravovat v samostatné působnosti. Nastává zde problém nedostatku finančních prostředků na 

obměnu již zastaralé techniky. Obce nejsou kolikrát schopné ze svých napnutých rozpočtů 

uvolňovat nemalé finanční prostředky na její nákup. Nesetkal jsem se s žádnou literaturou 

řešící tuto problematiku. Jelikož je práce řešena na úrovni okresu Prostějov, bude práce 

založena na individuálních podmínkách v tomto regionu. Za nejvýznamnější zdroje, ze 

kterých budu čerpat, považuji níže uvedené právní předpisy a nařízení. 

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

Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a 

majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech, stanovením povinností ministerstev a jiných správních úřadů, 

právnických a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na 

úseku požární ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany [5]. 

Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška upravuje způsoby zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek PO, 

organizaci řízení v jednotkách, zásady velení a činnosti hasičů, odbornou způsobilost a v 

přílohách stanovuje minimální počty členů jednotek SDH obcí, jejich minimální vybavení 

požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Dále upravuje minimální vybavení 

stanic HZS kraje požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany [9]. 

Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky 

Vyhláška stanovuje technické podmínky pro zásahové požární automobily včetně 

kontejnerového provedení, dopravní automobily, automobilové stříkačky, cisternové 

automobilové stříkačky, pěnové hasící automobily a kombinované hasící automobily [10]. 

                                                 
1 § 29 odst. 1, písm. a)  zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 25/2009 

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR ze dne 8. 6. 2009, 

kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků 

vydaný v souladu s § 24 odst. 1 písm. i) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů. Ukládá ředitelům hasičských záchranných sborů krajů seznámit s tímto 

pokynem zřizovatele a velitele jednotek HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků a velitele 

požárních hlídek ve své územní působnosti. Dále ukládá velitelům jednotek HZS podniků, 

SDH obcí a SDH podniků a velitelům požárních hlídek zabezpečovat výkon služby ve svých 

jednotkách v souladu s řádem výkonu služby. Pokyn nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2010 [11]. 
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3 Historie požární ochrany okresu Prostějov 

3.1 Vývoj dobrovolných hasičů 

Základní směrnicí pro požární ochranu se stal „Ohňový patent“ císařovny Marie 

Terezie z roku 1751 a zejména „Řád k hašení ohně“ Josefa II. z roku 1787. Dalším 

významným dokumentem, který ovlivnil požární ochranu, byl Prostějovský požární řád z roku 

1787, který vycházel z řádu Josefa II., akorát byl uzpůsoben na zdejší podmínky. Dělil místní 

obyvatelstvo podle profesí do devíti skupin a každé z nich přikazoval povinnost pro případ 

vzniku požáru. Po vydání spolkového zákona roku 1873 se výrazným zásahem do požární 

ochrany stalo vydání zákona č. 35. „Řád policie požárové“, který ukládal všem obcím 

povinnost mít hasičské sbory. Na tomto základě pak Titus Krška, moravský buditel a 

zakladatel hasičstva na Moravě, podporoval všechny založené hasičské sbory tím, že vydával 

stanovy a usnesení k činnosti sborů a snažil se, aby dostaly finanční pomoc na zakoupení 

hasičského nářadí a stříkaček. 

V Prostějově zajišťoval zpočátku úkoly požární ochrany v roce 1869 německý 

hasičský spolek TURN – FEURWEHR, ve kterém se mohl stát hasičem pouze Němec. Proto 

roku 1894 byl založen český hasičský spolek „Dobrovolný hasičský sbor města Prostějova“, 

který na počátku své činnosti pořádal společenské akce zaměřené na získání finančních 

prostředků, které společně s peněžitými dary obchodníků a soukromých podnikatelů umožnily 

roku 1895 zakoupení parní stříkačky.   

První hasičský sbor okresu Prostějov byl založen v roce 1875 v malém městečku 

Konice. Byl prvním z požárních sborů Drahanské vrchoviny a jedním z prvních dvaceti sborů 

na Moravě. Vlastnil jednu ruční jednoproudovou stříkačku od firmy SMÉKAL v Čechách pod 

Kosířem, která byla zakoupena obecní radou. Pro získání finančních prostředků na 

zdokonalení výzbroje a výstroje byly pořádány kulturní a společenské akce. Během prvních 

deseti let vlastnil hasičský sbor jednu čtyřkolovou ruční stříkačku, jednu stříkačku 

dvoukolovou, dvoukolový hydrofor, naviják na hadice a ostatní nářadí. Tyto první sbory daly 

podnět a základ, zkušenosti a poznatky lidem i v nových hasičských sborech, které se 

postupem času začaly zakládat i v jiných obcích. K likvidaci požárů potřebovaly potřebnou 

výzbroj a výstroj, kterou pořizovaly za peníze získané z příležitostných darů, z nepravidelně 

poskytovaných příspěvků od zemských úřadů, z tanečních zábav, z odměn za účast při hašení 

požárů apod. Proto se sbory zadlužovaly především u firmy SMÉKAL v Čechách pod 
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Kosířem. Mnohdy dluhy přešly na obec samotnou a tam, kde sbor neměl přízeň 

představenstva obce, vznikaly neutěšené poměry. 

V rozvoji hasičstva v okrese Prostějov pomohla skutečnost, že majetným sedlákům, 

majitelům dvorů a velkostatků, živnostníkům a drobným podnikatelům šlo o ochranu jejich 

majetku a snažili se sbory finančně podporovat. 

V poválečné historii byla snaha o zdokonalení výzbroje, zejména zakoupením 

nových motorových stříkaček. Část nákladů na pořízení kryl místní národní výbor a zbytek 

doplácel sbor. Velkou změnu přinesl v roce 1958 zákon o požární ochraně č. 18/1958 Sb., 

který formuloval cíle požární ochrany. Odpovědnost za požární bezpečnost přešla na národní 

výbory, které byly povinné zajišťovat veškeré věcné prostředky a hradit všechny náklady 

spojené s jejich opatřováním. 

3.2 Technika a její výroba 

Okres Prostějov byl prvním okresem v republice, kde se začala vyrábět hasičská 

technika. V roce 1820 byla založena v Čechách pod Kosířem jedna z nejstarších továren na 

výrobu požární techniky pod vedením Antonína Smékala a jeho syna Františka. Továrna se 

během dlouholeté historie předávala z generace na generaci a byla rozšířena o výrobu 

v továrnách nejprve roku 1878 v Praze na Smíchově a roku 1907 ve Slatiňanech u Chrudimi. 

Pohon strojů v továrně byl nejdříve ruční, později žentourem, parou a v konečném 

vývoji modernizace elektřinou. V počátcích se zde vyráběly slaměné hasičské koše, které se 

vylévaly smolou, aby nepropouštěly vodu. V roce 1850 se začaly vyrábět berlové ruční 

stříkačky a v roce 1857 byla vyrobena čtyřkolová vozová stříkačka. Rok 1890 znamenal 

značný pokrok ve výrobě, který je spojen s výrobou první parní stříkačky, která byla během 

několika málo let zdokonalena na výrobek evropské úrovně. Později se v továrně pod 

vedením R. A. Smékala syna Františka Smékala vyráběla spousta další hasičské techniky a 

byly zřízeny filiálky v Polsku, Jugoslávii a na Slovensku. Dokladem o dokonalosti 

vyráběných strojů svědčí to, že jsou i po více než sto letech mnohé ruční vozové stříkačky 

schopny provozu. Válečná léta 1914 až 1918 zastavila rozvoj i produkci Smékalovy továrny. 

Po roce 1918 byla výroba znovu obnovena a začaly se zde vyrábět ve větším měřítku ruční a 

později kombinované motorové stříkačky, různá hasičská výzbroj, žebříky všeho druhu a také 

požární hadice apod. Výrobky byly oceňovány nejen u tuzemských, ale i u zahraničních měst, 

obcí a hasičských sborů. Továrna pracovala až do roku 1946.  
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4 Charakteristika okresu Prostějov 

Prostějovský region leží v samotném srdci Moravy a rozprostírá se na jihozápadě 

Olomouckého kraje. Je geograficky uzavřen a rozdělen na dvě části. Východní část má spíše 

charakter nížiny, kde se rozprostírá relativně hustě osídlená Haná s menší a střední velikostí 

obcí. Západní část, která je hornatější a více zalesněná, zasahuje do Drahanské vrchoviny. 

Je velmi řídce osídlenou oblastí s menším počtem větších obcí. Na východě tento region 

sousedí s okresem Přerov a na severu s okresem Olomouc. Počet obcí v tomto regionu je dle 

Českého statistického ústavu 97, z toho 5 obcí se statusem města a 6 se statusem městyse, ve 

kterých žije celkem 110 159 obyvatel. Hustota obyvatel na 1 km2 činí 143.  

Tabulka č. 1 - Rozdělení obcí dle počtu obyvatel 

Počty obyvatel Počty obcí Procento 
do 200 10 10% 

201 - 400 26 27% 
401 - 600 26 27% 
601-1000 13 13% 
1001-2000 17 18% 
nad 2000 5 5% 
celkem 97 100% 

 

Celkovou rozlohou 770 km2 se řadí na čtvrté místo mezi 5 okresy Olomouckého 

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

kraje se okres Prostějov podílí 15 %. Z celkové rozlohy zaujímá zemědělská půda 71,4 %, 

podíl orné půdy na celkové rozloze je 62,8 % (orná půda se podílí na zemědělské půdě 

87,9 %). Významnou část výměry kraje tvoří lesní půda (téměř 20 %) [13]. 

Silniční i železniční doprava má v okrese Prostějov svůj patřičný význam. Prochází 

zde dálnice a silnice všech tříd s celkovou délkou 675 km. Dálnice D 1 zaujímá délku 7 km. 

Silnice I. třídy s délkou 33 km, z toho 25 km zaujímá rychlostní silnice R 46. Délka silnic 

II. tříd je 166 km a největší zastoupení mají silnice III. třídy, celkově 468 km. Železniční 

doprava poskytuje důležité cestovní uzly (Nezamyslice, Prostějov), které umožňují dopravu 

ve směru Brno, Ostrava a Olomouc [13]. 
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5 Označení mobilní požární techniky 

Ministerstvo je oprávněno2 stanovit prováděcím právním předpisem technické 

podmínky požární techniky. V současnosti upravuje značení mobilní požární techniky 

vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, která stanovuje 

podmínky pro zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, dopravní 

automobil, automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí 

automobil a kombinovaný hasicí automobil. Značení požární techniky dále upravuje Sbírka 

interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR č. 25 ze dne 8. 6. 2009, kterým se stanoví 

Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. 

Označení zásahového požárního automobilu dle [11] : 

1) druhu zásahového požárního automobilu, 

2) hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby 

nebo údaj o množství zásoby hasiva, 

3) hmotnostní třídě požárního automobilu; ty se člení následovně 

a) lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg, 

b) střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg, 

c) těžké (S) převyšující 14000 kg, 

4) kategorii zásahového požárního automobilu; ty se člení následovně 

a) kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích, 

b) kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace, 

c) kategorie 3 – terénní, automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace, 

5) provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství 

a) základní (Z), 

b) speciální 

-redukované (R), 

-rozšířené (V), 

-technické (T), 

                                                 
2 § 24 odst. 2, zákona  č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

7 



-pro hašení (H), 

-pro hašení lesních požárů (LP), 

-pro velkoobjemové hašení (VH), 

-s požárním čerpadlem (PC), 

-s motorovou stříkačkou (MS), 

-chemické (CH), 

-ropné (N). 

Nadále se užívá starého značení požární techniky do doby, kdy je požárního 

automobilu využíváno. Jinak lze použít následující převod mezi starým a novým značením. 

Příklad označení vybraných požárních automobilů zavedených k jednotkám před platností 

ČSN EN 1028-1 je uvedeno na následujících příkladech. 

DA 12 - A 31   =  DA 12 - L 1 Z 

CAS 25 - Š 706 RTHP =  CAS 25 3500 200 - M 2 R 

CAS K25 - L 101  =  CAS 25 2500 400 - S 2 Z 

Původní značení mobilní požární techniky nahradilo značení nové, kde první 

písmena značí název podle účelové nástavby. Následuje hlavní parametr (rozměrový, voda, 

pěnidlo) a za pomlčkou označení podvozku a požárního příslušenství dle výše zmiňovaného 

rozdělení. 
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6 Analýza současného stavu vybavení jednotek SDH obcí 

Cílem této analýzy je vyhodnotit stávající stáří cisternových automobilových 

stříkaček a dopravních automobilů (dále jen „vybraných druhů požární techniky“), jejich 

počty a potřebnost v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen „jednotky SDH 

obcí“) okresu Prostějov v porovnání s platnou legislativou. Záměrem bude především 

vyložení požadavku vybavenosti u kategorie JPO V dle vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., 

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Porovnáno 

bude i stáří vybrané techniky všech jednotek SDH obcí mezi okresy Olomouckého kraje. 

Následně budou vyvozeny závěry pro okres Prostějov, pro který je práce řešena. Informace o 

vybraných druzích požární techniky byly čerpány z databáze Statistického sledování událostí, 

poskytnuté pro účel diplomové práce Hasičským záchranným sborem České republiky (dále 

jen „HZS ČR“) Olomouckého kraje územní odbor Prostějov. Další cenné zdroje dat vyplynou 

z vyhodnocení dotazníků, který je uveden v příloze č. 1. 

6.1 Rozbor problému vybavenosti 

Přestože je v České republice široká nabídka moderní mobilní požární techniky z řad 

tuzemských i zahraničních dovozců, potýkáme se v současné době u jednotek SDH obcí 

s problémem stáří vozidel, které se ve velké míře pohybují za hranicí své životnosti. Proto je 

v poslední době řešena otázka, jak co nejlépe a nejefektivněji postupně tato stará vozidla 

obměnit. Vše je otázkou nemalých finančních prostředků, kterých je potřeba pro jejich nákup. 

Značná část obcí, které jednotky SDH zřizují, není schopna ze svých napnutých rozpočtů tuto 

záležitost sama financovat. Proto se zde nabízí různé alternativy, kterých je možno využít 

pro pořízení nové mobilní požární techniky a to v podobě dotací a příspěvků nebo pořízení 

starší mobilní techniky formou bezúplatných převodů od HZS ČR. Pro začátek bude nastíněna 

jedna z možných alternativ obměny. 

Od roku 2007 probíhá zvláštní rozpočtový program ministerstva vnitra „Periodická 

obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“. V jeho rámci 

HZS ČR v letech 2007 až 2011 získá přibližně 200 nových cisternových automobilových 

stříkaček (dále jen „CAS“), které nahradí starší techniku. Tato nově pořízená požární technika 

by měla u jednotek HZS ČR sloužit po dobu pěti let a poté je plánováno její převedení na 

vybrané obce pro činnost jednotek SDH. Program tedy napomůže i k omlazení techniky 

dobrovolných hasičů, kde je problém se stárnutím techniky závažnější než u HZS ČR.  
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Tyto CAS mají veškeré požární příslušenství, včetně dýchací techniky a jsou 

dodány na třech typech podvozků (MAN, MERCEDES a RENAULT), volených podle 

specifických podmínek jednotlivých HZS krajů [18]. 

Kdyby se i nadále v průběhu dalších let tento rozběhnutý program uskutečňoval, 

mohla by se technika u jednotek SDH obcí postupně obměňovat. 

6.2 Plošné pokrytí 

Plošné pokrytí je systém organizace jednotek požární ochrany, realizovaný plošným 

rozmístěním sil a prostředků jednotek PO, který stanoví základní úroveň garantované pomoci 

poskytované zásahem jednotek PO v závislosti na stupni a kategorii nebezpečí katastrálního 

území, předurčuje působnost jednotek PO a stanoví princip jejich spolupráce na území okresu 

v zájmu záchrany lidí a majetku před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými 

událostmi [19]. Rozmístění jednotek PO v okrese Prostějov znázorňuje obrázek č. 1. Pro větší 

přehlednost jsou na něm zobrazeny kategorie JPO I, JPO II, JPO III. 

 
Obrázek č. 1 - Mapa plošného pokrytí okresu Prostějov jednotkami PO [19] 
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V okrese Prostějov jsou pro potřebu plošného pokrytí zřízeny 2 stanice HZS ČR 

(CPS Prostějov, PS Konice) a 118 jednotek SDH obcí ( 5 JPO II/1, 13 JPO III/1, 100 JPO V). 

Zobrazení počtů těchto jednotek zobrazuje obrázek č. 2. 

Počty kategorií JPO okresu Prostějov

JPO I
2

JPO II
5 JPO III

13

JPO V
100

JPO I
JPO II
JPO III
JPO V

 

Obrázek č. 2 - Počty kategorií JPO v okrese Prostějov 

6.3 Legislativní požadavky na techniku 

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

znění pozdějších předpisů stanovuje minimální vybavení požární technikou. Pro kategorie 

JPO II a JPO III je počet CAS a DA dle přílohy č. 4 této vyhlášky jeden kus (dále jen „ks“). 

Díky předurčenosti těchto jednotek pro systémy záchranných prací, zejména u dopravních 

nehod, je tato technika nutností. Dle nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002 jsou vybrané 

JPO II dle kategorie předurčenosti písmena C předurčeny k zásahům na vybraných úsecích 

dálnic, rychlostních silnicích I. třídy, rychlostních místních komunikacích a rychlostních 

silnicích I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu (JPO II/1 - Brodek u Prostějova, 

Vrahovice). Ostatní  JPO II, III jsou předurčeny dle kategorie předurčenosti písmena D pro 

záchranné práce na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích (JPO II/1 - Kostelec na 

Hané, Němčice nad Hanou, Protivanov; JPO III/1 - Drahany, Kladky, Nezamyslice, 

Rozstání).  

Pro kategorii JPO V je stanoveno minimální vybavení požární technikou 1 ks CAS a 

1 ks DA, jen pokud je to odůvodněno plošným pokrytím nebo dokumentací zdolávání požáru 

objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. 
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Tabulka č. 2 - Základní tabulka plošného pokrytí [5] 

Stupeň nebezpečí 
území obce 

Doba dojezdu množství sil a prostředků jednotek PO na místo 
zásahu 

A 2 JPO do 7 minut a další 1 JPO do 10 minut I B 1 JPO do 7 minut a další 2 JPO do 10 minut 
A   2 JPO do 10 minut a další 1 JPO do 15 minut II B   1 JPO do 10 minut a další 2 JPO do 15 minut 
A   2 JPO do 15 minut a další 1 JPO do 20 minut III B   1 JPO do 15 minut a další 2 JPO do 20 minut 

IV A   1 JPO do 20 minut a další 1 JPO do 25 minut 
 
Poznámka: 1 JPO – jedna jednotka PO 
  2 JPO – dvě jednotky PO 

Prostředky požadované základní tabulkou plošného pokrytí dle zákona 

č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů:  

a) První jednotka, která se dostaví na místo zásahu, by měla mít CAS, avšak u obcí 

zařazených do stupně nebezpečí III A, III B nebo IV nemusí mít CAS, ale musí mít 

alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačku, tažný nebo DA. Za podmínek, že 

druhá a další jednotka, která se dostaví na místo zásahu CAS má a v místě zásahu je 

možné použít zdroj požární vody. 

b) Druhá jednotka a další jednotka, která se dostaví na místo zásahu, by měla mít CAS, 

popřípadě další techniku dle složitosti zdolávání požáru. U všech obcí nebo objektů, s 

výjimkou objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce I A, I B, nemusí mít 

druhá nebo další jednotka CAS, ale musí mít alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární 

stříkačku, tažný nebo DA, pokud je možné v místě zásahu použít zdroj požární vody. 

Tabulka č. 3 - Stupně nebezpečí Olomouckého kraje a okresu Prostějov 

Území IA IIA IIB IIIA IIIB IV 
Olomoucký 1 8 68 149 242 271 
kraj 0,1 % 1,1 % 9,2 % 20,2 % 32,7 % 36,7 % 
Okres 0 1 11 31 62 31 
Prostějov 0 % 0,7 % 8,1 % 22,8 % 45,6 % 22.8 % 

Tabulka č. 3 znázorňuje početní a procentuální zastoupení jednotlivých stupňů 

nebezpečí v Olomouckém kraji a okresu Prostějov. Z porovnání hodnot v tabulce vyplývá, že 

území okresu Prostějov je z hlediska stupňů nebezpečí totožné jako území celého kraje. Jsou 

zde jen rozdíly ve stupni III B a IV. U těchto dvou stupňů jsou jiné požadavky na počet 

jednotek a jejich časový dojezd na místo zásahu. U stupně III B jsou požadovány celkově tři 
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jednotky a u stupně IV jen jednotky dvě. To nám ovlivní počet techniky, která je u zásahu v 

jednotlivých katastrech těchto dvou stupňů nebezpečí potřebná.  

6.4 Vybavení jednotek SDH obcí okresu Prostějov 

 V jednotkách SDH obcí okresu Prostějov všech kategorií je celkový počet CAS 

41 ks a DA 83 ks. Od roku 2000 bylo v jednotkách SDH obcí na Prostějovsku v rámci 

„Reprodukce požární techniky“ za pomocí dotací zakoupeno 5 nových vozidel pro kategorie 

JPO II a JPO III. 

Tabulka č. 4 - Nově zakoupená vozidla 

Zřizovatel Kategorie JPO Vozidlo Rok pořízení 
Kostelec na Hané II CAS 16 PRAGA 2000 
Prostějov - Vrahovice II CAS 16 MAN 2003 
Brodek u Prostějova II CAS 16 RENAULT 2005 
Prostějov - Vrahovice II DA VW TRANSPORTER 2006 
Klenovice na Hané III CAS 16 MAN 2009 

Jednotek SDH obcí kategorie JPO II/1 je pro účely plošného pokrytí na 

Prostějovsku zařazeno celkem 5. Vybavenost těchto jednotek mobilní požární technikou je 

v celkovém počtu 10 ks CAS a 6 ks DA. Každá jednotka vlastní alespoň 1ks CAS i DA. 

Z toho jedna jednotka disponuje 3 ks, 3 jednotky 2 ks a 1 jednotka pouze 1 ks CAS. Jedna 

jednotka vlastní 2 ks DA a ostatní 4 jednotky po 1 ks DA. Lze tedy říci, že vybavenost je 

z pohledu platné legislativy zcela v pořádku. 

Jednotek SDH obcí kategorie JPO III/1 je pro účely plošného pokrytí na 

Prostějovsku celkem 13. Vybavenost těchto jednotek mobilní požární technikou je 

v celkovém počtu 16 ks CAS a 15 ks DA. Každá jednotka vlastní alespoň 1 ks CAS i DA, z 

toho 10 jednotek vlastní 1 ks a 3 jednotky 2 ks CAS. Celkem 11 jednotek vlastní 1 ks DA a 

2 jednotky po 2 ks DA. Zde je legislativní požadavek také splněn. 

Jednotek kategorie JPO V  je v okrese Prostějov evidováno celkem 100 (do 

celkového počtu jsou započítány i 4 jednotky města Prostějov – Čechovice, Domamyslice, 

Krasice, Žešov). Ve vlastnictví má CAS celkově 13 jednotek po 1 ks a 1 jednotka 2 ks. DA 

má 48 jednotek po 1 ks a 7 jednotek po 2 ks. Z toho vyplývá, že celkem 45 jednotek nevlastní 

DA a 86 jednotek nevlastní CAS. Z celkového počtu jednotek nevlastní 36 % žádný požární 

automobil. Požadavek na prostředky daný základní tabulkou plošného pokrytí není tedy ve 

všech jednotkách této kategorie splněn. 
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6.5 Propočet dle vzdálenosti katastrů 

Na základě propočtu dle velikosti katastrů jednotlivých obcí bude proveden rozbor 

potřebnosti alespoň DA pro jednotky zabezpečující plošné pokrytí okresu Prostějov. 

Podkladem bude seznam jednotek PO dle nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, které 

stanovuje podmínky k zabezpečení plošného pokrytí jednotkami PO. Dále z katastrálních map 

volně dostupných na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřictví a katastru [14]. 

Rozbor bude řešen jen pro kategorie JPO V a to z toho důvodu, že značná část nevlastní 

požární automobil, který by dopravil družstvo s potřebným vybavením na místo zásahu.  

Kategorie JPO V se dostavují na místo zásahu zpravidla jako druhá a další jednotka. 

U stupně nebezpečí III A má dobu dojezdu z místa své dislokace na místo zásahu od 

vyhlášení poplachu stejnou jako první zasahující jednotka 15 min (viz. tabulka č. 2). V okrese 

Prostějov to jsou tyto jednotky SDH (Bedihošť, Horní Štěpánov, Hrubčice a Stražisko). U 

ostatních stupňů nebezpečí III B 20 min a IV 25 min.  

Vše se tedy bude odvíjet od doby dojezdu dle stupně nebezpečí katastrálního území 

a vzdálenosti k pravděpodobnému místu zásahu. Jako výchozí bod byl zvolen střed obce, 

která jednotku zřizuje a cílový bod (místo zásahu) je zvolen jako nejvzdálenější bod na 

hranici katastru obce, ke kterému se dá dopravit po silnici. Vzdálenost je měřena pomocí map 

jednotlivých katastrů a označena bude písmenem L (příklad obrázku mapy s měřením je 

uveden v příloze č. 2). Naměřené hodnoty L budou využity ve vzorci č. 1 pro výpočet doby t, 

která udává dobu dopravení jednotky z místa své dislokace na místo zásahu. Předpokladem 

bude to, že jednotka nevlastní žádný požární automobil (DA, CAS) a musí se na místo zásahu 

dopravit pěšky. Jako rychlost přesunu na místo byla zvolena v = 1,4 m/s (průměrná rychlost 

chůze člověka). Výsledné hodnoty t porovnám s dobami dojezdu T dle tabulky č. 2, snížené o 

dobu výjezdu jednotky (pro JPO V = 10 min) pro jednotlivé stupně nebezpečí příslušného 

území. 

Deklarace proměnných: 

t :  doba dopravení JPO z místa své dislokace na místo zásahu 

L :  vzdálenost od místa dislokace jednotky k pravděpodobnému místu zásahu 

v :  průměrná rychlost chůze člověka (1,4 m/s = 84 m/min)   
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Vzorec pro výpočet: 

t = L / v  [min]         (1) 

Dílčí závěr:  

Dle příslušného seznamu jednotek bylo prověřeno celkově 99 územních katastrů, ve 

kterých vybrané jednotky zasahují. Seznam jednotek i s vypočtenými dobami jsou uvedeny 

v příloze č. 2. Po porovnání vypočtené doby t a doby T zkrácené o 10 min bylo zjištěno, že 

z celkového počtu by se bylo schopno dopravit na stanovené místo včas jen 11 (11%) 

jednotek. Ale i u těchto jednotek by to byl nadlidský výkon, pohybovat se s potřebným 

vybavením rychlostí 1,4 m/s do vzdálenosti v průměru okolo 1000 m a to není brán v úvahu 

pohyb v terénu. Na základě provedené analýzy vybavenosti požární technikou u kategorie 

JPO V bylo zjištěno, že 36 % nevlastní žádný automobil. Uvažujeme-li, že 11 % těchto 

jednotek je schopno dopravit se na místo zásahu včas, lze z toho vyvodit patřičný závěr. DA 

by mělo mít 25 % jednotek kategorie JPO V, které nevlastní žádný požární automobil. Při 

určování, jestli by měly tyto jednotky mít CAS, sehraje významnou roli geografie katastru. 

Především jeho dostupnost v terénu a možnost využití zdroje požární vody. Další možností3 

je využití sdružování prostředků obcí a zřízení společné jednotky požární ochrany na základě 

smlouvy o sdružení, uzavřené podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Společnou jednotku požární ochrany mohou dvě nebo více obcí zřídit jen 

vytvořením svazku obcí. 

6.6 Životnost vozidel  

V České republice legislativa pro jednotky SDH obcí neupravuje životnost požární 

techniky. Orientační doba životnosti pro vybrané druhy požární techniky stanovuje pokyn 

generálního ředitele HZS ČR [11], kterým se stanoví Řád výkonu služby v jednotkách HZS 

podniků, SDH obcí a SDH podniků. Tento pokyn nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010. V rámci 

provedení analýzy stáří mobilní požární techniky pro jednotky SDH obcí okresu Prostějov 

bude pracováno s daty dle tohoto pokynu. 

Zásahové automobily musí vykazovat plnou akceschopnost po celou dobu své 

životnosti. Nestanoví-li výrobce jinak, lze zásahové požární automobily rozdělit do 

následujících skupin podle orientační doby životnosti [11]. 

                                                 
3 § 69a odst. 1, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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1. skupina – orientační doba životnosti 6 let 

- cisternová automobilová stříkačka po technickém zhodnocení 

2. skupina – orientační doba životnosti 8 let 

- cisternová automobilová stříkačka vyrobená před rokem 2000 

3. skupina – orientační doba životnosti 10 let 

- cisternová automobilová stříkačka vyrobená po roce 2000 

4. skupina – orientační doba životnosti 16 let 

- dopravní automobil 

Přehled stáří v letech vybrané požární techniky u jednotek SDH obcí okresu 

Prostějov znázorňuje obrázek č. 3. Jelikož některé jednotky vlastní více kusů vybrané požární 

techniky, bylo do celkového průměru stáří započteno jen nejnovější vozidlo. Tím dojde k 

zamezení zkreslení stáří vozidel u těchto jednotek. Největší zastoupení mají CAS i DA 

vyrobených v letech 1980 – 1989, průměrného stáří okolo 30 let.  

7 6

15

0
4

0

20

30

14

9

0

5

10

15

20

25

30

35

1969 a starší 
(starší než 40 let)

1970 - 1979     
(40 let)

1980 - 1989     
(30 let)

1990 - 1999     
(20 let)

2000 a novejší     
(10 let a novější)

Po
čt

y

Počty CAS a DA dle stáří

CAS
DA

 

Obrázek č. 3 - Počty CAS a DA v okrese Prostějov dle stáří  

6.6.1 Stáří dle kategorie JPO 

Z podkapitoly 6.4 vyplynulo, že kategorie JPO II a JPO III jsou v okrese Prostějov 

z hlediska platné legislativy vybaveny požadovanými počty vybrané techniky. Nyní bude 

proveden rozbor stáří této techniky a to i u kategorie JPO V, jejíž početní vybavenost 

z legislativního hlediska neodpovídá požadavkům.   
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Obrázek č. 4 - Průměrné stáří CAS a DA v JPO 

Obrázek č. 4 znázorňuje průměrné stáří vybrané požární techniky dle jednotlivých 

kategorií. Znatelná rozdílnost stáří je dle kategorie JPO vidět zejména u CAS. U DA je 

skutečnost poněkud přijatelnější.  

Tabulka č. 5 - Počty CAS a DA rozmezí let 

Druh vozidla Kategorie  10 let a novější do 20 let do 30 let do 40 let starší než 40 let 
JPO II 3 0 2 0 0 
JPO III 1 0 9 2 1 

CAS JPO V 0 0 4 4 6 
JPO II 2 1 1 1 0 
JPO III 1 2 7 3 0 

DA JPO V 6 11 22 16 0 
 

Kategorie JPO II je díky proběhlým obměnám značně omlazena. Průměrné stáří 

CAS je 14 let. Tabulka č. 5 udává, že z celkového počtu 5 CAS jsou 3 vozidla v kategorii stáří 

10 let a novější, 2 zbylé CAS jsou v průměrném stáří do 30 let. Průměrné stáří DA je 16 let. 

Z celkového počtu 5 DA jsou 2 vozidla v kategorii stáří 10 let a novější a zbylé 3 DA spadají 

do kategorií do 20 let, do 30 let a do 40 let. 

Kategorie JPO III má stáří CAS v průměru 27 let. To je dáno větším počtem 

jednotek této kategorie a v neposlední řadě jen nepatrně probíhající obměnou. Z celkového 

počtu 13 CAS spadá do kategorie 10 let a novější pouze 1 CAS. Největší počet 9 CAS se řadí 

do kategorie do 30 let. Zbylé 2 CAS do kategorie do 40 let a 1 CAS starší než 40 let. DA mají 
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průměrné stáří 24 let. Pouze 1 DA spadá do kategorie 10 let a novější, 2 DA do kategorie do 

20 let. Největší zastoupení má 7 DA v kategorii stáří do 30 let. Zbývající 3 DA se řadí do 

kategorie do 40 let. 

Kategorie JPO V se díky žádné obměně CAS řadí s průměrným stářím 38 let na 

poslední místo. Z celkového počtu 14 CAS se 4 CAS řadí do kategorie do 30 let, 4 CAS do 

kategorie do 40 let a největší zastoupení má 6 CAS v kategorii starší než 40 let. DA mají 

stejný průměr stáří jako předešlá kategorie JPO III. Avšak svým celkovým počtem 55 DA ji 

značně převyšuje. 6 DA spadá do kategorie 10 let a novější, 11 DA spadající do kategorie do 

20 let je zřejmé, že k nákupu této techniky v určité míře dochází. Největší zastoupení 22 DA 

se řadí do kategorie do 30 let a 16 DA do kategorie 40 let. 

6.6.2 Porovnání stáří vozidel v Olomouckém kraji 

Problematika vysokého stáří vybrané mobilní požární techniky je v celém 

Olomouckém kraji v jednotlivých okresech na stejné úrovni. Toto tvrzení dokazují jen 

nepatrné rozdíly zobrazeny na obrázku č. 5, který znázorňuje průměrné stáří CAS a DA. Dle 

mého názoru je přestárlost techniky způsobena výší vynaložených finančních prostředků 

obcemi. Důvodem může být nezájem obecních zastupitelstev o tento problém nebo 

nedostatkem financí. 

Srovnání stáří vozidel v Olomouckém kraji
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Obrázek č. 5 - Průměrné stáří CAS a DA v jednotlivých okresech 
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Dílčí závěr: 
Dle provedené analýzy pro jednotky SDH obcí okresu Prostějov je patrné, že dle 

pokynu GŘ HZS ČR [11], kde je stanovena orientační doba životnosti vybraných druhů 

požární techniky, nastává problém s překročením její hranice. Kdyby se pokynem měly 

jednotky SDH obcí okresu Prostějov řídit, nebylo by možné většinu mobilní požární techniky 

u těchto jednotek nadále používat. Nejnovější požární automobily jsou v jednotkách kategorie 

JPO II. Ale i zde se vozidla s průměrným stářím CAS 14 let a DA 16 let pohybují na hranici 

životnosti. Proto je třeba vzít v úvahu, že jsou tyto limity stanoveny velmi nízko. Skutečnost, 

že jsou tyto limity stanoveny byť jen orientačně stejně pro HZS ČR a jednotky SDH obcí, 

hovoří za své. Mobilní požární technika u jednotek SDH obcí není používána ve stejné míře 

jako u HZS ČR, proto by měla být dle mého názoru doba její životnosti v odpovídající míře 

vyšší. Je samozřejmé, že realita se stavem mobilní požární techniky je v jednotkách SDH obcí 

okresu Prostějov různá a nelze soudit její stav pouze podle jejího roku výroby. Nutno 

poznamenat, že nebylo přihlíženo na technické zhodnocení této techniky. 

6.7 Rozdělení techniky dle typu podvozku 

Počty CAS dle podvozku
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Obrázek č. 6 - Počty CAS dle podvozku 

Další možné rozdělení vybrané požární techniky je dle podvozku. Do celkového 

počtu jsou započteny všechny CAS i DA i v případě, že jednotka vlastní více kusů. Jedná se o 

přehled stávající techniky, který nesouvisí s jejím stářím a nedojde tak k žádnému zkreslení. 

U CAS je dle obrázku č. 6 nejvíce zastoupen ve všech kategoriích jednotek SDH obcí 
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podvozek ŠKODA 706 RTHP s celkovým počtem 17 ks (41 % z celkového počtu CAS), 

průměrného stáří 33 let. Druhým zástupcem je podvozek TATRA 148 (138) počtem 10 ks 

(24 % z celkového počtu CAS), průměrného stáří 31 let.  
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Obrázek č. 7 - Počty DA dle podvozku 

U DA je dle obrázku č. 7 nejvíce zastoupen podvozek AVIA (A 20, A 21, A 30, 

A31) počtem 51 ks (61 % celkového počtu DA), průměrného stáří 27 let. Druhým zástupcem 

je DA na podvozku VOLKSWAGEN počtem 10 ks (12 % celkového počtu DA), průměrného 

stáří 11 let. Mezi položku ostatní na obrázku č. 7 byly zařazeny podvozky MAZDA, 

PEUGEOT, HUYNDAI, NISSAN, apod. Jejich počet je nejvýše 1 ks, proto jsou zařazeny do 

společného součtu. 

6.8 Specifika vozidel dle uživatelů 

Vozidla, která slouží u jednotek SDH obcí by měla být v plné pohotovosti, tedy 

zcela v akceschopném stavu a zajišťovat plnohodnotné využití při zásazích. Proto by měla mít 

určitou spolehlivost, která je úzce spojena s jejich údržbou a opravami. Z dotazníku, 

uvedeného v příloze č. 1, který byl pro účely diplomové práce vytvořen, budou vyhodnoceny 

poskytnuté informace, které vybrané jednotky do dotazníku vyplnily.  

Dotazník byl vytvořen pro dva druhy mobilní požární techniky, kterou se diplomová 

práce zabývá (CAS a DA). Cílem dotazníku pro tuto kapitolu byly odpovědi na otázky, které 
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měly za úkol vyhodnotit spokojenost s požární technikou a možnostmi dopravit její vybavení 

na místo zásahu, dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve 

znění pozdějších předpisů. 

6.8.1 Vybavení zvláštním výstražným zařízením 

Zvláštním výstražným znamením se rozumí znamení dávané v souladu se zákonem  

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

Následující podkapitola se bude zabývat vybaveností hasičských automobilů zvláštním 

výstražným zařízením (dále jen „ZVZ“), což k jejich vybavení neodmyslitelně patří. Jedná se 

o zvláštní výstražné světlo modré barvy a zvláštní zvukové výstražné zařízení. Ne všechny 

hasičské automobily toto zařízení u jednotek SDH obcí mají.  

Vybavení DA "ZVZ"

65%

35%

"ZVZ" ANO "ZVZ" NE
 

Obrázek č. 8 - Vybavení DA „ZVZ“ 

Světelná a zvuková signalizace umožňuje řidiči vozidla s právem předností jízdy 

bezpečné projetí všech úseků cesty od místa dislokace jednotky na místo zásahu. Proto by 

měla být značně efektivní, aby upozornila řidiče ostatních vozidel. Na požárním automobilu 

je tedy nezbytně důležitým prvkem umožňujícím zvýšení průměrné rychlosti. Další předností 

tohoto zařízení spočívá v aktivní bezpečnosti pro hasiče na místě zásahu, kde varuje své okolí 

před nebezpečím a umožňuje tak hasičům patřičnou ochranu. Vybavenost vozidel „ZVZ“ u 

jednotek SDH obcí okresu Prostějov pro DA znázorňuje obrázek č. 8. Z obrázku je patrné, že 

35 % DA není tímto zařízením vybaveno. Bylo vycházeno z údajů poskytnutých HZS ČR 
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Olomouckého kraje [24]. U CAS je vybavení tímto zařízením zcela v pořádku a mají ho 

všechny. Nevybavenost vozidel „ZVZ“ dle mého názoru poukazuje na ztrátu významu 

hasičských automobilů a veškerých privilegií, mezi které se řadí právo přednosti jízdy. 

6.8.2 Vybavení věcnými prostředky PO 

Technické parametry mobilní požární techniky stanovuje vyhláška MV ČR 

č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění posledních předpisů 

(dále jen „vyhláška o TPPT“). Vyhláška stanovuje technické parametry pro mobilní požární 

techniku užívanou u JPO. Aby bylo možno techniku používat pro zásahovou činnost, měly 

být tyto parametry splněny. Součástí technických parametrů je i povinná výbava daného typu 

mobilní požární techniky věcnými prostředky požární ochrany. Na vybavení vybrané požární 

techniky v jednotkách SDH obcí okresu Prostějov byl zaměřen dotazník. Byly vybrány 

specifické parametry z vyhlášky o TPPT. Vyplněné údaje budou vyhodnoceny a vyvozen 

patřičný závěr. 

Cílem dotazníku bylo zjistit, zda jsou DA schopny přepravit na místo zásahu 

patřičné vybavení stanovené vyhláškou o TPPT. 

Tabulka č. 6 - Přeprava požárního příslušenství 

ANO NE 
Schopnost dopravit vybavení na místo zásahu % % 
Přenosná motorová stříkačka 97 3 
Sací hadice 10 m 90 10 
Hadicový můstek 86 14 
Požární hadice C 52 x 20 minimálně 8 ks 97 3 
Požární hadice B 52 x 20 minimálně 8 ks 93 7 
Přenosný zásahový žebřík pro hasiče s dostupnou výškou nejméně 8 m 52 48 
Musíte k převozu vybavení používat požární přívěs? 21 79 

 Z uvedené tabulky č. 6 je patrné, že převážná část automobilů je schopna přepravit 

stanovené požární příslušenství na místo zásahu zcela bez problémů. Požární příslušenství 

bylo vybíráno pro DA zejména v redukovaném provedení. Přenosný zásahový žebřík pro 

hasiče je v povinném vybavení DA základního provedení. Toto požární příslušenství je 

schopno přepravit pouze 52 % DA. V základním a rozšířeném provedení je DA vybaven 

tažným zařízením pro tažení požárního přívěsu. Toho užívají dotazované jednotky v 21 % 

případů. Lze tedy konstatovat, že DA jsou stále schopny převážet stanovené požární 

příslušenství. Dle mého názoru je to dáno tím, že značná část jednotek stále vlastní DA na 

podvozku AVIA, který nemá problémy s prostorem. Nově zakoupené DA jsou mnohdy 
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pořizovány spíše pro dopravu hasičů a patřičného příslušenství na soutěže v požárním sportu 

nebo pro obecní účely. To může mít za následek, že díky nárokům na přepravu většího počtu 

osob nebudou schopny dopravit na místo zásahu potřebné vybavení. Proto by bylo dobré do 

budoucna při nakupování DA zohlednit požadavky stran vyhlášky o TPPT.   

6.8.3 Hodnocení techniky 

Z vyhodnocení dotazníků byly zjištěny další informace. Hlavním zaměřením bylo 

hodnocení vybrané mobilní požární techniky z pohledu jejich uživatelů. Technika byla opět 

rozdělena do tří kategorií dle roku výroby. Procentuální vyhodnocení odpovědí z dotazníků 

zobrazuje tabulka č. 7 pro CAS a tabulka č. 8 pro DA. 

Tabulka č. 7 - Vyhodnocení odpovědí pro CAS 

 
Spolehlivá 
technika 

 

 
Zvažujete 
obměnu 

 

Oprava 
techniky 

 
Snadná dostupnost 

náhradních dílů 
 

 
Rok výroby 

ANO NE ANO NE Dodavatelsky ANO NE 
Nad 2000 100 % 0 % 0 % 100 % 67 % 67 % 33 % 
1980-1999 91% 9 % 27 % 73 % 27 % 91 % 9 % 
1960-1979 69 % 31 % 69 % 31 % 15 % 46 % 54 % 

 
 

Tabulka č. 8 - Vyhodnocení odpovědí pro DA 

 
Spolehlivá 
technika 

 

 
Zvažujete  
obměnu 

 

Opravy 
techniky 

 
Snadná dostupnost 

náhradních dílů 
 

Rok výroby 

ANO NE ANO NE Dodavatelsky ANO NE 
Nad 2000 100 % 0 % 0 % 100 % 67 % 100 % 0 % 
1980-1999 73 % 27 % 33 % 67 % 53 % 100 % 0 % 
1960-1979 70 % 30 % 70 % 30 % 30 % 60 % 40 % 
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7 Rozbor činností jednotek SDH obcí okresu Prostějov 

Následující kapitola se bude zabývat vyhodnocením dat Statistického sledování 

událostí (dále jen „SSU“), které mají za úkol nastínit činnost jednotek SDH obcí okresu 

Prostějov. Data byla poskytnuta HZS ČR Olomouckého kraje pro účely mé diplomové práce. 

Z poskytnutých dat byla pomocí programu Microsoft Office Excel vytřízena data potřebná, 

následně zaznamenaná do tabulek a pro větší přehlednost a názornost byly vytvořeny grafy. 

Dalším zdrojem cenných informací byl dotazník. 

 Jednotky SDH obcí se stejně tak jako jednotky HZS ČR podílí na likvidaci 

mimořádných událostí. Mezi tyto události se řadí požár, dopravní nehoda, živelní pohroma, 

únik nebezpečné chemické látky, technická havárie a planý poplach. 

7.1 Druhy mimořádných událostí 

Pro objasnění pojmů jednotlivých mimořádných událostí, při kterých JPO zasahují, 

uvádějí následující definice. Definice jsou přebrány ze statistické ročenky MV - GŘ HZS ČR 

[15]. 

Požár - požární zásah na každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo 

zranění osob nebo zvířat anebo ke škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i 

nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata nebo materiální hodnoty nebo životní 

prostředí bezprostředně ohroženy. 

Dopravní nehoda - zásah jednotky PO u mimořádné události v dopravě - kolize 

dopravních prostředků, která vyžaduje provedení záchranných vyprošťovacích prací nebo 

likvidaci následků dopravní nehody. Pokud by v činnosti jednotky PO převládaly jiné 

činnosti, např. z důvodu úniku nebezpečné látky do životního prostředí, klasifikuje se tento 

zásah podle převažujícího charakteru. Zásah na dopravní nehodu s následným požárem se ve 

statistice posuzuje jako požár. Za dopravní nehodu je považován i zásah, kdy jednotky PO 

pouze dopravní prostředek vyprošťovaly z prostorů mimo komunikace (odtažení vraků, 

vozidlo sjeté mimo komunikaci apod.), odstraňovaly pouze drobné následky dopravní nehody 

(očištění komunikace nebo odstranění úniků látek - provozních náplní vozidel apod.). 

Živelní pohroma - zásah jednotky PO z důvodu mimořádné události následkem 

škodlivě působících sil a jevů, vyvolaných plošně přírodními vlivy, které ohrožují životy, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí - povodně, záplavy, deště, vlivem sněhu, námrazy, 
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větrné smrště, sesuvu půdy, zemětřesení apod. (spojeny s vyhlášením stavu nebezpečí, stupně 

povodňové aktivity apod.), a při nichž jednotky PO provádějí záchranné a likvidační práce. 

Únik nebezpečné chemické látky - zásah jednotky PO u mimořádné události, 

spojené s nežádoucím uvolněním nebezpečných chemických látek, včetně ropných produktů 

(během výroby, dopravy nebo manipulace) a ostatních látek. Zásah jednotek PO je veden k 

omezení nebo snížení rizika nekontrolovaného úniku hořlavých, výbušných, žíravých, 

jedovatých, zdraví škodlivých, radioaktivních a jiných nebezpečných látek, ropných produktů, 

případně ostatních látek do životního prostředí. 

Technická havárie - zásah jednotky PO k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných 

stavů velkého rozsahu nebo značných následků na zdraví osob, zvířat nebo majetku (mimo 

živelní pohromu), např. zřícení objektu. 

Planý poplach - zásah jednotky PO, vyvolaný z důvodu ohlášení požáru nebo jiné 

mimořádné události jednotce PO, které se nepotvrdily. 

7.2 Přehled zásahů jednotek SDH obcí okresu Prostějov 

V letech 2005 až 2009 měly jednotky SDH obcí celkem 1681 zásahů, což činí 

25 % celkového počtu zásahů okresu Prostějov. Průměrný podíl dle kategorie jednotek SDH 

obcí na těchto zásazích znázorňuje obrázek č. 9. Z obrázku je patrné, že největší podíl na 

zásazích jednotek SDH Obcí okresu Prostějov mají kategorie JPO II (48%). JPO III se podílí 

z 28 % a JPO V z 24 %. 

Zásahy jednotek SDH obcí v letech 2005-2004

48%

28%

24%

JPO II JPO III JPO V

 
Obrázek č. 9 - Procentuální zobrazení zásahů v letech 2004 až 2009 
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Nejvíce zasahující je u jednotek SDH obcí bezesporu kategorie JPO II. Z obrázku 

č. 9 je patrné, že rozdíl v procentuálním vyjádření zásahů JPO III a JPO V není tak znatelný. 

Přesto tabulka č. 9 udává přehled o průměrném počtu zásahů na jednotku v období 2005 až 

2009. To znamená celkový počet zásahů jednotlivých kategorií JPO poděleno počtem 

jednotek těchto kategorií. Tam už jsou rozdíly viditelnější. V průměru na jeden rok vychází 

32 zásahů na jednotku JPO II, 7 zásahů na JPO III a 1 zásah na JPO V. 

Tabulka č. 9 - Průměrné počty zásahů na JPO v daném období 

JPO II JPO III JPO V  
ROK Počet zásahů na jednotku Počet zásahů na jednotku Počet zásahů na jednotku
2005 23 7 1 
2006 27 8 0,7 ≈ 1 
2007 29 6 0,7 ≈ 1 
2008 42 10 0,8 ≈ 1 
2009 39 6 0,9 ≈ 1 

Průměr zásahů 32 7 0,8 ≈ 1 
 

Zásahy v letech 2005 až 2009
12; 4%

131; 39%

10; 3%14; 4%4; 1%

165; 49%

Požár Dopravní nehoda Živelní pohroma
Únik neb. chem. látky Technická havárie Planý poplach

;

 
Obrázek č. 10 - Zásahy v letech 2005 až 2009 dle typu události 

Obrázek č. 10 znázorňuje průměrné početní a procentuální zastoupení zásahů 

jednotek SDH obcí okresu Prostějov dle jednotlivých druhů událostí v letech 2005 až 2009. 

Zobrazení počtů událostí v jednotlivých letech jsou uvedeny v příloze č. 3. Největší podíl 

49 % mají technické havárie, do kterých jsou započítány události technická havárie, technická 

pomoc, technologická a ostatní pomoc. Jedná se zejména o vyprošťování a záchranu osob 

nebo zvířat, otvírání uzavřených prostor, odstraňování překážek na komunikacích apod. 
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Druhou nejvíce zastoupenou událostí 39% je požár. U požárů zasahují jednotky dle stupně 

požárního poplachu. Jedná-li se o I. stupeň poplachu, vyjíždějí k požáru nejvýše 4 JPO. 

V případě rozsáhlejšího požáru je vyhlášen stupeň vyšší (II., III., IV.), s vyšším počtem 

jednotek. Jelikož je s jednotkami SDH obcí v požárním poplachovém plánu počítáno, podílejí 

se na hašení požárů ve spolupráci s HZS ČR, na dohašování a vykonávání dohledu nad 

požářišti, aby nedocházelo k opětovnému hoření. Z poměru počtu zásahů mezi požáry a 

technickými haváriemi je patrné, že hlavní činnost jednotek se přesouvá od požárů do 

technické oblasti. To klade větší nároky na odbornou způsobilost členů jednotek a také na 

vybavení věcnými prostředky, které jsou u těchto druhů zásahů nezbytné. Živelní pohroma 

činí 4 %. Její zastoupení v tak velké míře je zapříčiněno povodněmi v roce 2006, u kterých 

jednotky SDH obcí zasahovaly. Z počtů zásahů jednotek SDH obcí je patrná jejich potřebnost 

u mimořádných událostí, kde zajišťují nejen podporu HZS ČR, ale v některých případech jsou 

schopny díky svým dovednostem a dobrému vybavení technickými prostředky danou situaci 

zvládnout samy. Plané poplachy činí 4 %, což je nejčastěji způsobeno zneužitím jednotky, v 

některých případech nenahlášeným pálením apod. Dopravní nehody se zásahem jednotek 

SDH obcí tvoří 3 %, zde hraje svoji významnou roli předurčenost pro tento druh události. 

Nejmenší podíl 1 % těchto jednotek je na zásazích s únikem nebezpečných chemických látek.  

7.3 Průběhy kilometrů 

Dalším cílem dotazníku byl průzkum kilometrových průběhů vybrané požární 

techniky. Ty budou vyhodnoceny v závislosti na kategorii jednotky SDH obce a porovnány s 

kilometrovými záznamy dle SSU. Tak bude patrné využití této techniky nejen pro zásahové 

účely. 

Tabulka č. 10 - Průběhy kilometrů pro CAS dle kategorie jednotek 

Kategorie 2004(km) 2005(km) 2006(km) 2007(km) 2008(km) 2009(km) Průměr(km) 
JPO II 913 916 1079 997 1223 1215 1057 
JPO III 294 254 286 275 297 456 310 
JPO V 250 316 266 332 386 287 306 

 

Tabulka č. 11 - Průběhy kilometrů pro DA dle kategorie jednotek 

Kategorie 2004(km) 2005(km) 2006(km) 2007(km) 2008(km) 2009(km) Průměr(km) 
JPO II 1735 1862 2024 2087 2050 2455 2036 
JPO III 809 701 712 805 984 1051 844 
JPO V 740 808 818 929 1024 1002 887 
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SSU dělí počty zásahů JPO dle kategorie do rozmezí ujetých kilometrů. Z toho 

rozmezí lze vyvodit počty ujetých kilometrů k zásahům. Při postupu určování kilometrů byl 

postup následující. Počty zásahů pro kategorie JPO II, JPO III a JPO V byly vynásobeny 

kilometrovou vzdáleností k zásahu. Jelikož je statistika vzdáleností vedena v intervalu 

kilometrů (např. 2 - 3 km), byla brána v úvahu vždy horní hranice intervalu. Výsledné 

hodnoty byly následně mezi sebou sečteny a tento součet byl výsledkem. 

Výsledné hodnoty pro jednotlivé kategorie za rok 2009: 

Tabulka č. 12 - Ujeté kilometry k zásahům dle kategorie jednotek PO 

Kategorie Ujeté kilometry 
JPO II 661 
JPO III 295 
JPO V 147 

Z hodnot uvedených v tabulce je patrné, že mobilní požární technika u jednotek 

SDH obcí okresu Prostějov je využívána nejen pro zásahové účely. Porovnáním průměrných 

hodnot kilometrových průběhů z dotazníků s vypočtenými kilometry ze SSU v těchto 

jednotkách jsou toho důkazem.  

Jednotky požární ochrany mohou poskytovat pohotovostní a jiné služby nebo práce 

za úhradu vynaložených nákladů za předpokladu, že se jedná o práce a služby související se 

základní náplní jejich činnosti a nedojde k ohrožení jejich akceschopnosti4. 

Kromě zásahů, mají požární automobily své využití zejména: 

• veškerá činnost jednotky prováděná v souladu s § 97 o požární ochraně 

• odborná příprava jednotky (kondiční jízdy, taktické cvičení) 

• asistence u výročí sborů, kde je technika vystavována a předváděna 

• při dopravě družstev na soutěže v požárním sportu 

• na zajištění závodů, plesů, schůzek členů odborných rad mládeže, odborné rady 
velitelů apod. 

• hospodářská činnost na vyžádání starosty obce 

 

  

                                                 
4 § 97, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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8 Rozbor finančních nároků na provoz, údržbu a obnovu 

8.1 Pojišťovny a požární daň 

Mezi zdroji financování požární ochrany výrazně chybí spoluúčast pojišťovacího 

sektoru, který přitom na práci hasičů nejvíce vydělává, jak je zřetelné z následujícího obrázku 

grafu č. 11. 

 
Obrázek č. 11 - Společenský přínos hasičů [22] 

Poznámka: Zvýšení nákladů počínaje rokem 2000 je především z důvodu převzetí ochrany obyvatelstva        
Hasičským záchranným sborem ČR. 
 

V období mezi světovými válkami byla v tehdejším Československu otázka 

financování požární ochrany řešena v roce 1935 přijetím zákona č. 79 Sb., o hasičském 

příspěvku při požárním pojištění. Všechny pojišťovací ústavy a spolky (pojišťovny) české i 

zahraniční zabývající se pojištěním pro případ požáru dostaly za povinnost odvádět 3 % ze 

svého hrubého příjmu z požárního pojištění. Tento příspěvek byl odváděn Ministerstvu vnitra 

k vytváření zvláštního fondu, ze kterého byly peníze poskytovány městům úměrně k tomu, 

kolik zde bylo vybráno pojišťovnami. Peníze z příspěvku byly používány na nákup a opravu 

hasičských potřeb, ať obecních, tak dobrovolných a k podporování těch členů hasičských 

sborů, působících v tomto obvodu, kteří utrpěli úraz v hasičské službě, nebo onemocněli 

následkem své profese. Z tohoto fondu byla poskytována podpora pozůstalým, pokud zemřelý 

významně přispíval k jejich výživě a smrt nastala následkem úrazu, či onemocnění ze služby. 

Obdobná úprava byla zavedena i v jiných evropských státech. Např. v Německu přežila 

takzvaná „požární daň“, odváděná pojišťovacími ústavy v sazbách podle rizikovosti území 
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celé dvacáté století a existuje dodnes. V České republice byla forma požární daně již 

několikrát navrhována pod názvem „příspěvek pro zábranu škod“, naposledy v roce 2003, ale 

vždy byla poměrně těsně zamítnuta. Vzhledem k situaci požární ochrany je to významný 

problém, jedná se o systémové řešení investičního poddimenzování požárních jednotek [22]. 

8.2 Financování jednotek SDH obcí 

Financování jednotek SDH obcí je jedním z nejdiskutovanějších problémů současné 

požární ochrany v České republice. Zejména díky problému stárnutí mobilní požární techniky, 

kdy je třeba získat finanční prostředky na její obměnu. Financování jednotek SDH obcí závisí 

na tom, zda je jednotka předurčena pro výjezdy mimo obec ( JPO II a JPO III – jednotky 

s územní působností) nebo je určena jen pro zásahy na území zřizovatele (JPO V – jednotky 

s místní působností). 

Kategorie JPO II a JPO III 

Prvním zdrojem finančních prostředků pro tyto kategorie jednotek je obec, jejíž 

povinností ze zákona o PO je zabezpečit materiální a finanční potřeby jednotky SDH obce5. 

Jelikož tyto kategorie zasahují i mimo území svého zřizovatele, přísluší jim dotace 

ze státního rozpočtu. Jejich výše je přímo závislá na počtu zásahů mimo území obce. MV ČR 

poskytuje jednotkám SDH obcí dva druhy státních dotací: 

1. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, která je určena pro jednotky vybraných obcí na 

pokrytí výdajů spojených s akceschopností jednotek (Odborná příprava členů, za uskutečněný 

zásah, věcné vybavení, apod.). Dotace je poskytována prostřednictvím krajů. 

2. Investiční dotace na obnovu zásahové a požární techniky. Jedná se o účelovou dotaci, 

která je poskytována obcím na základě písemné žádosti. Dotace vyhlašuje MV – GŘ HZS ČR 

na každý kalendářní rok a jsou určeny na pořízení nové požární techniky (CAS 7,5 ; CAS 10; 

CAS 15 a CAS 20). Výše dotace na CAS má maximální výši 2 mil. Kč nebo 2,5 mil. Kč. Do 

roku 2006 byla možnost získání dotace pro nákup DA ve výši 800.000 Kč. Pro rok 2009 byla 

opět možnost získání této dotace v maximální hodnotě 500.000 Kč. Žádost se podává 

prostřednictvím HZS kraje. O poskytnutí dotací rozhoduje MV – GŘ HZS ČR. Výše dotace 

na pořízení nové požární techniky může být max. 70 % nákladů akce v běžném roce, 

v případě rekonstrukce to může být max. 50 % nákladů v běžném roce. Příjemci mají 

                                                 
5 § 29 odst.1 písmena d), zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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povinnost dotaci využít v daném rozpočtovém roce a pouze k účelům, na něž byla poskytnuta. 

Na dotaci není právní nárok. 

Z § 27 odst. 1 písmene d) a odst. 3 písmene b) 2 zákona č. 133/1985 Sb., vyplývá, že 

na financování těchto jednotek se podílí kraj (přispívá na financování potřeb jednotek 

zařazených do plošného pokrytí území kraje JPO, hradí jednotkám náklady spojené se zásahy 

mimo územní obvod jednotky a podílí se na financování akceschopnosti jednotek a pořízení či 

obnově techniky). Kraj poskytuje JPO II a JPO III finanční prostředky jednak v rámci 

samostatné působnosti (tj. ze svého rozpočtu) nebo v rámci přenesené působnosti (obdrží ze 

státního rozpočtu příspěvek na výkon přenesené působnosti, výši příspěvku stanoví 

Ministerstvo financí po projednání s ministerstvem vnitra6). O dotacích kraje rozhoduje 

zastupitelstvo kraje7. 

Dalšími možnými zdroji financí mohou být sponzorské dary či tržby z vlastní 

činnosti (zapůjčení techniky, sběr železa, požární dohled na různých akcích pořádanými 

soukromými osobami apod.). 

Financování JPO V  

V případě JPO V je otázka financování velmi jednoduchá. Jelikož se jedná o výkon 

státní správy v samostatné působnosti, nejsou jako JPO II, JPO III standardně dotovány. 

Veškeré potřeby jednotky jsou hrazeny obcí, která jednotku zřídila k zabezpečení PO na svém 

území8. V případě, že jednotka vyjede mimo území obce k zásahu na vyžádání místně 

příslušného operačního a informačního střediska, má jednotka nárok na náhradu výdajů 

spojených s tímto zásahem. Tyto náklady hradí kraj, případně podnikající fyzická či právnická 

osoba.  

Z § 27 odst. 3 písmene b) 2., zákona č. 133/1985 Sb., vyplývá, že na financování 

těchto jednotek se podílí také kraj (formou příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu 

požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky SDH ). Dalšími zdroji finančních 

prostředků mohou být výtěžky z vlastní činnosti nebo od případných sponzorů. 

 

 

                                                 
6 § 29 odst. 2, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
7 § 36 odst. 1 písmena c), zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
8 § 29 odst. 1 písmena a), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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8.2.1 Rozpočty obcí okresu Prostějov 

Získání rozpočtů na požární ochranu všech obcí okresu Prostějov je nelehký úkol. 

Nicméně jsou tyto údaje potřebné k provedení průzkumu, kolik finančních prostředků jsou 

jednotlivé obce schopny do svých jednotek PO investovat. Na základě těchto investic bude 

sestaven model obnovy mobilní požární techniky. Bude přitom vycházeno ze žádostí o 

poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného 

vybavení z rozpočtu Olomouckého kraje pro rok 2010. Zde je obcemi, které si zažádaly o 

finanční příspěvek uvedeno, kolik investovaly do jednotky SDH za poslední tři roky (2007, 

2008, 2009). Procentuální zastoupení získaných rozpočtů obcí na svoji jednotku SDH bylo u 

kategorie JPO II - 100 %, JPO III – 70 % a JPO V – 34 %. Do investic nejsou zahrnuty 

příspěvky z rozpočtu státu nebo kraje. 

Průměrné investice obcí
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 Obrázek č. 12 - Investice obcí v letech dle kategorie JPO 

Obrázek č. 12 znázorňuje průměrné investice obcí na požární ochranu dle kategorie 

JPO. Zejména u kategorie JPO II je částka značně vysoká a přesahuje 1.000.000 Kč. To je 

způsobeno zejména nákupem nové mobilní požární techniky v posledních letech nebo 

splácením úvěru, kterým byl nákup hrazen.  

Získané finanční prostředky obcí představují všechny náklady na činnost svých 

jednotek. Jejich výše je brána jako průměr za poslední 3 roky pro každou jednotku. Pro 

sestavení modelu obměny bude předpokládáno, že 50 % z těchto částek je možné využít pro 
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investice do mobilní požární techniky. Proto budou tyto investice sníženy na polovinu a 

rozděleny do intervalů. Každá kategorie má díky rozdílné výši svých investic různé intervaly.  

Tabulka č. 13 - Rozpočty obcí na JPO II 

Výše investic [Kč] do 100.000  100.000 až 200.000 200.000 až 500.000 nad 500.000 
Procento 20 % 0 % 40 % 40 % 

Tabulka č. 14 - Rozpočty obcí na JPO III 

Výše investic [Kč] do 50.000 50.000 až 100.000 100 000 až 200.000 nad 200.000 
Procento 33.3 % 33.3 % 11.1 % 22.2 % 

Tabulka č. 15 - Rozpočty obcí na JPO V 

Výše investic [Kč] do 15.000 15.000 až 50.000 50.000 až 100.000 nad 100.000 
Procento 38 % 26 % 24 % 12 % 

 

8.2.2 Krajské dotace v rámci okresu Prostějov 

Obec v souladu s ustanovením9 má zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů 

obce, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena do plošného pokrytí kraje 

jednotkami požární ochrany, vydaného Nařízením Olomouckého kraje. 

Každoročně obce žádají o poskytnutí příspěvku na pořízení, rekonstrukci, opravu 

požární techniky a nákup věcného vybavení jednotky SDH. Ty zůstanou majetkem obcí. Obec 

je povinna se zavázat, že se na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup 

věcného vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů bude podílet ze svého rozpočtu 

minimálně 50% pořizovací ceny. V případě schválení žádosti, Olomoucký kraj poskytne 50% 

pořizovací ceny uvedené v žádosti pro výše zmíněné účely, maximálně však 300.000 Kč. 

Jednomu žadateli může být poskytnut v daném kalendářním roce jeden finanční příspěvek. 

Pro účely mé diplomové práce mi po podání žádosti byly oddělením krizového 

řízení Krajského úřadu Olomouckého kraje poskytnuty v písemné podobě data o příspěvcích 

jednotkám SDH obcí Olomouckého kraje. Data byla převedena do elektronické podoby 

pomocí programu Microsoft Office Excel a z nich vybrány položky týkající se okresu 

Prostějov (pouze příspěvky na CAS a DA v letech 2004 až 2009). Následně byly z hodnot 

vytvořeny grafy obrázků.  

                                                 
9 § 29 odst. 1 písm. a), zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 
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Krajská dotace 2004 až 2009
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Obrázek č. 13 - Investice kraje v letech dle kategorie JPO 

8.3 Opravy a údržba 

Údržba vozidel je souhrn určitých postupů, jejichž uplatňováním za určených 

podmínek se provádí obnova požadovaného technického stavu automobilu. Do celku údržby 

je zahrnuta údržba jednak preventivní, která je prováděná v určených intervalech a má za úkol 

snížit pravděpodobnost vzniku poruchy nebo zhoršení funkčnosti. Dále údržba po poruše, 

prováděná při zjištění poruchy, která uvádí automobil do stavu před poruchou a je tak dále 

schopna plnit svoji požadovanou funkci [1]. 

Oprava je část údržby po poruše, při které se provádí na automobilu úkony, které 

odstraní požadovaný nedostatek a vrátí funkčnost do požadovaného stavu [1]. 

V dnešní době je situace taková, že si své požární automobily udržují jednotky 

zejména svépomocí. Počet odpracovaných hodin při opravách a údržbě dokazuje, že celá řada 

jednotek SDH obcí je schopna do oprav a údržby vozidel vynaložit mnoho svého volného 

času a úsilí. Díky tomu jsou automobily schopné překonávat svoji doporučenou životnost a 

nadále být akceschopné. Pomocí dotazníků byl zjištěn procentuální podíl krytí oprav a 

vynaložený čas potřebný na opravy vybrané mobilní požární techniky prováděné svépomocí.  

Pro názornost bude uveden příklad opravy svépomocí jednotky SDH Nezamyslice, 

která si prováděla opravu na své CAS 25 LIAZ 101.860 zakoupené v roce 2008 z finančních 
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prostředků obce v hodnotě 805.000 Kč. Na opravu nástavby, karoserie a následně laku byly 

vynaloženy finanční prostředky z rozpočtu obce v hodnotě 30.000 Kč. Dobrovolní hasiči 

opravu provedli do doby menší než 3 měsíce, přičemž daný rok na vozidle odpracovali 

350 hodin. Fotografie prováděné opravy jsou uvedeny v příloze č. 4. 

Procentuální podíl vynaložených finančních prostředků na rozsáhlejší obnovení 

(repasi) požárních vozidel bez ohledu na kategorii jednotky SDH obcí v okrese Prostějov je 

uveden v tabulce č. 16. Tyto údaje vychází z vyhodnocení dotazníků a vypovídají o tom, že 

největší finanční podíl nesou obce. Druhou nejvíce přispívající složkou je kraj. Posledními 

položkami jsou sponzorské dary nebo sbírky, které v některých případech taky nesou značný 

podíl na spolufinancování. 

Tabulka č. 16 - Podíl finančního krytí na opravě techniky   

Druh vozidla Krajská dotace Rozpočet obce Sponzorský dar Sbírka 
CAS 20% 54% 18% 8% 
DA 7% 79% 4% 10% 

V průměru dle stáří jednotlivých vozidel dislokovaných u jednotek SDH obcí byly 

na vybraných požárních automobilech odpracovány za období let 2004 až 2009 počty hodin 

uvedené v tabulce č. 17 pro CAS a v tabulce č. 18 pro DA. Tento průzkum měl za úkol 

vyhodnotit počty odpracovaných hodin na údržbě dle stanovených intervalů stáří vybrané 

mobilní požární techniky. Bylo stanoveno stáří v intervalech roku výroby 1960 až 1979, 1980 

až 1999 a nad 2000. Předpokladem je navýšení průměrných hodnot počtu odpracovaných 

hodin se zvyšujícím se stářím. To bude vypovídat o větší pracnosti při údržbě a opravách 

starších vozidel. V případě ustálenosti a malých rozdílech v navýšení hodin vyvrátí 

předpoklad, že se zvyšujícím se stářím této techniky roste i počet odpracovaných hodin.     

Tabulka č. 17 - Průměrný počet odpracovaných hodin na CAS 

Stáří 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkový průměr
nad 2000 30 30 55 60 58 37 45 
1980 - 1999 53 65 48 82 186 148 97 
1960 - 1979 135 121 111 99 305 157 155 
 
 

Tabulka č. 18 - Průměrný počet odpracovaných hodin na DA 

Stáří 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Celkový průměr
nad 2000 60 80 50 35 46 36 51 
1980 - 1999 60 88 62 88 74 86 76 
1960 - 1979 128 81 100 82 168 98 110 
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Z tabulek č. 17 a č. 18 je patrné, že se stanovený předpoklad potvrdil. Do tabulek 

byly dány i celkové průměrné hodnoty, které jasně vypovídají o pravdivosti stanoveného 

předpokladu. Hodnoty v tabulkách byly zaokrouhleny na celá čísla. Pro grafické znázornění 

jsou z tabulek vytvořeny v příloze č. 5 obrázky grafů. 

Dalším bodem dotazníku bylo zjištění počtu poruch u vybrané požární techniky 

jednotek SDH obcí okresu Prostějov za období 2004 až 2009. Jelikož jsou velké rozdíly ve 

vedení deníku oprav a každý si je vede dle svého uvážení, byl stanoven počet závažnějších 

oprav dobou odpracování delší než 8 hodin. Tím se opravy zredukují na nejzávažnější, které 

nebývají tak časté a dobrovolní hasiči si je jsou schopni pamatovat. To bude dle mého názoru 

dostatečně vypovídat o poruchovosti této požární techniky. Opět bylo zvoleno rozdělení dle 

stáří techniky. Jelikož je stanovena doba oprav výší než 8 hodin, bude předpokládaných 

poruch velmi málo a v konečném průměru v období let se s největší pravděpodobností budou 

blížit nule. Jelikož jsou výsledné průměry zaokrouhleny na celá čísla, je možné, že hodnoty 

budou v některých případech nulové.  

Tabulka č. 19 - Průměrný počet poruch na CAS 

Stáří  2004 2005 2006 2007 2008 2009
nad 2000 0 0 0 1 0 0
1980-1999 0 0 0 1 1 2
1960-1979 1 1 1 0 1 1

Tabulka č. 20 - Průměrný počet poruch na DA 

Stáří 2004 2005 2006 2007 2008 2009
nad 2000 0 1 0 0 0 0
1980-1999 0 1 0 1 1 1
1960-1979 1 1 1 1 1 1

 

Z hodnot uvedených v tabulce č. 19 a č. 20 je patrné, že vyslovený předpoklad se 

potvrdil. Z výsledných nulových hodnot lze usoudit, že méně než u poloviny jednotek 

zařazených do průměrů se v daném období nevyskytla závada stanoveného rozsahu. Přesto je 

z tabulek viditelné, že u starších CAS i DA je výskyt nenulových hodnot početnější. Tabulky 

jsou dle mého názoru značně vypovídající, proto nebudou v příloze uvedeny obrázky grafů. 
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9 Očekávaný vývoj mobilní požární techniky 

V devadesátých letech neprobíhal u jednotek SDH obcí v okrese Prostějov nákup 

nových CAS. Obrázek č. 3 v kapitole 6.6 je toho viditelným důkazem. Obce upřednostňovaly 

investice do jiných odvětví a zanedbávaly tak investice do omlazení mobilní požární techniky. 

V důsledku toho došlo ke značnému zestárnutí techniky. To potvrzuje fakt, že ani dotace ze 

státního rozpočtu ve výši 50 % pořizovací ceny na novou požární techniku nebyly obcemi až 

do roku 2000 využívány. Od roku 2000 dochází k využívání této dotace, avšak jen v nepatrné 

míře u jednotek SDH obcí, které jsou schopné tuto záležitost spolufinancovat. Další negativní 

skutečností v celé ČR je, že se nepodařilo legislativně prosadit, aby se na financování požární 

ochrany podílely pojišťovny. Právě ty profitují z uchráněných hodnot, které jednotky PO 

svým včasným zásahem zachrání. Jejich podíl investování do techniky by tedy znamenal 

značnou úlevu pro rozpočet státu i obcí.  

9.1 Zakoupení nových požárních automobilů 

Zakoupení nových požárních automobilů není levnou záležitostí. Z vyhodnocení 

dotazníků a průzkumu trhu se ceny nových CAS na našem trhu pohybují v rozmezí 

5 až 7 mil. Kč. Ceny nových DA jsou řádově kolem 700 tis. Kč bez vybavení a 1,6 mil. Kč 

včetně výbavy. Pro mnoho obcí v okrese Prostějov se stává její nákup nedosažitelnou 

skutečností. Přesto se však najdou obce, které jsou pořízení nové požární techniky schopny za 

přispění dotace financovat. Pro stanovení prognózy bude vycházeno ze zakoupených nových 

požárních automobilů v okrese Prostějov v období posledních 10-ti let. V roce 2010 je 

naplánovaná obměna jednotky SDH Němčice nad Hanou, která za přispění státní dotace ve 

výši 2.000.000 Kč zakoupí novou CAS. 

Tabulka č. 21 - Pořízení nových CAS 

Počet CAS 
Období  JPO II JPO III 

1990 až 1994 0 0 
1995 až 1999 0 0 
2000 až 2004 2 0 
2005 až 2009 1 1 
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9.2 Bezúplatný převod 

Jedná se o převod starší požární techniky, zejména CAS od HZS ČR na jednotky 

SDH obce. Převedené CAS by měly mít stáří maximálně 10 až 16 let a měly by být schopné 

plnit své úkoly. Způsob bezúplatných převodů je cesta zdlouhavá, jelikož se vyřazují jen 

nepotřebná nebo nadbytečná technika, které není i u HZS ČR dostatek. To by se ale mohlo 

v nastávajících letech změnit, díky spuštěnému programu „Periodická obnova základní 

požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“, jehož realizace byla zahájena 

v roce 2007. Do budoucna se dá počítat s novými přírůstky CAS převedených od HZS ČR 

Olomouckého kraje. Plánovaný převod nově nakoupených CAS na jednotky SDH obce je po 

5 letech užívání u HZS ČR. 

V případě využití této možnosti je nutno CAS technicky zhodnotit. Proto je třeba 

počítat s investicemi do oprav karoserie, nástavby, podvozku, či motorové části. Tato varianta 

je dobrým řešením pro obce, které nemají potřebné finance na nákup nové techniky. Převod 

těchto CAS by mohl být navržen pro jednotky SDH obcí kategorie JPO III, které nemají tolik 

zásahů jako JPO II. V okrese Prostějov jsou téměř všechny kategorie JPO II již obměněny. 

9.3 Stanovení prognózy 

Očekávaný vývoj bude stanoven pro CAS u jednotek SDH obcí okresu Prostějov 

kategorie JPO II a JPO III. Při stanovení prognózy bude vycházeno z podkladů poskytnutých 

HZS ČR Olomouckého kraje pracovištěm IZS a služeb územního odboru Prostějov. U 

kategorie JPO II by se v budoucích 10-ti letech měla technika omlazovat. Příčinou jsou již 

proběhlé a stále probíhající obměny těchto požárních vozidel. Předpoklad u kategorie JPO III 

je horší. Průměrné stáří CAS by se mělo během příštích 10-ti let udržet nebo spíše narůstat. 

Z poskytnutých údajů má v následujících letech docházet k početnějším převodům CAS. U 

kategorie JPO V by měla být situace s průměrných stáří CAS nejhorší. Jelikož zde platí 

nepřímá úměra ve financování jednotek SDH obcí. Čím nižší kategorie JPO, tím je potřeba 

vyšších investic ze strany obce. S převodem od HZS ČR se nepočítá. Jednotky kategorie 

JPO V s územní působností nejsou standardně dotovány z programů MV ČR a proto by 

musely nákup techniky financovat zcela samy. V lepším případě s příspěvkem krajského 

úřadu v maximální výši 300.000 Kč. Tento fakt do budoucna zapříčiní zestárnutí CAS na 

úroveň nepoužitelnosti, kdy budou muset být díky své přestárlosti vyřazeny. S kategoriemi 

JPO V nebude v prognóze vývoje průměrného stáří počítáno.  
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9.3.1 Prognóza u kategorie JPO II 

Prognóza bude provedena při pořízení nových CAS. První varianta bude nákup dvou 

nových CAS. V roce 2010 pořídí jednotka SDH Němčice nad Hanou novou CAS. Jelikož 

nebyla technika započtena do průměru v roce 2010, bude započtena až v roce 2011 s rokem 

výroby 2010. Z předcházejících let vyplynulo, že JPO II obměnily jednu CAS za 5 let. Proto 

pro zbylou jednotku je prognózovaný nákup v roce 2015. Druhá varianta nepočítá s nákupem 

nové CAS v roce 2015. 

Výhled do budoucna CAS v kategorii JPO II
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Obrázek č. 14 - Odhadovaný vývoj průměrného stáří CAS u kategorie JPO II 

Vývoj pro první variantu by dle obrázku č. 14 znamenal do budoucna 10-ti let 

snížení o jeden rok stávajícího průměrného stáří CAS. Pro druhou variantu by znamenal 

nárůst průměrného stáří o 5 let. Očekávaný vývoj do roku 2020 se tedy jeví jako velice 

příznivý. Po roce 2020 není s výhledem na dalších 10 let předpokládáno, že proběhlá obměna 

bude nadále probíhat stejným tempem. Spíše se očekává, že bude stagnovat stejně tak, jako 

tomu bylo v předcházejících letech, když byla již obměněná technika pořízena jako nová. Je 

však mnoho faktorů, které mohou situaci příznivě i nepříznivě ovlivnit (např. probíhající 

periodická obnova u HZS ČR, zapojení pojišťoven do financování JPO). 
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9.3.2 Prognóza u kategorie JPO III 

Tabulka č. 22 - Předpokládaný převod CAS od HZS ČR 

CAS CAS 15 MAN CAS 25 T 815 CAS 24 T 815 CAS 32 T 815
Rok výroby 2008 1999 2001 1989 
Předpokládaný rok převodu 2013 2011 2012 2012 

Pro první variantu prognózy u kategorie JPO III bude počítáno s pořízením nové 

CAS a bezúplatnými převody 4 CAS od HZS ČR Olomouckého kraje, uvedenými v tabulce č. 

22. Druhá prognózovaná varianta počítá s převodem CAS od HZS ČR Olomouckého kraje 

bez CAS 15 MAN. Důvodem může být omezení investic do periodické obměny mobilní 

požární techniky, která by musela být zastavena. Třetí prognózovanou variantou je žádný 

nákup a převod CAS. 

Výhled do budoucna CAS v kategorii JPO III
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Obrázek č. 15 - Odhadovaný vývoj průměrného stáří CAS u kategorie JPO III 

První varianta prognózovaného vývoje by znamenala udržení průměrného stáří na 

počátečních 27 letech. Tento příznivý vývoj by byl zapříčiněn čtyřmi plánovanými převody a 

jednou možnou koupí nové CAS. Druhá možná varianta by zvýšila průměrné stáří o 5 let. 

Třetí varianta bez žádné obměny není tolik pravděpodobná, takže navýšení průměrného stáří o 

celých 10 let v kategorii JPO III je neočekávané. 
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10 Model obměny mobilní požární techniky 

Poslední kapitolou je stanovení modelu obměny. Ten bude závislý na ceně vybrané 

požární techniky, době její životnosti a finančních možnostech obcí. Model pro CAS bude 

stanoven pro kategorie JPO II a JPO III a pro DA bude stanoven pro všechny jednotky SDH 

obcí okresu Prostějov. Ceny požárních automobilů budou brány z průzkumu trhu na 

webových stránkách prováděný v průběhu posledních šesti měsíců. Budou zohledněny i 

pořizovací ceny stávající techniky z vyplněných dotazníků. Tak bude docíleno získání vzorku 

o cenách s větší vypovídající hodnotou. 

Popis stanovení modelu: 

Zastupitelstvo každé obce každoročně schvaluje v rámci rozpočtu i částku pro 

kapitolu § 5512 požární ochrana dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a obecním zřízení ve 

znění pozdějších předpisů. Z těchto rozpočtů bude model obměny vycházet. Rozpočet 

obsahuje jednotlivou položkovou skladbu, která zahrnuje náklady investiční, provozní a 

ostatní náklady. Lze tedy usoudit, že investice do vybrané mobilní požární techniky nebudou 

v celé výši rozpočtu. Proto byly již v kapitole 8.2.1. získané rozpočty obcí sníženy na 50 %. 

Sestaveno bude více variant a zvolena bude vždy ta nejvýhodnější dle finančních možností 

obcí vyplývající z kapitoly 8.2.1. diplomové práce. 

Deklarace proměnných: 
I :  Investice na rok životnosti pro zřizovatele 

C :  Cena CAS (DA), od které jsou odečteny dotace a příspěvky 

Ž :  Stanovená doba životnosti nebo zbývající životnost 

 

Vzorec pro výpočet:  
 

I = C / Ž  [Kč]         (2) 

10.1 Model č. 1 pro novou cisternovou automobilovou stříkačku 

Model obměny bude sestaven nejprve při pořizování nových CAS. Zde bude 

zohledněna možnost získání příspěvku a dotace. Výchozím kritériem bude životnost CAS dle 

pokynu GŘ HZS ČR [11] s jedním technickým zhodnocením, tedy 16 let. Na základě 

propočtu kolik by činily investice na rok během stanovené životnosti bude zjištěno, zda jsou 

obce schopny nákupu nových CAS. V případě nevyhovujícího zjištění, bude pro jednotky 
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stanovena jiná alternativa pořízení (nákup starší techniky, bezúplatný převod). Pro pořízení 

CAS bude počítáno s hodnotami uvedenými v tabulce č. 23.  

 Tabulka č. 23 - Celková potřeba financí na obměnu CAS 

Cena CAS Cena technického 
zhodnocení Počet JPO II a JPO III Celková cena pro 18 

jednotek 
5.000.000 Kč 1.000.000 Kč 18 108.000.000 Kč 

Celkově je na okrese Prostějov 18 jednotek kategorie JPO II a JPO III. Bude tedy 

třeba investic uvedených v tabulce č. 23. Pořizovací cena CAS byla stanovena na 

5.000.000 Kč a počítá se také s jedním technickým zhodnocením během životnosti vozidla 

v celkové výši 1.000.000 Kč. Do systému obměny je během životnosti CAS nutno dát celkem 

108.000.000 Kč.  

Tabulka č. 24 - Dotace na pořízení a obnovu CAS 

Státní dotace na 
pořízení 

Krajská dotace na 
pořízení 

Krajský příspěvek na technické 
zhodnocení 

Celkem pro 18 
jednotek 

2.000.000 Kč 300.000 Kč 300.000 Kč 46.800.000 Kč 

Za předpokladu, že CAS nebudou obměněny v jednom roce, ale budou probíhat 

pouze jedna za daný rok, je možné počítat s dotacemi státu a příspěvky kraje. Kdyby obměna 

probíhala souběžně, nebyl by stát ani kraj schopen finančně záležitost obměny zabezpečit. 

Plánovaná obměna bude tedy pro 18 jednotek v průběhu 18-ti let. 

Tabulka č. 25 - Celkové finanční krytí CAS 

Nutno celkem získat Možnost maximálních příspěvků Celková cena pro zřizovatele JPO
108.000.000 Kč 46.800.000 Kč 61.200.000 Kč 

 

Na potřebnou částku 108.000.000 Kč pro obměnu lze získat státní dotace a finanční 

příspěvky od krajského úřadu ve výši 46.800.000 Kč (43 %). Zbylých 61.200.000 Kč (57 %) 

musí uhradit zřizovatelé jednotek. Model obměny vztahujeme k možnostem rozpočtů obcí, 

proto budeme dále pracovat s cenou CAS po odečtení dotací a příspěvků, tedy 3.400.000 Kč. 

10.1.1  Varianta č. 1 - návrh při životnosti 16 let 

Tabulka č. 26 - Stanovení potřebných kusů CAS pro 16 let 

Varianta č. 1 Cena CAS Cena CAS na rok životnosti 
Životnost 16 let 3.400.000 Kč 212.500 Kč 
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První varianta je pořízení nových CAS s životností 16 let. Jde o orientační dobu 

životnosti pro CAS vyrobených po roce 2000, kde je brána životnost dle pokynu GŘ HZS ČR 

[11] 10 let a k tomu je připočteno 6 let životnosti po technickém zhodnocení. Cena jedné CAS 

vychází zřizovatele jednotky na 3.400.000 Kč. To znamená, že za 16 let doby životnosti by 

každá obec musela ročně investovat 212.500 Kč. Dle těchto tabulek kapitoly 8.2.1. je patrné, 

že 80 % obcí zřizující kategorie JPO II by byly schopny finančního krytí i při této stanovené 

životnosti. Zbylých 20 % představuje jednu obec, která investuje ročně do 100.000 Kč. Obce 

zřizující kategorii JPO III mají v převážné většině (67 %) investice do 100.000 Kč. Investice 

nad 200.000 Kč má pouze 22,2 % těchto obcí. Proto je třeba stanovenou dobu životnosti 

prodloužit.  

10.1.2  Varianta č. 2 - návrh při životnosti 20 let 

Tabulka č. 27 - Stanovení potřebných kusů CAS pro 20 let 

Varianta č. 2 Cena CAS Cena CAS na rok životnosti 
Životnost 20 let 3.400.000 Kč 170.000 Kč 

Pro návrh životnosti CAS 20 let včetně technického zhodnocení bude postup 

stanovení stejný jako pro variantu č. 1. Výsledná částka investice na rok po dobu 20 let 

vychází na jednu obec 170.000 Kč. Těchto investic je opět schopno 80 % obcí zřizující 

kategorii JPO II a 22,2 % obcí zřizujících kategorii JPO III. 

10.1.3  Varianta č. 3 - návrh při životnosti 26 let 

Tabulka č. 28 - Stanovení potřebných kusů CAS pro 26let 

Varianta č. 3 Cena CAS Cena CAS na rok životnosti 
Životnost 26 let 3.400.000 Kč 130.769 Kč 

Průměrná doba životnosti v kategorii JPO III je 27 let. Výpočet pro životnost 26 let 

bude tedy konečný. Důvodem je udržení alespoň současného průměrného stáří CAS. 

Výsledná částka pro životnost 26 let na rok činí 130.769 Kč. Z toho vyplývá, že i pro tuto 

variantu je výsledek stejný jako u předešlých dvou variant. Tedy 80 % obcí zřizujících 

kategorii JPO II a 22,2 % obcí zřizujících kategorii JPO III by těchto investic byly schopny. 

10.2 Model č. 2 pro starší cisternovou automobilovou stříkačku 

Tento model se bude zabývat nákupem starších CAS. Pořizovací ceny budou 

stanoveny na základě prováděného průzkumu trhu. Kritériem pro výběr starších CAS bylo 

stáří této techniky. Jelikož maximální životnost CAS byla stanovena na 26 let, bude brána 
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technika ve stáří 20 let a novější (maximální rok výroby 1990). Jelikož se na českém trhu 

starší CAS tohoto roku výroby neprodávají, budou brány ceny z webových stránek sousedních 

států (Německo, Rakousko). Zde se ceny CAS roku výroby 1990 pohybují v rozmezí 800.000 

až 1.200.000 Kč. Bude tedy počítáno s hodnotami uvedenými v tabulce č. 29. 

Tabulka č. 29 - Náklady na starší CAS 

Rok výroby Cena CAS Stáří 
1990 1.000.000 Kč 20 let 

Jelikož se jedná o starší techniku, není možno čerpat státní dotace na pořízení. 

Můžeme tak počítat jen s příspěvkem od krajského úřadu na pořízení v celkové výši 

300.000 Kč. V jednom roce není možné žádat o příspěvek na pořízení a opravu, proto nebude 

počítáno s příspěvkem na technické zhodnocení od krajského úřadu. Zbylé investice na 

zhodnocení požární techniky zůstanou na zřizovateli jednotky. 

Tabulka č. 30 - Konečné náklady na starší CAS 

Cena CAS po obdržení 
příspěvku 

Cena technického 
zhodnocení 

Konečná cena CAS pro 
zřizovatele 

700.000 Kč 1.000.000 Kč 1.700.000 Kč 

Stáří pořizované techniky je 20 let. Proto musí být počítáno s maximální životností 

26 let, jako tomu bylo při stanovení modelu pro nové CAS u varianty č. 3. Konečná doba 

životnosti těchto starých CAS bude stanovena rozdílem maximální životnosti (26 let) a stářím 

CAS (20 let). Zbývající doba životnosti vychází na 6 let. Dle stejného vzorce (2) bude 

zjištěno, kolik vyjdou investice na starší CAS. Výsledná částka na dobu zbývající životnosti 

činí 283 333 Kč.  

10.3 Vyhodnocení modelu nákupu nových a starších CAS 

Tabulka č. 31 - Možné varianty obnovy nových CAS 

Možnost obměny Stanovená 
životnost Obce schopné financovat Částka obce na rok 

varianta č. 1 16 let JPO II – 80 %      JPO III- 22,2% 212.500 Kč 
varianta č. 2 20 let JPO II – 80 %      JPO III- 22,2% 170.000 Kč 
varianta č. 3 26 let JPO II – 80 %      JPO III- 22,2% 130.769 Kč 

 Při stanovení modelu pořízení nových CAS byla dle propočtů zjištěna následující 

fakta. U všech tří variant by 80 % obcí zřizující kategorie JPO II byly schopny nákupu nových 

CAS a u kategorie JPO III by nákupu nových CAS bylo schopno 22,2 % obcí. Vypočtené 

výsledky odpovídají u kategorie JPO II skutečnosti, kdy 80 % obcí bylo v posledních letech 
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schopno nákupu nových CAS. Dle propočtu pro kategorii JPO III by bylo 22,2 % obcí nákupu 

nových CAS. V porovnání se skutečností je tomu jinak, 22,2 % obcí představuje 3 obce, které 

by nákupu byly schopny. V posledních letech došlo k nákupu nové CAS pouze u jediné obce. 

Proto se musí zvolit jiná možnost dofinancování v podobě bezúplatných převodů od HZS ČR 

Olomouckého kraje v rámci okresu Prostějov. 

Model obnovy pro nákup starších CAS je dle propočtu nevýhodný. Dosahuje 

dvojnásobku investice pro pořízení nové CAS, varianty č. 3 při životnosti 26let. 

10.4 Model č. 3 pro převod cisternové automobilové stříkačky 

Poslední model bude zohledňovat převod CAS od HZS ČR Olomouckého kraje. 

V rámci okresu Prostějov jsou v současné době plánovány 4 bezúplatné převody CAS 

s výhledem do příštích tří let. Zde budou zohledněny roky výroby daných CAS. Výhodou 

těchto převodů jsou nulové investice na pořízení. Bude počítáno pouze s investicemi na 

technické zhodnocení těchto vozidel během jejich životnosti v hodnotě 1.000.000 Kč, přičemž 

bude zohledněna možnost příspěvku na technické zhodnocení od krajského úřadu v hodnotě 

300.000 Kč. Výsledná cena pro zřizovatele bude činit 700.000 Kč. Díky realizaci projektu 

„Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“, 

bude počítáno s přírůstky převedených CAS i do budoucna. Pro model bude opět stanoveno 

více variant dle stanovených životností. 

Tabulka č. 32 - Předpokládané bezúplatné převody CAS do tří let 

CAS CAS 15 MAN CAS 25 T 815 CAS 24 T 815 CAS 32 T 815
Rok výroby 2008 1999 2001 1989 
Předpokládaný převod 2013 2011 2012 2012 
Stáří v době převodu 5 12 11 23 

Tabulka č. 33 - Zbývající doby životnosti CAS 

Zbývající životnost pro CAS v letech CAS CAS 15 MAN CAS 25 T 815 CAS 24 T 815 CAS 32 T 815 
Stáří v době převodu 5 12 11 23 
Doba životnosti 16 let 11 4 5 prošlá životnost 
Doba životnosti 20 let 15 8 9 prošlá životnost 
Doba životnosti 26 let 21 14 15 3 
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Deklarace proměnných: 

P :  Přínos, který přinese převedená CAS do systému obnovy (ohodnocení starší CAS) 

C  :  Cena nové CAS (stanoveno na 5.000.000 Kč) 

Ž :  Doba životnosti dle variant 

ZŽ :  Zbývající životnost starší CAS 

Vzorec pro výpočet: 

 P = C / Ž * ZŽ   [Kč]        (3) 

Tímto výpočtem zjistíme, kolik mohou přinést bezúplatně převedené CAS do 

systému obnovy při různých variantách životnosti. 

Tabulka č. 34 - Přínos převedených CAS od HZS ČR v Kč 

CAS CAS 15 MAN CAS 25 T 815 CAS 24 T 815 CAS 32 T 815 CELKEM (CP)
Varianta č. 1 3.437.500 Kč 1.250.000 Kč 1.562.500 Kč překročeno 6.250.000 Kč 
Varianta č. 2 3.750.000 Kč 2.000.000 Kč 2.250.000 Kč překročeno 8.000.000 Kč 
Varianta č. 3 4.038.462 Kč 2.692.308 Kč 2.884.615 Kč 576.923 Kč 10.192.308 Kč

  

Varianta č. 1 pro životnost 16 let nám s výhledem do tří let přinese do systému 

financování celkově 6.250.000 Kč. Varianta č. 2 pro životnost 20 let nám s výhledem do tří 

let přinese do systému financování celkově 8.000.000 Kč. Varianta č. 3 pro životnost 26 let 

nám s výhledem do tří let přinese do systému financování 10.192.308 Kč. Vzhledem k tomu, 

že v předcházejících 2 letech nebyla převedena na jednotky SDH obcí žádná CAS, bude tento 

přínos považován za přínos během periody 5 let. 

Deklarace proměnných: 

PR :  Přínos na rok převedením 4 CAS na každou obec v Kč 

CP :  Celkový přínos 4 CAS dle variant 

O :  Období, za které se CAS převedou (v našem případě 5 let) 

J :  Počet obcí zřizující jednotky PO zařazené do obměny (18 obcí) 

 

Vzorec pro výpočet: 

 PR = CP / O / J   [Kč]       (4) 
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Z tabulky č. 34 známe celkový přínos (CP) převedených CAS během periody 5–ti 

let. Z toho lze dle výpočtu (4) zjistit, kolik ročně přinesou takto převedené CAS do systému 

obnovy pro jednotlivé varianty životností na jednu obec. 

Tabulka č. 35 - Finanční zhodnocení převedených CAS 

Možnost 
obměny 

Stanovená 
životnost 

Přínos převedených 4 
CAS (P) 

Počet 
jednote

k 

Přínos převedených 
CAS na jednotku 

ročně (PR) 
varianta č. 1 16 let 6.250.000 Kč 18 69.444 Kč
varianta č. 2 20 let 8.000.000 Kč 18 88.889 Kč
varianta č. 3 26 let 10.192.308 Kč 18 113.248 Kč

 

10.5 Vyhodnocení modelu bezúplatných převodů 

Plánované převody 4 CAS během periody 5-ti let by znamenaly veliký přínos do 

systému obměny. Pro varianty životností byly vypočteny částky, které představují roční 

přínos na každou obec. Po odečtení těchto částek od částek pro varianty pořízení nových 

CAS, dojde ke snížení ročních nákladů na pořízení CAS.  

Tabulka č. 36 - Celkové vyhodnocení převedených CAS 

Možnost 
obměny 

Roční náklady 
obce JPO II a III 
na obměnu CAS 

Přínos převedených CAS 
na jednotku ročně (PR) 

Roční náklady obce na 
obměnu CAS po odečtení 
přínosu převedených CAS 

varianta č. 1 212.500 Kč   69.444 Kč 143.056 Kč 
varianta č. 2 170.000 Kč   88.889 Kč   81.111 Kč 
varianta č. 3 130.769 Kč 113.248 Kč   17.521 Kč 

Pro variantu č. 1 při životnosti 16 let by se přínosem převedených CAS snížila na 

143.056 Kč. Pro variantu č. 2 při životnosti 20 let by přínos snížil částku u každé obce na 

81.111 Kč. Pro poslední variantu č. 3 při životnosti 26 let by byla částka snížena na 

17.521 Kč. Kdyby tedy v období pěti let přicházely do systému obměny 4 převedené CAS od 

HZS ČR Olomouckého kraje, byly by obecní rozpočty ušetřeny tak vysokých investic, které 

nejsou schopny samy financovat. 

10.6 Model č. 4 pro nové dopravní automobily 

Model obměny pro DA bude sestaven podle stejné metody jako pro CAS. Opět bude 

počítáno s nákupem nových i starších požárních automobilů a bude zohledněna možnost 

získání příspěvku od krajského úřadu na pořízení. Maximální výše tohoto příspěvku je 50 % 
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pořizovací ceny, nejvýše však 300.000 Kč. Jelikož státní dotace na pořízení nového DA 

nejsou vyhlašovány na každý rok, nebudou při stanovení modelů zohledněny. 

Při vytvoření variant modelů bude výchozím kritériem orientační životnost DA dle 

pokynu GŘ HZS ČR [11], která je stanovena na 16 let. Průměrné stáří DA v jednotkách SDH 

obcí okresu Prostějov je 21 let. Proto bude počítáno s maximální životností 20 let. Na základě 

propočtu dle výpočtu (2) bude zjištěno, kolik by činily investice na rok během stanovené 

životnosti a zda jsou obce schopny nákupu nových DA. V případě nevyhovujícího zjištění, 

bude zvolena jiná alternativa pořízení (nákup staršího DA). Pro pořízení DA je počítáno 

s cenami uvedenými v tabulce 37. Pořizovací cena je brána jednak pro nákup DA s přívěsným 

vozíkem bez vybavení a také se základním vybavením bez přívěsného vozíku. Výše cen jsou 

brány zejména z vyplněných dotazníků i z webových stránek. 

Tabulka č. 37 - Náklady na pořízení nového DA 

Cena nového 
DA 

Přívěsný 
vozík Celková cena Krajská dotace max. 50 % 

ceny 
Cena pro 

zřizovatele 
700.000 Kč 20.000 Kč 720.000 Kč 300.000 Kč 420.000 Kč

1.600.000 Kč - 1.600.000 Kč 300.000 Kč 1.300.000 Kč

10.6.1  Varianta č. 1 - návrh při životnosti 16 let 

Dopravní automobil s přívěsným vozíkem:  

Tabulka č. 38 - Stanovení potřebných kusů DA pro 16 let 

Varianta č. 1 Cena DA Cena DA na rok životnosti 
Životnost 16 let 420.000 Kč 26.250 Kč 
 

Potřebná roční investice vychází při životnosti 16 let na 26.250 Kč. To lze 

považovat za částku velice nízkou. Obce zřizující kategorie JPO II a JPO III by neměly 

problém s investicemi této výše. Avšak u kategorie JPO V by nebylo schopno investic 38 % 

obcí. Pro tyto jednotky by daná životnost musela být zvýšena. 

Dopravní automobil s vybavením: 

Tabulka č. 39 - Stanovení potřebných kusů DA pro 16 let 

Varianta č. 1 Cena DA Cena DA na rok životnosti 
Životnost 16 let 1.300.000 Kč 81.250 Kč 

 

Potřebná roční investice při životnosti 16 let vychází 81.250 Kč. 64 % obcí zřizující 

kategorie JPO V těchto investic nedosahují. 33,3 % obcí zřizující kategorii JPO III by také 
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nebyly investic této výše schopny. Jen obce zřizující kategorii JPO II by této investice dosáhly 

všechny. 

10.6.2  Varianta č. 2 - návrh při životnosti 20 let 

Dopravní automobil s přívěsným vozíkem: 

Tabulka č. 40 - Stanovení potřebných kusů DA pro 20 let 

Varianta č. 2 Cena DA Cena DA na rok životnosti 
Životnost 20 let 420.000 Kč 21.000 Kč 
 

Potřebná roční investice vychází při životnosti 20 let na 21.000 Kč. Obce zřizující 

kategorie JPO II a JPO III by neměly problém s investicemi této výše. U 38 % obcí zřizujících 

kategorii JPO V by i takto nízká výše investic na rok představovala nedosažitelnou částku. 

Dopravní automobil s vybavením: 

Tabulka č. 41 - Stanovení potřebných kusů DA pro 20 let 

Varianta č. 2 Cena DA Cena DA na rok životnosti 
Životnost 20 let 1.300.000 Kč 65.000 Kč 

 

Potřebné roční investice při životnosti 20 let vychází na 65.000 Kč. Možnosti 

investic obcí zřizující jednotky PO jsou pro tuto variantu stejné jako pro variantu č. 1.  

10.7 Model č. 5 pro starší dopravní automobily 

Cena staršího DA je brána z průzkumu na webových stránkách. Bude počítáno s 

rokem výroby 2004, stáří 6 let. Průměrná cena těchto starších DA je dle průzkumu 

300.000 Kč a bude s ní počítáno. Krajský úřad může na nákup přispět maximálně 50 % 

pořizovací ceny. Při stanovení nákladů na rok bude počítáno pro zbývající životnost. 

Tabulka č. 42 - Náklady na pořízení staršího DA

Cena starého 
DA 

Přívěsný 
vozík 

Celková 
cena 

Krajská dotace max. 50 % 
ceny DA 

Cena pro 
zřizovatele 

300.000 Kč 20.000 Kč 320.000 Kč 150.000 Kč 170.000 Kč 

10.7.1  Varianta č. 1 - návrh při životnosti 16 let 

Tabulka č. 43 - Stanovení potřebných kusů starších DA pro 16 let 

Varianta č. 1 Cena DA Cena DA na rok životnosti 
Zbývající životnost 10 let 170.000 Kč 17.000 Kč 
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Zbývající doba životnosti 6 let starého DA je 10 let. Během těchto let vychází roční 

investice na 17.000 Kč. Obce zřizující kategorii JPO V mají z 38 % investice do 15.000 Kč. 

Nebyly by schopny investovat i takhle malou částku. 

10.7.2  Varianta č. 2 - návrh při životnosti 20 let 

Tabulka č. 44 - Stanovení potřebných kusů starších DA pro 20 let 

Varianta č. 2 Cena DA Cena DA na rok životnosti 
Zbývající životnost 14 let 170.000 Kč 12.143 Kč 

Pro variantu č. 2 je zbylá životnost DA 14 let. Při této životnosti je nutné ročních 

investic ve výši 12.143 Kč. Jedná se tedy o nejlevnější způsob pořízení DA, vhodný zejména 

pro obce zřizující kategorie JPO V. 

10.8 Vyhodnocení model nákupu nových a starších DA 

Tabulka č. 45 - Investice pro varianty nákupu nových DA 

Nové DA Varianta č. 1 - pro 16 let Varianta č. 2 - pro 20 let 
Nákup DA + přívěsný vozík 26.250 Kč 21.000 Kč 
DA s vybavením 81.250 Kč 65.000 Kč 

 

Tabulka č. 46 - Investice pro varianty nákupu starších DA 

Starší DA Varianta č. 1 - pro 16 let Varianta č. 2 - pro 20 let 
6 let starý DA 17.000 Kč 12.143 Kč 

Problémy s pořízením DA automobilů se týkají zejména obcí zřizující kategorie 

JPO V, které mají nízké rozpočty. Z vyhodnocení variant pořízení starých i nových DA 

vyplynulo, že obce všechny kategorie JPO jsou schopny financování alespoň některé 

z variant. 

10.9 Výběr nejvýhodnější kombinace modelu obměny 

Závěrem této kapitoly bude výběr nejvýhodnějších kombinací variant modelů. Pro 

kategorie JPO II a JPO III musí být brány v úvahu současně varianty nákupu CAS i DA. Pro 

kategorii JPO V bude volena jedna z variant pro pořízení DA. 

Kategorie JPO II 
Obce zřizující jednotky této kategorie jsou dle propočtů z 80 % schopny ze svých 

rozpočtů na požární ochranu investic pro nákup nových CAS. Varianta č. 1 pro pořízení 

nových CAS při životnosti 16 let s celkovou investicí 212.500 Kč za rok je pro 80 % obcí 
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možná. Nutno však přihlédnout k pořízení DA, což obecní rozpočet může také značně zatížit. 

Proto bude zvolena spíše varianta č. 2 pro nákup nových CAS při životnosti 20 let s roční 

investicí 170.000 Kč. Pro nákup DA bude vhodný návrh modelu č. 4 varianty č. 2, tedy 

nákupu nového DA při životnosti 20 let s celkovou roční investicí 65.000 Kč. Celkové roční 

zatížení obecního rozpočtu na vybranou požární techniku vyjde na 235.000 Kč. Pro 20 % obcí 

(jedna obec), nedosahující investic této výše by mohla být prioritně vybavována bezúplatným 

převodem CAS od HZS ČR Olomouckého kraje.   

Kategorie JPO III 
Výběr z variant pro pořízení nových CAS bude jednoznačný. Jelikož 77,8 % 

zřizovatelů jednotek této kategorie není schopna nákupu nových CAS, mohla by být pro 

22,2 % schopných nákupu zvolena varianta č. 3 při životnosti 26 let s celkovou roční investicí 

130.769 Kč. Pro zbylých 77,8 % jednotek by mohlo být využito možnosti bezúplatných 

převodů od HZS ČR Olomouckého kraje v rámci okresu Prostějov. Aby byla zachována 

stejná doba životnosti v jednotlivých kategoriích, byla by zvolena životnost 26 let. Tato volba 

je výhodná i v tom, že její přínos dle propočtů je nejpříznivější. Pro DA by mohl být zvolen 

model pořízení nového DA při životnosti 20 let s přívěsným vozíkem s roční investicí 

21.000 Kč. Celkové roční náklady by tak činily 151.769 Kč pro obce schopné nákupu nových 

CAS. Pro obce, u kterých bude využito bezúplatných převodů, bude výše investic na rok 

21.000 Kč a k tomu připočtené náklady na technické zhodnocení, které by se odvíjely od stáří 

převáděné CAS. 

Kategorie JPO V 
Návrh pro pořízení DA pro jednotky této kategorie bude závislý na výši investic 

jednotlivých obcí. Aby byla doba životnosti kategorie JPO V jednotná s ostatními kategoriemi 

JPO, byly u modelů zvoleny varianty č. 2 pro 20 let. Rozdílem však bude nákup DA 

s vybavením nebo DA bez vybavení s přívěsným vozíkem. 

Tabulka č. 47 - Návrh nákupu DA pro JPO V 

Rozpočty obcí Návrh Varianty DA Investice na rok
do 15.000 Kč Model č. 5 – varianta č. 2 bez výbavy + přívěsný vozík 12.143 Kč 
15.000 až 50.000 Kč Model č. 4 – varianta č. 2 bez výbavy + přívěsný vozík 21.000 Kč 
50.000 až 100000 Kč Model č. 4 – varianta č. 2 s výbavou 65.000 Kč 
Nad 100.000 Kč Model č. 4 – varianta č. 2 s výbavou 65.000 Kč 
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11 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout obměnu mobilní požární techniky pro 

jednotky SDH obcí okresu Prostějov. V práci byla provedena analýza současného stavu 

vybavení vybranou mobilní požární technikou. Vyhodnocením bylo zjištěno, že kategorie 

JPO II a JPO III jsou dle legislativního požadavku vybaveny požadovanými počty. Jinak je 

tomu u kategorie JPO V, kdy 36 % jednotek neodpovídá požadavku základní tabulky 

plošného pokrytí a nevlastní CAS ani DA. Analýza stáří vybrané požární techniky byla 

provedena na základě pokynu GŘ HZS ČR [7], kde jsou uvedeny orientační doby životnosti 

mobilní požární techniky. Dle toho pokynu by vyhověla jen kategorie JPO II, která má 

průměrné stáří CAS 14 let a DA 16 let. V ostatních kategoriích JPO III a JPO V je průměrné 

stáří techniky za hranicí životnosti.  

V práci byl proveden dle statistického sledování událostí rozbor výjezdové činnosti. 

V období let 2005 až 2009 byly nejvíce zasahujícími kategoriemi JPO II, které měly 

v průměru 32 zásahů na jednotku za rok. Druhé byly kategorie JPO III s průměrným počtem 

7 zásahů na jednotku za rok a poslední byly kategorie JPO V s průměrným počtem 1 zásah na 

jednotku za rok. Z poměru počtu zásahů mezi požáry (39 %) a technickými haváriemi (49 %) 

ve sledovaném období bylo zjištěno, že hlavní činnost jednotek se přesouvá od požárů do 

technické oblasti. Dále byl proveden prognózovaný vývoj průměrného stáří CAS u kategorií 

JPO II a JPO III s výhledem na příštích 10 let. Dle stanovené prognózy by měl být vývoj 

příznivý a průměrné stáří CAS by se nemělo navyšovat. 

Na základě finančních možností obecních rozpočtů na požární ochranu byl sestaven 

model obměny. Model vycházel z doby životnosti dle pokynu GŘ HZS ČR [7], která je 

stanovena s jedním technickým zhodnocením u CAS na 16 let a u DA rovněž na 16 let. 

Pořizovací ceny vybraných druhů mobilní požární techniky byly rozpočítány na rok životnosti 

těchto vozidel. Jejich porovnáním s ročními investicemi obcí bylo zjištěno, zda jsou obce 

schopny jejich pořízení. Na základě propočtu bylo zjištěno, že při této životnosti by obce 

zřizující jednotky kategorie JPO II i JPO III společně s pořízením DA nebyly schopny. Pokud 

by se prodloužila životnost CAS na 20 let, byla by tato varianta přijatelná pro 80 % obcí 

zřizující kategorii JPO II. Pro 22,2 % obcí zřizující kategorie JPO III by byla dle propočtu 

vyhovující životnost 26 let. Z tohoto zjištění vyplynulo, že by obměna za těchto podmínek 

nemohla probíhat. Jediným možným řešením by byl přínos převedených CAS od HZS ČR 

52 



Olomouckého kraje. Vložením těchto CAS do systému obnovy by dle provedených propočtů 

ušetřily obecním rozpočtům značnou část investic na pořízení. Investic by bylo potřeba na 

jejich technické zhodnocení. Životnost 26 let byla brána jako maximální. Pro obnovu CAS byl 

uvažován i nákup starších CAS, u kterého by bylo provedeno technické zhodnocení. Tato 

varianta obměny by byla neekonomická vzhledem ke zbývající době využití. Nákupu DA při 

životnosti 16 let by některé obce společně s nákupem CAS nebyly schopny. Proto by byla u 

všech jednotek SDH obcí dle stanoveného modelu nejvhodnější stanovená životnost na 20 let. 

V současné době zejména u kategorií JPO V je trendem nákup DA s přívěsným vozíkem, což 

představuje nejmenší finanční náklady na pořízení. 

Pro zlepšení situace obměny mobilní požární techniky by musely obce, stát nebo 

kraj zvýšit finanční přínos do tohoto systému. Jelikož je v současné době ekonomické krize 

nepravděpodobné zvýšení těchto investic, musela by se zvolit jiná možnost řešení toho 

problému. Z výsledků práce plyne, že i přes státní dotace a příspěvky Krajského úřadu 

Olomouckého kraje vkládají obce kategorie JPO II a JPO III do systému výrazně více 

finančních prostředků než kategorie JPO V. Proto vzniká mezi obcemi přibližně stejné 

velikosti zřizujícími jednotky různé kategorie nepoměr, ve výši vynaložených investic. 

Vyjdeme-li z předpokladu, že ústava ČR zajišťuje všem občanům stejnou ochranu zdraví a 

majetku, dá se považovat za legitimní požadavek, aby všichni občané přispívali do tohoto 

systému stejnou částkou. Poměrná část rozpočtu vynaložená na JPO každé obce vztažena na 

jednoho jejího občana by měla být u všech obcí v přibližně stejné výši. Pokud by nebylo 

možné u některých obcí za těchto podmínek financování a udržení jednotky v akceschopném 

stavu, muselo by se využít možnosti sdružení prostředků na společnou JPO. Tak by bylo 

docíleno, že by každý občan přispíval stejnou částkou a žádná obec by nebyla znevýhodněna. 

Snížil by se tím pravděpodobně i počet JPO, což by mělo vést ke zvýšení kvality vybavení 

jednotek a pravděpodobně i finanční úspoře. Proto by v návaznosti na diplomovou práci 

mohla být provedena analýza nákladů jednotlivých obcí na jednoho obyvatele a model 

obnovy sestaven na základě přerozdělení JPO a nově zjištěných poznatků. 
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Studie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí v okresu Prostějov 

Jan Adámek 
 

Příloha č. 1 – Dotazník k diplomové práci 
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Dne 28. 11. 2009 proběhla na stanici HZS ČR Olomouckého kraje Územním odboru 

Prostějov porada velitelů jednotek SDH obcí okresu Prostějov. Zde byl mnou pro účel 

diplomové práce prezentován dotazník zaměřený na dva druhy mobilní požární techniky 

(CAS a DA). K vyplnění dotazníku byla potřeba kniha jízd a oprav, ze kterých bylo potřebné 

údaje do dotazníku vyplnit. Proto si je velitelé odnesli k vyplnění a v domluveném termínu ho 

měli odevzdat zpět. Vyplněné dotazníky mohli ponechat na vrátnici Územního odboru 

Prostějov, popřípadě zaslat emailem. Rozdáno bylo celkem 64 výtisků. Díky malé návratnosti 

byl dotazník znovu prezentován dne 20. 2. 2010 na HZS ČR Olomouckého kraje Územním 

odboru Prostějov, kde probíhalo školení strojníků kategorie JPO V. Zde bylo rozdáno dalších 

16 výtisků. Návratnost dotazníků jsem se snažil zvýšit i osobním sjednáním schůzky a 

následným vyplněním, což činilo dalších 14 dotazníků. Jelikož je v okrese Prostějov celkem 

118 jednotek SDH obcí, nebylo možné kontaktovat všechny jednotky. Zaměřil jsem se tedy 

jen na kategorie JPO II a JPO III. Z celkově rozdaných 94 dotazníků bylo získáno celkem 63 

zpět (činí 67 % z rozdaných dotazníků). Z celkového počtu jednotek SDH obcí okresu 

Prostějov bylo získáno kategorie JPO II - 80 %, JPO III - 92 % a JPO V - 15 %. 
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 STUDIE MOŽNOSTÍ OBMĚNY MPT 

  
Dotazník je vypracován pro účely diplomové práce studenta VŠB-TU Ostrava. Vyhodnocení 
dotazníku má za úkol zjistit stav mobilní požární techniky, spokojenost s ní, finanční a 
časovou náročnost její údržby. Práce je řešena ve spolupráci s HZS Olomouckého kraje. 
 Vyznačení odpovědi:                     
 

Název jednotky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

Druh vozidla  Typ vozidla(značka, model) 
 
CAS                                    DA            
 

 

Rok výroby:  Rok repase: Rok získání: 
Období Najeto  

[km] 
Počet závažnějších 
závad (řešeno prací 
více než 8 hodin) 

Počet odpracovaných 
hodin při opravách a 
údržbě vozidla 

Počet oprav 
zadaných 
dodavatelsky 

2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     
ZPŮSOB ZÍSKÁNÍ VOZIDLA Koupě     

                                   
Bezplatný 
převod            

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ZAKOUPENÍ VOZIDLA 
Zdroj Státní 

dotace 
Krajská 
dotace 

Rozpočet 
obce 

Sponzorský 
dar 

Sbírka Celkem 

Náklady 
[Kč] 

      

* Pokud jste v daném období uvedeném v tabulce automobil obměnili, vyplňte také tabulku  
uvedenou na druhé straně tohoto dotazníku pro staré (předcházející) vozidlo viz *. 
 
REPASE VOZIDLA (rozsáhlejší obnovení) 
 
Provedení: Svépomocí                           Dodavatelsky                                            
Provedené 
úpravy: 

Motor        Podvozek    Oprava       
nástavby   

Přestavba    
nástavby     

Lak      

Doba 
provádění 
repase: 

Méně než 3  
měsíce             

Méně než 6 
měsíců              

Méně než  12 
měsíců            

Více než 12 
měsíců            

** vyhovující položky proškrtněte křížkem do vyznačeného čtverečku    
 

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA REPASI 
 
Zdroj Státní 

dotace 
Krajská 
dotace 

Rozpočet 
obce 

Sponzorský 
dar 

Sbírka 
 

Celkem 

Náklady 
[Kč] 
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Myslíte si, že jsou vaše vozidla spolehlivá? ANO       NE        

Zvažujete obměnit MPT? ANO       NE        

Provádíte si opravu MPT svépomocí? ANO       NE        

Provádíte si opravu MPT dodavatelsky? ANO       NE        

Jsou náhradní díly na Vaši MPT lehce dostupné? ANO       NE        

Kolik osob jste schopni přepravit pomocí Vašeho 
požárního automobilu? 

3 osoby  
 
      

4 osoby   
      
     

6 osob   
 
     

více 
osob 
 

Jste schopní pomocí svého vozidla dopravit na místo zásahu níže uvedené vybavení ? 

Přenosná motorová stříkačka? ANO       NE       

Sací hadice 10 m ANO       NE       

Hadicový můstek ANO       NE       

Požární hadice C 52 x 20 m minimálně 8 ks ANO       NE       

Požární hadice B 75 x 20 m minimálně 8 ks ANO       NE       

Krumpáč, lopata ANO       NE       

Přenosný zásahový žebřík pro hasiče s dostupnou 
výškou nejméně 8 m 

ANO       NE       

Musíte k převozu vybavení používat přívěs? ANO        NE       

 
* Tabulka pro druhé vozidlo jednotky 
 
VOZIDLO PŘED OBMĚNOU 
 
Druh vozidla  Typ vozidla(značka, model) 
 
CAS                                    DA            
 

 

Rok výroby:  Rok repase: Rok získání: 
Období Najeto  

[km] 
Počet závažnějších 
závad (řešeno prací 
více než 8 hodin) 

Počet odpracovaných 
hodin při opravách a 
údržbě vozidla 

Počet oprav 
zadaných 
dodavatelsky 

2004     
2005     
2006     
2007     
2008     
2009     

 
Děkujeme za spolupráci při vyplnění dotazníku. 
 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na vrátnici Požární stanice Prostějov, případně zašlete 
e-mailem na adresu marek.sobek@hzsol.cz. 
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Studie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí v okresu Prostějov 
Jan Adámek 

 

Příloha č. 2 – Katastrální území obcí 
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Katastrální území SN Požadavky na 
JPO 

Doba
dojezdu 

T 
(min) 

Jednotka PO Kat. 
Délka 

katastru 
(m) 

Čas na 
pře- 

místění 
pěšky 
(min) 

T-10

Alojzov u Prostějova III B 1 - 15     2 - 20 20 Alojzov V 1800 21 10 
Bedihošť III A 2 - 15     1 - 20 15 Bedihošť V 2640 31 5 
Bílovice III A 2 - 15     1 - 20 20 Bílovice V 4500 54 10 
Lutotín IV 1 - 20     2 - 25 25 Lutotín V 3200 38 15 
Biskupice na Hané III B 1 - 15     2 - 20 20 Biskupice V 3000 36 10 
Bohuslavice u Konice III B 1 - 15     2 - 20 20 Bohuslavice V 1700 20 10 
Sněhotice IV 1 - 20     2 - 25 25 Sněhotice V 1580 19 15 
Březsko III B 1 - 15     2 - 20 20 Březsko V 1900 23 10 
Budětsko III B 1 - 15     2 - 20 20 Budětsko V 1500 18 10 
Buková u Protivanova III B 1 - 15     2 - 20 20 Buková V 1900 23 10 
Čehovice III A 2 - 15     1 - 20 20 Čehovice V 1960 23 10 
Čechy pod Kosířem III B 1 - 15     2 - 20 20 Čechy pod Kosířem V 2980 35 10 
Čelčice III B 1 - 15     2 - 20 20 Čelčice V 1200 14 10 
Čelechovice na Hané III A 2 - 15     1 - 20 20 Čelechovice na Hané V 2200 26 10 
Studenec IV 1 - 20     2 - 25 25 Studenec V 2220 26 15 
Dětkovice u Prostějova III B 1 - 15     2 - 20 20 Dětkovice V 1190 14 10 
Dobrochov III B 1 - 15     2 - 20 20 Dobrochov V 1400 17 10 
Dobromilice III A 2 - 15     1 - 20 20 Dobromilce V 3500 42 10 
Doloplazy III A 2 - 15     1 - 20 20 Doloplazy V 2130 25 10 
Poličky IV 1 - 20     2 - 25 25 Doloplazy V 1000 12 15 
Držovice na Moravě II B 1 - 10     2 - 15 15 Držovice V 2620 31 5 
Dřevnovice III A 2 - 15     1 - 20 20 Dřevnovice V 1150 14 10 
Dzbel III B 1 - 15     2 - 20 20 Dzbel V 2040 24 10 
Hačky IV 1 - 20     2 - 25 25 Hačky V 2350 28 15 
Hluchov III B 1 - 15     2 - 20 20 Hluchov V 1830 22 10 
Horní Štěpánov III A 2 - 15     1 - 20 15 Horní Štěpánov V 3470 41 5 
Hrubčice III A 2 - 15     1 - 20 15 Hrubčice V 2720 32 5 
Hruška III B 1 - 15     2 - 20 20 Hruška V 1100 13 10 
Klužínek IV 1 - 20     2 - 25 25 Klužínek V 1340 16 15 
Vojtěchov u Konice III B 1 - 15     2 - 20 20 Vojtěchov V 970 12 10 
Ivaň na Hané III B 1 - 15     2 - 20 20 Ivaň V 1700 20 10 
Jesenec III A 2 - 15     1 - 20 20 Jesenec V 1050 13 10 
Klopotovice III B 1 - 15     2 - 20 20 Klopotovice V 1730 21 10 
Čunín III A 2 - 15     1 - 20 20 Čunín V 1240 15 10 
Křemenec IV 1 - 20     2 - 25 25 Křemenec V 1100 13 15 
Nová Dědina u Konice IV 1 - 20     2 - 25 25 Nová Dědina V 1000 12 15 
Runářov IV 1 - 20     2 - 25 25 Runářov V 1670 20 15 
Koválovice – Osíčany III B 1 - 15     2 - 20 20 Koválovice V 1660 20 10 
Kralice na Hané III A 2 - 15     1 - 20 20 Kralice na Hané V 3000 36 10 
Krumsín III B 1 - 15     2 - 20 20 Krumsín V 2500 30 10 
Krakovec na Moravě III B 1 - 15     2 - 20 20 Krakovec V 2480 30 10 
Laškov III B 1 - 15     2 - 20 20 Laškov V 3590 43 10 
Lešany u Prostějova III B 1 - 15     2 - 20 20 Lešany V 1860 22 10 
Hrochov III B 1 - 15     2 - 20 20 Hrochov V 1790 21 10 
Lipová III B 1 - 15     2 - 20 20 Lipová V 2250 27 10 
Seč u Lipové IV 1 - 20     2 - 25 25 Seč V 500 6 15 
Ludmírov III B 1 - 15     2 - 20 20 Ludmírov V 2080 25 10 
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Milkov na Moravě IV 1 - 20     2 - 25 25 Milkov V 1620 19 15 
Ospělov IV 1 - 20     2 - 25 25 Ospělov V 1120 13 15 
Ponikev III B 1 - 15     2 - 20 20 Ponikev V 1900 23 10 
Malé Hradisko III B 1 - 15     2 - 20 20 Malé Hradisko V 3150 38 10 
Mořice III A 2 - 15     1 - 20 20 Mořice V 1820 22 10 
Mostkovice II B 1 - 10     2 - 15 15 Mostkovice V 2640 31 5 
Kobylničky IV 1 - 20     2 - 25 25 Kobylničky V 800 10 15 
Křenůvky IV 1 - 20     2 - 25 25 Křenůvky V 1990 24 15 
Myslejovice III B 1 - 15     2 - 20 20 Myslejovice V 1700 20 10 
Těšice u Nezamyslic IV 1 - 20     2 - 25 25 Těšice V 1130 13 15 
Niva III B 1 - 15     2 - 20 20 Niva V 2520 30 10 
Obědkovice III B 1 - 15     2 - 20 20 Obědkovice V 1050 13 10 
Ochoz u Konice III B 1 - 15     2 - 20 20 Ochoz V 1180 14 10 
Hablov IV 1 - 20     2 - 25 25 Hablov V 800 10 15 
Ondratice III B 1 - 15     2 - 20 20 Ondratice V 1160 14 10 
Otaslavice II B 1 - 10     2 - 15 15 Otaslavice V 2160 26 5 
Otinoves III B 1 - 15     2 - 20 20 Otinoves V 1800 21 10 
Pavlovice u Kojetína III B 1 - 15     2 - 20 20 Pavlovice u Kojetína V 2380 28 10 
Pěnčín na Moravě III B 1 - 15     2 - 20 20 Pěnčín V 2150 26 10 
Pivín III A 2 - 15     1 - 20 20 Pivín V 2970 35 10 
Polomí IV 1 - 20     2 - 25 25 Polomí V 1350 16 15 
Čechovice u Prostěj. III A 2 - 15     1 - 20 20 Prostějov V 1040 12 10 
Prostějovičky III B 1 - 15     2 - 20 20 Prostějovičky V 1550 18 10 
Raková u Konice IV 1 - 20     2 - 25 25 Raková u Konice V 1560 19 15 
Rakůvka IV 1 - 20     2 - 25 25 Rakůvka V 1340 16 15 
Seloutky III B 1 - 15     2 - 20 20 Seloutky V 1670 20 10 
Skalka u Prostějova III B 1 - 15     2 - 20 20 Skalka V 1280 15 10 
Skřípov III B 1 - 15     2 - 20 20 Skřípov V 2900 35 10 
Slatinky III B 1 - 15     2 - 20 20 Slatinky V 2300 27 10 
Smržice II B 1 - 10     2 - 15 15 Smržice V 3550 42 5 
Srbce na Moravě IV 1 - 20     2 - 25 25 Srbce V 610 7 15 
Služín IV 1 - 20     2 - 25 25 Služín V 780 9 15 
Stařechovice III A 2 - 15     1 - 20 20 Stařechovice V 1880 22 10 
Stínava IV 1 - 20     2 - 25 25 Stínava V 2370 28 15 
Stražisko III A 2 - 15     1 - 20 15 Stražisko V 1720 20 5 
Labutice III B 1 - 15     2 - 20 20 Labutice V 610 7 10 
Suchdol u Konice III B 1 - 15     2 - 20 20 Suchdol V 1930 23 10 
Šubířov III B 1 - 15     2 - 20 20 Šubířov V 3700 44 10 
Tištín III A 2 - 15     1 - 20 20 Tištín V 1850 22 10 
Víceměřice III A 2 - 15     1 - 20 20 Víceměřice V 1100 13 10 
Vícov III B 1 - 15     2 - 20 20 Vícov V 2430 29 10 
Vitčice na Moravě IV 1 - 20     2 - 25 25 Vítčice V 1420 17 15 
Kelčice III B 1 - 15     2 - 20 20 Kelčice V 1740 21 10 
Vranovice III B 1 - 15     2 - 20 20 Kelčice V 3510 42 10 
Dubany na Hané III B 1 - 15     2 - 20 20 Vrbátky V 3340 40 10 
Štětovice III B 1 - 15     2 - 20 20 Vrbátky V 2520 30 10 
Vrbátky III B 1 - 15     2 - 20 20 Vrbátky V 2040 24 10 
Vrchoslavice III A 2 - 15     1 - 20 20 Vrchoslavice V 1730 21 10 
Vřesovice u Prostějova III B 1 - 15     2 - 20 20 Vřesovice V 2260 27 10 
Výšovice III B 1 - 15     2 - 20 20 Kelčice V 5130 61 10 
Zdětín na Moravě III B 1 - 15     2 - 20 20 Zdětín V 2990 36 10 
Želeč na Hané III B 1 - 15     2 - 20 20 Želeč V 2870 34 10 
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Studie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí v okresu Prostějov 

Jan Adámek 
 

Příloha č. 3 – Statistika činností 2004 až 2009 
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Počet zásáhů jednotek SDH obcí dle typu události v okrese Prostějoví
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Studie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí v okresu Prostějov 

Jan Adámek 
 

Příloha č. 4 – Oprava CAS jednotky SDH Nezamyslice 
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Studie možností obměny mobilní požární techniky jednotek SDH obcí v okresu Prostějov 

Jan Adámek 

Příloha č. 5 – Počty odpracovaných hodin při opravách a údržbě 
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Odpracované hodiny na CAS dle stáří
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Odpracované hodiny na DA dle stáří
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