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Anotace 

MELICHAR, D. Provozní spolehlivost vozidel TATRA na HZS Královéhradeckého 

kraje. Diplomová práce, Ostrava: VŠB –TU, 2010, 54 s.  

Diplomová práce se zabývá provozní spolehlivostí vybraných typů cisternových 

automobilových stříkaček značky Tatra 815 u HZS Královéhradeckého kraje. Zabývám se zde 

základními informacemi o stavu mobilní techniky na územních odborech HZS 

Královéhradeckého kraje. Dále popisuji a sleduji statistiku výjezdů a analýzu provozu 

vybrané techniky. Poté jsou rozebrány provozní vlivy na poruchovost techniky. Na závěr 

práce je uvedena prognóza spolehlivosti na vybrané cisternové automobilové stříkačce. 
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MELICHAR, D. Operational Reliability of Vehicles TATRA of Fire and Rescue 

Servise of Hradec Kralove Region.,The diploma thesis,  Ostrava: VSB –TU, 2010, 54 p.  

This thesis deals with the operational reliability of selected types of tank car syringes 

of the Tatra 815 in the Fire Rescue Team of the Hradec Kralove region. Here I deal with 

the basic information about the state of mobile technology at the local departments of the Fire 

Rescue Teams in the region. Further I describe and observe the departure statistics and 

analysis of the chosen traffic techniques. Then the operational impacts on the technology 

failure are analyzed. In the conclusion, a forecast of the reliablity of chosen tank car syringe is 

stated. 
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Úvod 

Od roku 2006 se v Královéhradeckém kraji stalo průměrně každý den 14 

mimořádných událostí, u kterých byla potřeba asistence jednotky požární ochrany. Aby hasiči 

mohli u těchto zásahů zasahovat, musí mít spolehlivou a provozuschopnou techniku, se kterou 

se na místo události dostanou. Z tohoto důvodu jsem se zabýval ve své diplomové práci 

provozní spolehlivostí zásahových vozidel u jednotek požární ochrany. V práci jsem se 

zaměřil na cisternové automobilové stříkačky značky Tatra 815 typ 4x4 a 4x4 TERNN°1 u 

Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje.  

Tyto cisterny jsou na svých stanicích prvosledovou technikou a svým vybavením 

umožňují hasičům vyjet k většině zásahů v hasebním obvodě dané stanice. Královéhradecký 

kraj je členitý, jeho součástí jsou roviny v okolí Hradce Králové, stejně tak jako podhorské a 

horské oblasti.  

Ve své diplomové práci se zaměřím na provozní spolehlivost vybraných vozů, budu 

sledovat náklady spojené s provozem, ale i náklady na opravy, jelikož až s odstupem času je 

možné hodnotit provozuschopnost techniky. V jedné z kapitol rozeberu provozní vlivy, které 

mají nemalý podíl na spolehlivosti vozů. Nakonec provedu pomocí některé ze statistických 

metod pro spojitou náhodnou veličinu výpočet pravděpodobnosti další poruchy na vybraném 

voze. 
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Rešerše 

ADAMČÍK, Petr. Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na ÚO Ostrava. 

Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, 2008. 51 s. Vedoucí diplomové práce Jánošík 

Ladislav. 

V této diplomové práci autor řešil a porovnával CAS na podvozcích Dennis, Mercedec 

– Benz a Tatra. Zabývá se poruchami, průběhem kilometrů, počtem motohodin a spotřebou 

PHM. Stěžejním výsledkem je porovnání vozidel u HZS MSK z hlediska poruchovosti.  

SBÍRKA INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE 

HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA 

MINISTRA VNITRA: Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a 

náměstka ministra vnitra ze dne 13. 3. 2006, kterým se vydá-vá Řád strojní služby Hasičského 

záchranného sboru České republiky. Praha: MV-generální ředitelství HZS ČR, 2006. 26 s. 

Částka:9. 

Řád strojní služby je stěžejním dokumentem pro výkon strojní služby u HZS. Čerpal 

jsem odtud spoustu informací.  
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1 Charakteristika současné mobilní požární techniky 
v Královéhradeckém kraji 

1.1 Charakteristika kraje 

Královéhradecký kraj leží v severovýchodní části Čech. Hranici kraje tvoří z více než 

jedné třetiny státní hranice s Polskem v délce asi 208 km. Se sousedními Libereckým a 

Pardubickým krajem tvoří oblast Severovýchod, která patří mezi tři největší oblasti v 

republice jak rozlohou, tak počtem obyvatel. Posledním sousedem je kraj Středočeský. 

Krajská metropole Hradec Králové je od hlavního města Prahy vzdálená 112 km [9]. 

Na severu a severovýchodě se rozkládají pohoří Krkonoše a Orlické hory, které na jihu 

a jihozápadě přecházejí do úrodné Polabské nížiny. Obě pohoří od sebe odděluje Broumovský 

výběžek, ve kterém jsou rozsáhlá skalní města. Nejvyšším vrcholem kraje je Sněžka 

(1 602 m. n. m.) v Krkonoších, která je zároveň nejvyšší horou České republiky. Nejníže 

položeným bodem je hladina Labe v místě, kde opouští území okresu Hradec Králové v 

nadmořské výšce 202 m [9]. 

Kraj zaujímá s rozlohou 4 758 km2 6 % rozlohy české republiky. Zemědělská půda 

tvoří 58,7 % z celkové rozlohy kraje. Královéhradecký kraj tvoří 5 bývalých okresů Hradec 

Králové, Jičín, Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou [9]. 

Počet obyvatel se dlouhodobě pohybuje kolem 550 tisíc, což je 5,3 % celkového počtu 

obyvatel České republiky. Nejlidnatějším okresem je okres Hradec Králové s téměř 162 377 

osobami. Naopak populačně nejmenší je okres Rychnov nad Kněžnou, ve kterém žije 79 198 

obyvatel. V celém kraji je průměrná hustota zalidnění 117 obyvatel na km2, tím nedosahuje 

kraj celorepublikového průměru 133 osob. Toto je způsobeno velkým podílem horských 

oblastí [9].  

Královéhradecký kraj by se dal charakterizovat jako zemědělský s rozvinutým 

cestovním ruchem. 

1.2 Plošné pokrytí 

Královéhradecký kraj je z pohledu HZS rozdělen na 5 územních odborů (ÚO). Tvoří 

je bývalé okresy a v každém bývalém okresním městě je dnes ÚO HZS Královéhradeckého 

kraje. Centrální stanice kraje je umístěna v krajském městě Hradci Králové. Ostatní stanice 
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jsou rozmístěny po kraji dle plošného pokrytí, které vychází ze zákona č. 133/1985 Sb. O 

požární ochraně ve znění pozdějších předpisů.     

V Tabulce 1 jsem uvedl počty jednotek požární ochrany (JPO) v jednotlivých 

kategoriích, podle územních odborů. Tabulka je doplněna o informace o celkovém počtu 

jednotek v dané kategorii a o počtu jednotek zahrnutých do plošného pokrytí. 

Tabulka 1Kategorie a počty JPO v Královéhradeckém kraji 

Kategorie a počty JPO v Královéhradeckém kraji 

 I. II. III. IV. V. VI. Celkem 

Hradec Králové 2 5 26 1 109 1 144 

Jičín 3 5 15 1 75 6 105 

Náchod 3 3 17 0 111 7 141 

Rychnov nad Kněžnou 2 5 14 1 63 5 90 

Trutnov 3 6 16 0 52 2 79 

Celkem jednotek 13 24 88 3 410 21 559 

Zahrnuto do plošného 

pokrytí 

13 24 88 3 410 1 539 

 

Na Obrázku 1 je zobrazeno rozmístění jednotek požární ochrany (JPO) I a II 

v Královéhradeckém kraji. Červeným čtvercem je označena stanice HZS a modrým kolečkem 

JPO II. 
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Obrázek 1 Mapa plošného pokrytí kraje [7] 

1.3 Charakteristika územních odborů s přehledem mobilní techniky 

V této části jsem se zaměřil na charakteristiku jednotlivých územních odborů a 

v tabulkách jsem zobrazil přehled vybraných typů mobilní požární techniky. Do tabulek jsem 

záměrně neuvedl kombinované hasící automobily, jelikož se nachází v rámci celého kraje 

pouze na stanici v Hradci Králové. Taktéž jsem do přehledů neuváděl dopravní automobily 

(DA), protiplynové automobily (PPLA) a další techniku, která je v kraji zastoupena pouze v 

minimálním množství. 

1.3.1 Územní odbor Hradec Králové 

Krajinný charakter území je převážně rovinatý s průměrnou nadmořskou výškou 

235 m n. m. Město Hradec Králové se rozkládá v tzv. Královédvorské kotlině, která je 

geomorfologicky součástí Východolabské tabule. Na severozápadě obklopuje město nízká 
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zalesněná pahorkatina a na jihovýchodě je město lemováno výrazným masívem 

Východolabské tabule. Na SZ hraničí s Jičínskem, na S s Trutnovskem, na SV s Náchodskem 

na V s Rychnovskem, na J s Pardubickem, na JZ s Kutnohorskem a na Z s Nymburskem. 

K 1. 1. 2008 měl region rozlohu 891,62 km2, správně byl členěn do 104 obcí (měst je zde 6, 

městysů 0 a vsí 98) [9].  

Tabulka 2 Přehled vybrané mobilní techniky na ÚO Hradec Králové 

Stanice CAS TA AZ AP NK VYA 

H
ra

d
ec

 K
rá

lo
vé

 
(C

3-
A

E
-O

) T 815 TERRNo1 4x4     
T 815 TERRNo1 4x4      

T 815 6x6                              
T 815 6x6                                              
T 815 6x6                                  

LIAZ  

T 815 4x4                         
VW Transporter                   

NISSAN 
PATROL 

MB 
ECONIC 

Bronto 
Volvo 

T 815 8X8      
T 815 6x6          

MB 
ATEGO                 

A 31 

MB 
ACTROS 

N
ov

ý 
B

yd
žo

v 
(P

1-
C

-Z
) 

T 815 4x4                        
T 815 6x6 

0 0 Š 706 0 0 

 

1.3.2 Územní odbor Jičín 

Jičínsko je region, který se rozprostírá na pomezí Podkrkonoší a Polabské nížiny. Jižní 

mírně zvlněnou část tvoří část Středolabské a Východolabské tabule, které se směrem na 

sever mění v Jičínskou pahorkatinu s dominantními pískovcovými skalními oblastmi. Severní 

část území tvoří zalesněný Ještědsko - Kozákovský hřbet a Krkonošské podhůří. Hraničí na S 

se Semilskem, na SV s Trutnovskem, na JV s Královéhradeckem, na Z s Mladoboleslavskem 

a na JZ s Nymburskem. K 1. 1. 2008 měl region rozlohu 886,63 km2, správně byl členěn do 

111 obcí (měst je zde 9, městysů 2) [9].  
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Tabulka 3 Přehled vybrané mobilní techniky na ÚO Jičín 

Stanice CAS TA AZ AP NK VYA 
Ji

čí
n

  
(C

1-
B

E
-Z

) 

T 815 TERRNo1 4x4         
T 815 6x6             

MB ATEGO         

VW Transporter                    
VW Transporter                 

LIAZ                    

MB 
ATEGO 

T 815 6x6 A 21 T 815 6x6 

H
oř

ic
e 

(P
1-

C
-Z

) 

MB ATEGO                       
T 815 6x6 

Nissan Patrol 
VW Transporter 

0 0 0 0 

N
ov

á 
P

ak
a 

(P
1-

C
-Z

) 

T 815 TERRNo1 4x4                                    
T 815 6x6 

0 0 0 0 0 

 

1.3.3 Územní odbor Trutnov 

Kopcovitý a lesnatý region charakteristický nejvyššími horami u nás - Krkonošemi a 

také zvlněným Podkrkonoším s údolím Labe a Úpy leží při hranicích s Polskem na 

severovýchodě Čech. Rozkládá se v severní části Královéhradeckého kraje a hraničí na S a SZ 

s Polskem, na V a JV s Náchodskem, na J s Královéhradeckem, na JZ s Jičínskem a na Z se 

Semilskem. 

K 1. 1. 2008 měl region rozlohu 1146,78 km2 s 75 obcemi (město: 12; městys: 1), jsou zde 3 

obce s rozšířenou působností (Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Vrchlabí) [9]. 
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Tabulka 4 Přehled vybrané mobilní techniky na ÚO Trutnov 

Stanice CAS TA AZ AP NK VYA 
T

ru
tn

ov
 (

C
1-

C
-Z

) 

MB UNIMOG         
T 815 6x6             

MB ATEGO        
VW Transporter    

MB 
ATEGO 

T 148 A 31 
T 815 
6x6 

V
rc

h
la

bí
 

(P
1-

C
-Z

) 

RENAULT 
MIDLUM                       
T 815 6x6 

Mitsubishi L300          
Mitsubishi L200          

GAZ 3409 
BOBR 

0 0 0 0 

D
vů

r 
K

rá
lo

vé
 n

. 
L

ab
em

 (
P

1-
C

-Z
) 

T 815 TERRNo1 
4x4                                    

T 815 6x6 
0 0 0 0 0 

1.3.4 Územní odbor Náchod 

Náchodsko je opět příhraniční region s výběžkem do Polska. Je charakteristický 

Broumovskou vrchovinou s pískovcovými městy. Dále se zde rozkládá rovina u nádrže 

Rozkoš a na severozápadě Krkonošské podhůří. Nachází se v SV výběžku Východních Čech 

na severovýchodě Královéhradeckého kraje a hraničí na S a SV s Polskem, na Z a SZ s 

Trutnovskem, na JV s Rychnovskem a na JZ s Královéhradeckem. 

K 1. 1. 2008 měl region rozlohu 851,57 km2, správně byl členěn do 78 obcí (měst: 11, 

městysů 3) [9].  
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Tabulka 5 Přehled vybrané mobilní techniky na ÚO Náchod 

Stanice CAS TA AZ AP NK VYA 
N

ác
h

od
 

 (
C

1-
B

E
-S

) T 815 4x4                      
T 815 6x6                     

MB ATEGO                    
Renault MIDLUM                 

LIAZ 

VW Transporter                         
Iveco DAILY 

PIAS                            
A 21 

MB 
ATEGO 

T815 6x6 
A 30           

PRAGA 
V3S 

T 815 
6x6 

B
ro

u
m

ov
   

(P
1-

C
-Z

) 

Iveco MAGIRUS                      
T 815 6x6                            

MB UNIMOG 

Land Rover 
DEFENDER 

0 0 0 0 

Ja
ro

m
ěř

 
(P

1-
C

-Z
) 

MB ATEGO                              
T 815 6x6 

VW Transporter IFA 0 0 0 

 

1.3.5 Územní odbor Rychnov nad Kněžnou 

Rychnovsko je hraničním regionem, kde hraniční čáru zaujímá pás zalesněných 

Orlických hor. Jeho krajinu tvoří Podorlická pahorkatina a Orlické hory. Nachází se na SV 

Královéhradeckého kraje. Na SV hraničí s Polskou republikou, na SZ s Náchodskem, na Z s 

Královéhradeckem, na JV s Orlickoústeckem a na JZ s Pardubickem. K 1.1.2008 měl region 

rozlohu 981,78 km2, správně byl členěn do 80 obcí (město: 9; městys: 2) [9]. 

Tabulka 6 Přehled vybrané mobilní techniky na ÚO Rychnov nad Kněžnou 

Stanice CAS TA AZ AP NK VYA 

R
yc

h
n

ov
 n

. 
K

n
ěž

no
u

 (
C

1-
C

-S
)  

T 815 4x4                      
T 815 6x6                       

MB ATEGO                    
Renault MIDLUM 

VW Transporter                         
FORD 

Iveco 
MAGIRUS        

T 148 
0 A 30 

T 815 
6x6 

D
ob

ru
šk

a 
(P

1-
C

-Z
) 

T 815 4x4                  
T 815 6x6 

Škoda Octavia                
FORD 

IFA 0 0 0 
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1.4 Cisternové automobilové stříkačky (CAS) 

V Královéhradeckém kraji je u profesionálních hasičů v dnešní době 38 CAS, 63% 

z nich tvoří vozidla na podvozku Tatra o 24 kusech. Je zde zastoupení i jiných značek, ke 

kterým patří Mercedes Benz, LIAZ, Iveco a Renault. Počet zástupců MB se pomalu navyšuje 

v důsledku probíhající akce ministerstva vnitra, jenž má za cíl postupně obnovit vozový park 

jednotek požární ochrany v celé republice. Jak jsem uvedl výše, největší zastoupení zde mají 

Tatry, jedná se o typ Tatra 815 v různých provedeních.  

Nejrozšířenější, ale také nejstarší jsou CAS 32 T 815 6x6, které jsou zastoupeny 15 ti 

kusy. Tato vozidla vynikají spolehlivostí, průjezdností terénem, čerpadlem o velkém průtoku 

a především velkou nádrží na vodu o objemu 8200 l. Domnívám se, že toto je jedním 

z hlavních důvodů, proč je toto vozidlo v každé garáži na všech stanicích v kraji. CAS je 

určena pro přepravu družstva o počtu 1 + 3. 

Pomyslné druhé místo v počtu zastoupení mají CAS 15 na podvozku MB ATEGO. 

Jsou to cisterny, které jsou ve výjezdových garážích HZS od doby předání jednotce po dobu 5 

let a poté budou převedeny dobrovolným jednotkám. Tyto CAS jsou uzpůsobeny k přepravě 

družstva o počtu 1 + 5. V době, kdy píši tento odstavec, je v kraji na stanicích umístěno 6 

zástupců těchto vozů. Letos by měli přijít další 3 ks CAS 15 MB ATEGO. Jsou rozmísťována 

především na menší stanice, kde nahrazují, nebo doplňují stávající techniku. 

V kraji je rozmístěno také 5 ks CAS 24 (20) T 815 TERRN°1 4x4. Těmito automobily 

se budu podrobně zabývat v této diplomové práci. Jejich podrobnější specifikace je umístěna 

v kapitole 1.11.1. 

Počtem 4 vozidel je v kraji zastoupena CAS 24 T 815 4x4. Tímto typem CAS se budu 

také zabývat podrobněji. Podrobnější informace jsou umístěny v kapitole 1.11.2.  

Mezi CAS s malým počtem zastoupení patří bezesporu lesní speciál CAS 24 MB 

UNIMOG, jenž je využíván v hornatých oblastech Královéhradeckého kraje na stanicích 

v Trutnově a Broumově. Dalším zástupcem jsou CAS 24 Renault MIDLUM a CAS 20 Iveco. 

Neměl bych zapomenout na 2 CAS 24 LIAZ, která ještě donedávna stávala na místech, kde 

dnes stávají modernější CAS. 
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1.5 Automobilové žebříky (AZ) 

HZS Královéhradeckého kraje disponuje 7 automobilovými žebříky. Každý územní 

odbor vlastní alespoň jeden AZ. Tento druh techniky je ve třech případech na podvozku MB 

ATEGO s dostupnou výškou 30 m. V Hradci Králové slouží profesionálním hasičům AZ 39 

MB ECONIC. Po jednom kusu je zastoupen AZ 37 na podvozku Tatra 148, AZ 30 Iveco 

MAGIRUS a nejstarším typem je AZ 30 na podvozku IFA. 

1.6 Automobilové plošiny (AP) 

Na stanici v Hradci Králové je umístěna AP na podvozku VOLVO s dostupnou 

výškou 54 m, čímž se řadí mezi nejvyšší AP v celé republice. Dále jsou v kraji rozmístěny AP 

27 na podvozcích Tatra T 815 a T 148. Nejstarším zástupcem je AP 20 na podvozku ŠKODA 

706, jenž je umístěn v Jaroměři. 

1.7 Technické automobily (TA) 

Jak vyplývá ze statistik za poslední roky HZS Královéhradeckého kraje, příslušníci 

zasahují nejčastěji u technických zásahů. Na tyto výjezdy v kraji vyjíždí především technické 

automobily (TA), případně doplněné jiným zásahovým automobilem. TA jsou ve většině 

případů lehké vozy s posádkou 1+2. Největší zastoupení mezi TA zaujímá značka VW 

TRANSPORTER počtem 8 vozidel, což tvoří 42 % z celkových 19 TA. Ostatní jsou převážně 

vytvořena z bývalých rychlých zásahových automobilů. Mezi menší a lehčí vozy patří značky 

Nissan Patrol, Mitsubishi, Škoda Octavia a Land Rover. Jejich nespornou výhodou je dobrá 

průjezdnost v hustém provozu, lepší akcelerace a vyšší rychlost. Mezi větší a těžší TA, která 

slouží hasičům na stanicích, patří Tatra 815 4x4, Avia 21 (30), LIAZ a Iveco DAILY. U 

těchto vozidel bych vyzdvihl oproti menším a lehčím TA jejich větší úložné prostory pro 

technické prostředky. 

1.8 Nosiče kontejnerů (NK) 

Dnešní doba je specifická v tom, že se už nevyplatí pořizovat jednotlivá vozidla 

speciálně na zásah při povodních, ropných haváriích a dalších zásazích, jelikož jejich 

využitelnost je minimální. Dnešním trendem je vybavování stanic speciálními kontejnery. 

Tímto směrem se vydal i HZS Královéhradeckého kraje, především na centrální stanici. 

Zakupuje kontejnery na jednotlivé mimořádné události. Jejich dopravu na místo zásahu 
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zabezpečují nosiče kontejnerů na podvozcích Tatra 815 6x6, MB ATEGO, Tatra 815 8x8 a 

Avia 21.  

1.9 Vyprošťovací automobily (VYA) 

Poslední zmíněnou skupinou techniky jsou vyprošťovací automobily, sloužící jak už je 

z názvu patrné především k vyprošťování vozidel, zemědělské techniky a jiných těžkých 

strojů. Na stanicích je tato kategorie zastoupena jedním vozidlem VYA 30 MB ACTROS a 

3 ks VYA 14 Tatra 815 6x6.  

1.10 Vybraná mobilní požární technika  

Ke zpracování diplomové práce jsem vybral z mobilní požární techniky na podvozku 

Tatra pouze CAS T 815 TERRNo1 4x4 a CAS T 815 4x4. Přehled vybraných vozů je uveden 

v Tabulce 7. Do zpracování jsem nezahrnul CAS 32 na podvozku Tatra 815 6x6, kterých je 

v kraji u HZS 15 kusů, jelikož jsou tato vozidla staršího data výroby a není možné dohledat 

potřebné informace. Na podvozcích Tatra jsou v kraji i AZ, AP, NK a VYA, ale u těchto aut 

je nízká frekvence výjezdů, tím pádem mají najeto méně kilometrů v porovnání s vybranými 

CAS, které jsou na pozici prvního výjezdu. 

Tabulka 7 Přehled vybraných CAS 

Stanice Typ SPZ Rok výroby 

Hradec Králové T 815 4x4 TERRN°1 HKB 20 - 40 2000 

Hradec Králové T 815 4x4 TERRN°1 3H7 7305 2002 

Nová Paka T 815 4x4 TERRN°1 1H4 5427 2005 

Dvůr Králové nad Labem T 815 4x4 TERRN°1 3H7 7310 2007 

Jičín T 815 4x4 TERRN°1 4H0 9371 2008 

Nový Bydžov T 815 4x4 HKB 24 - 48 1998 

Dobruška T 815 4x4 RK 85 - 05 1999 

Rychnov nad Kněžnou T 815 4x4 RK 69 - 89 1995 
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1.11 Posuzované CAS 

V této podkapitole podrobněji rozebírám vybrané typy CAS, které u HZS 

Královéhradeckého kraje slouží.  

1.11.1 CAS 24 T 815 4x4 TERRN°1 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 na podvozku TATRA 815 4x4 je požární 

vozidlo určené pro přepravu posádky 1 + 5 a požárního příslušenství na místo zásahu. 

Konstrukční řešení vozidla umožňuje hasební zásah vodou, nebo pěnou z vlastních nádrží, 

případně z jiných zdrojů. Vozidlo umožňuje zásah ve ztížených terénních i klimatických 

podmínkách. Vozidlo je vybaveno čerpacím agregátem značky GODIVA, umožňující požární 

zásah nízkým případně vysokým tlakem vody, nebo pěny. 

 

Obrázek 2 CAS 24/3200/400-S2Z SPZ: HKB 40-20 [14] 

Jak jsem uvedl výše v Královéhradeckém kraji je u profesionálních hasičů 5 ks této 

techniky. V Tabulce 7 je přehled těchto CAS i s rokem výroby, zde je možné pozorovat 

značný rozdíl v době výroby, nejstarší technika slouží na stanici v Hradci Králové, naopak 

technika o 8 let mladší slouží v Jičíně. Tyto vozy se od sebe liší především motorem, 

materiálem nástavby, ale i množstvím vody v nádržích. První CAS z roku 2000 je vybavena 
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motorem EURO 2, naopak CAS z Jičína má motor EURO 4, jenž blíže popíši v dalším 

odstavci.  

Motor – Tatra T3D-928 EURO 4 je čtyřdobý vznětový přeplňovaný vidlicový 

vzduchem chlazený osmiválec V 90°, vrtání x zdvih 120 x 140 mm s přímým vstřikem paliva 

a mezichladičem plnicího vzduchu. Motor je vybaven elektrickým předehřevem sání pro lepší 

startovatelnost a omezení exhalací „studeného“ startu. Technicko-taktická data všech 

vybraných CAS jsou uvedeny v Příloze č. 1. 

1.11.2 CAS 24 T 815 4x4  

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 T 815 4x4 je určena pro přepravu 

požárního družstva 1 + 5 a požárního příslušenství na místo zásahu. Vozidlo je vybaveno 

příslušenstvím na provedení zásahu vodou nebo pěnou z vlastní nádrže, nebo z cizího zdroje. 

Toto vozidlo je koncipováno jako těžký požární automobil určený k provozu zejména mimo 

zpevněné komunikace. CAS je odvozena z typu CAS K25 LIAZ 18.29 XA. Čerpací zařízení tvoří 

dvě jednostupňová čerpadla, která lze zapojit paralelně, nebo sériově a tím provádět zásah nízkým 

nebo zvýšeným tlakem vody. 

 

Obrázek 3 CAS 24/5000/400-S3Z SPZ: RK 69-89 [14] 
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U profesionálních hasičů v Královéhradeckém kraji jsou umístěny ve výjezdových 

garážích 4 ks této CAS. Do diplomové práce jsem zahrnul pouze 3 tyto vozidla.  V Tabulce 7 

je uvedena jejich stanice a datum výroby. Z dat výroby je patrné, že tato vozidla již přesáhla 

orientační životnost podle Přílohy č. 3 Řádu strojní služby. Nástavba je řešena z ocelových 

plechů. Tyto zásahové automobily jsou vybaveny motory typu EURO 2.  

Motor s typovým označením T3D-928.60 EURO 2, který je v CAS z Nového 

Bydžova, je naftový, čtyřdobý, vidlicový, vzduchem chlazený, přeplňovaný motor 

s chlazením plnícího vzduchu. Technicko-taktická data všech vybraných CAS jsou uvedeny 

v Příloze č. 1. 
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2 Statistika výjezdů v Královéhradeckém kraji 

V Tabulce 8 jsem uvedel počty výjezdů jednotek požární ochrany k jednotlivým 

událostem v rozmezí let 2006 až 2009 v Královéhradeckém kraji.  Z Tabulky 8 je možné 

pozorovat mírný nárůst počtu požárů.   

Tabulka 8 Přehled výjezdů v Královéhradeckém kraji dle typu události [11] 

Rok Požár 
Dopravní 

nehoda 

Živelná 

pohroma 

Únik neb. 

chem. 

látky 

Technická 

havárie 

Radiační 

havárie a 

nehoda 

Ostatní 

mimořádná 

událost 

2006 889 1351 21 238 2662 1 27 

2007 944 1575 651 298 2653 0 26 

2008 958 1367 406 244 2383 0 1 

2009 1020 1290 261 187 2641 0 2 

 

V Tabulce 9 jsem uvedl počty všech výjezdů za roky 2006 až 2009 požárních stanic 

HZS, na kterých jsou umístěny mnou vybrané CAS. V největším městě kraje v Hradci 

Králové se nachází centrální stanice Královéhradeckého kraje, tudíž je zde i nejvíce výjezdů. 

Přibližně stejný počet výjezdů mají územní stanice z Jičína a Rychnova nad Kněžnou. 

V ostatních městech z tabulky se nacházejí pobočné stanice, které vyjíždějí k menšímu počtu 

mimořádných událostí.  

 

 

 

 

 



17 

 

Tabulka 9 Přehled všech výjezdů z vybraných stanic HZS [11] 

Rok 
Hradec 

Králové 
Jičín 

Nová 

Paka 

Nový 

Bydžov 
Dobruška 

Dvůr 

Králové n. 

Labem 

Rychnov n. 

Kněžnou 

2006 1432 469 131 109 247 200 564 

2007 1121 531 197 183 258 294 490 

2008 1127 507 178 160 274 240 452 

2009 1052 468 156 154 257 219 472 

 

Údaje jsou vytaženy ze statistik HZS Královéhradeckého kraje, ve kterých bohužel 

není možno určit přesně daný automobil a následně zjistit počet jízd k zásahům. Jak už jsem 

uvedl, posuzované cisterny jsou na všech lokalitách umístěny jako prvosledové, tudíž lze 

usuzovat, že počet jejich výjezdů ze stanice je jen o něco málo nižší než počet výjezdů 

uvedených v Tabulce 9. V Královéhradeckém kraji na stanicích, které jsou vybaveny 

technickým automobilem, je zaveden systém, při kterém na technický zásah jako je například 

otevírání bytů atd. vyjíždí právě tento vůz, který má většinou posádku 1 + 2. Z tohoto důvodu 

jsem nezapočítával výjezdy k technickým zásahům u CAS ze stanic s technickým 

automobilem. 

 V případě statistických údajů u Jičína, platí pro vybraný vůz pouze rok 2009, jelikož 

byl zakoupen na přelomu let 2008 a 2009.  

Jistý rozdíl, lze uvažovat u techniky, která je umístěna v Hradci Králové, jelikož tam 

je zaveden jiný systém než na stanicích s menším počtem zásahových vozidel. Zde je jedna 

CAS 24/3200/400 – S2Z T 815 4x4 TERRN°1 (SPZ: HKB 40-20) určena na požáry, zatímco 

druhý vůz CAS 24/3200/400 – S2Z T 815 4x4 TERRN°1 (SPZ: 3H7 7305) je vybaven 

především na zásah u dopravních nehod. Kdybych do Tabulky 10 zanesl výsledek celkového 

počtu výjezdů ze stanice v Hradci Králové, nebylo by zřejmé, kolikrát který automobil 

zasahoval. Proto jsem u jednotlivých cisteren uvedl počet zásahů u požárů a na druhé straně 

počet zásahů u dopravních nehod. I tyto počty nejsou přesné, jelikož tato technika se účastní i 
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jiných zásahů, ale myslím, že pro orientaci je to dostačující. V Tabulce 10 jsem uvedl přehled 

výjezdů CAS 24(20) T 815 4x4 TERRN°1 a v Tabulce 11u CAS 24 T 815 4x4  mezi lety 

2006 a 2009. 

Tabulka 10 Přehled výjezdů CAS 24(20) T 815 4x4 TERRN°1 [11] 

Stanice 

     Rok  

Hradec Králové Jičín Nová Paka Dvůr Králové 

n. L. 
HKB 40-20 3H7 7305 

2006 246 369 215 131 200 

2007 265 370 309 197 294 

2008 281 339 369 178 240 

2009 274 392 295 156 219 

 

Tabulka 11 Přehled výjezdů CAS 24 T 815 4x4 [11] 

         Stanice 

     Rok 
Dobruška Nový Bydžov 

Rychnov nad 

Kněžnou 

2006 123 109 314 

2007 146 183 260 

2008 136 160 218 

2009 104 154 193 
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3 Analýza provozu vybrané techniky 

V této části diplomové práce jsem u vybraných automobilů zjišťoval: 

• stav ujetých kilometrů,  

• počet motohodin  

• průměrnou spotřebu pohonných hmot na 100 km. 

Motohodina je veličina měřená u strojů a motorů, u kterých nelze měřit jinak množství 

odvedené práce nebo příkon. Je vztažena ke jmenovitým otáčkám motoru a je definována 

takto: Jedna hodina práce motoru při jmenovitých otáčkách = jedna motohodina. Udává tedy 

přibližně zatížení motoru. Orientačně lze podle ní zjistit např. spotřebu paliva, určuje servisní 

intervaly apod. [13]. 

Při sběru dat jsem se potýkal s různou úrovní uchování a zpracování dat na 

jednotlivých stanicích HZS. 

3.1 Přehled ujetých kilometrů, počty motohodin a spotřeby PHM 
vybraných CAS 

Pro získání informací o jednotlivých automobilech jsem osobně navštěvoval jednotlivé 

stanice, kde se vybraná technika nachází. Zde jsem spolupracoval s techniky strojní služby. 

Informace jsem čerpal z měsíčních uzavírek pohonných hmot. Hasiči jsou povinni na konci 

každého měsíce pro každou techniku se spalovacím motorem uvést počet pohonných hmot, 

které byly do nádrže dané techniky tankovány, v případě automobilů je nutné zapsat počet 

ujetých kilometrů, počet motohodin a průměrnou spotřebu pohonných hmot na 100 km. Jak 

už jsem uvedl výše, úroveň zpracování je značně rozdílná, tudíž výsledné hodnoty jsou pouze 

orientační. Hasiči v Královéhradeckém kraji mají povinnost uchovávat tyto údaje pouze 5 let, 

přesto jsem v archivu našel i starší údaje. To se týká především vozidel vyrobených před 

rokem 2003. Přehled získaných informací jsem uvedl v následujících Tabulkách 12 až 19, dle 

jednotlivých CAS. 

 V prvním sloupci tabulky jsou roky, po které jsem získal dostupné informace o 

jednotlivých CAS.   
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Druhý sloupec ukazuje počty ujetých kilometrů během jednotlivých let. Počty 

kilometrů jsou zapisovány do výkazu jízd daného vozidla a to hned po návratu na základnu. 

V tabulkách nejsou rozlišovány ujeté kilometry k zásahu nebo jiné jízdy (kondiční, jízda na 

servis atd.). V řádku označeným SUMA, jsem sečetl počet ujetých kilometrů po dobu 

sledování. V následujících řádcích jsem uvedl průměrný počet ujetých kilometrů za měsíc a 

rok.  

Ve třetím sloupci jsem sledoval počty motohodin. Samotný počet motohodin je určen 

dobou, kdy vozidlo stojí, ale motor je v chodu. Zde jsem ovšem narazil na ne vždy vyplněné 

motohodiny za jednotlivé měsíce. Na některých stanicích se na zapisování skutečného počtu 

motohodin nehledí, ty jsou zde poté odhadovány. V některých případech jsem se setkal 

s nevyplněnými údaji za celý měsíc. Tento fakt je ovlivněn především činností strojníků, kteří 

s mobilními prostředky pracují. Pokud by důsledně zapisovali počty motohodin, odpovídala 

by průměrná spotřeba pohonných hmot na 100 km realitě. 

Poslední sloupec ukazuje průměrnou spotřebu pohonných hmot (nafty) v litrech na 

100 km. V této hodnotě je započítána spotřeba na ujeté kilometry a spotřeba na motohodiny. 

Pokyn ředitele správy majetku ministerstva vnitra č.2/2004, kterým se stanoví normy provozu 

pro služební dopravní prostředky ve znění pozdějších předpisů, udává normovou spotřebu pro 

vozidla TATRA 815, mimo typu 6x6, 47 l/100 km. Dalo by se říct, že u každé CAS je 

průměrná spotřeba menší, pouze u CAS z Nové Paky, je tato průměrná spotřeba vyšší. 

Příčinou je nezapisování počtu motohodin, tím se při výpočtu zvyšuje průměrná spotřeba, 

tudíž tento údaj není věrohodný.  

Tabulka 12 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/3200/400 - S2Z (SPZ: HKB 40-20) 

Rok 
 Ujeté kilometry 

[km] 
Motohodiny 

[Mh] 
Spotřeba PHM  

[l/100km] 
2003 4475,00 79,25 30,00 
2004 3118,00 85,20 28,70 
2005 3395,00 73,50 37,25 
2006 3111,00 81,50 39,42 
2007 3079,00 75,30 39,42 
2008 2890,00 73,00 42,85 
2009 3555,00 105,60 29,20 

SUMA 23623,00 573,35 246,84 
Průměr měsíc 281,23 6,83 35,26 
Průměr rok 3374,71 81,91 35,26 
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Tabulka 13 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/3200/400 - S2Z (SPZ: 3H7 7305) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny 
 [Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km] 

2003 8296,00 79,25 32,31 
2004 7683,00 85,20 31,47 
2005 7203,00 73,50 37,25 
2006 7700,00 81,50 37,00 
2007 0,00 0,00 0,00 
2008 7114,00 73,00 41,40 
2009 6592,00 105,60 32,65 

SUMA 44588,00 498,05 212,08 
Průměr měsíc 619,28 6,92 35,35 
Průměr rok 7431,33 83,01 35,35 

 

Tabulka 14 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/4000/400 - S2T (SPZ: 1H4 5427) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny  
[Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km] 

2006 3529,00 4,10 42,79 
2007 4026,00 9,20 63,95 
2008 3248,00 10,90 66,79 
2009 1928,00 4,00 35,77 

SUMA 12731,00 28,20 209,30 
Průměr měsíc 265,23 0,59 52,33 
Průměr rok 3182,75 7,05 52,33 

 

Tabulka 15 Tabulka ujetých kilometrů CAS 20/3400/200 - S2T (SPZ: 4H0 9371) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny 
[Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km]  

2009 4348,00 96,60 33,05 
SUMA 4348,00 96,60 33,05 

Průměr měsíc 362,33 8,05 33,05 
Průměr rok 4348,00 96,60 33,05 
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Tabulka 16 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/4000/400 - S2T (SPZ:3H7 7310) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny  
[Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km] 

2008 8287,00 432,00 36,47 
2009 6099,00 383,30 37,27 

SUMA 14386,00 815,30 73,74 
Průměr měsíc 599,42 33,97 36,87 
Průměr rok 7193,00 407,65 36,87 

 

Tabulka 17 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/2500/400 - S2T (SPZ: HKB 24-48) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny  
[Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km]  

2002 4771,00 43,80 49,24 
2003 4524,00 81,05 42,33 
2004 4581,00 99,15 39,53 
2005 3523,00 101,23 38,75 
2006 3805,00 163,10 33,86 
2007 3581,00 143,00 33,38 
2008 3099,00 99,20 36,53 
2009 3024,00 78,84 35,75 

SUMA 26137,00 765,57 260,13 
Průměr měsíc 272,26 7,97 32,52 
Průměr rok 3267,13 95,70 32,52 

 

Tabulka 18 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/4000/400 - S3Z (SPZ: RK 85-05) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny  
[Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km]  

2002 1498,00 39,11 34,07 
2003 1566,00 40,43 37,18 
2004 1786,00 42,18 38,19 
2005 2417,00 43,38 38,07 
2006 2592,00 46,54 38,11 
2007 2429,00 32,56 38,54 
2008 2679,00 46,90 42,02 
2009 2174,00 26,29 39,79 

SUMA 15643,00 278,28 271,90 
Průměr měsíc 162,95 2,90 33,99 
Průměr rok 1955,38 34,79 33,99 
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Tabulka 19 Tabulka ujetých kilometrů CAS 24/5000/400 - S3Z (SPZ: RK 69-89) 

Rok 
Ujeté 

kilometry 
[km] 

Motohodiny  
[Mh] 

Spotřeba PHM  
[l/100km] 

2002 3457,00 67,60 39,72 
2003 4883,00 80,50 41,27 
2004 5307,00 78,01 41,42 
2005 5405,00 66,98 41,87 
2006 3769,00 52,90 40,06 
2007 4195,00 51,40 43,98 
2008 4551,00 78,70 41,37 
2009 3572,00 64,10 38,04 

SUMA 31682,00 472,59 288,01 
Průměr měsíc 330,02 4,92 36,00 
Průměr rok 3960,25 59,07 36,00 

 

3.2 Pravidelné kontroly, prohlídky a servisy 

V této kapitole se zabývám pravidelnou údržbou vozidel Tatra 815 u HZS 

Královéhradeckého kraje, která zahrnuje zkoušky, servisní prohlídky a kontroly.  

Kontroly jsou rozděleny na 4 skupiny dle doby, kdy se provádějí. 

Roční – tzv. přechody – při této kontrole se připravuje vozidlo na jiný provoz dle 

ročního období, provádějí se 2 – 3 do roka. Kontrola obsahuje tyto úkony: 

• Kontrola a případná výměna náplní – motor, převodovky, diferenciály, 

servořízení,  

• Mazání vozidla 

• Kontrola podvozku 

• Kontrola brzd 

• Kontrola a případná výměna filtrů 

• Kontrola a případná výměna pneumatik¨ 

• Kontrola elektroinstalace 

Měsíční – tato kontrola se provádí 1 za měsíc a obsahuje: 

• Kontrola akumulátorů, stav elektrolytu, nabíjení akumulátoru 
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Týdenní – jednou týdně se provádí: 

• Kontrola podvozku a brzd 

• Kontrola agregátů na nástavbě 

• Odkalení filtru 

• Hladina oleje v servořízení 

Denní – provádí se při předávání směny: 

.  Řád strojní služby, v Příloze č. 5 uvádí, co vše by měla obsahovat kontrola 

provozuschopnosti před použitím mobilní požární techniky [3]: 

• stavu a čistoty SPZ, odrazových skel, světlometů, 

• pravidelnosti chodu motoru a vykazovaných provozních hodnot, 

• množství provozních hmot (pokud k PT přísluší – pohonné hmoty, chladící kapaliny, 

množství oleje v motoru, množství brzdové kapaliny) 

• funkčnosti světel, signálních a výstražných zařízení, 

• stavu a nahuštění, ojetí a neporušenosti pneumatik, 

• upevnění disků kol, 

• množství hasiva, vody a pěnidla v nádržích CAS, 

• stavu účelových nebo speciálních nástaveb (plošina, žebřík apod.), 

• bezpečného uložení předepsaného požárního příslušenství a jeho kompletnosti, 

• úplnosti předepsaného vybavení vozidla (podvozku),  

• funkčnosti měřících a kontrolních přístrojů, 

• zda neunikají provozní náplně.  

S každým vozidlem Tatra 815 se jezdí na servisní kontroly, dle servisního sešitu. Tyto 

servisní kontroly jsou prováděné v autorizovaných servisech Tatra. Doba, po které je potřeba 

provést servisní kontrolu, je v závislosti na ujetých kilometrech, odpracovaných 

motohodinách, nebo spotřebovaném množství paliva. Mnohdy se stává, že při této kontrole 

technik odhalí další problémy a ty jsou následně odstraněny. 

Veškerá mobilní požární technika je povinna projít stanicí technické kontroly jednou 

ročně, s tímto je spojené i měření emisí. I tento servis je započítáván do pravidelné údržby a 
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pravidelných servisů a musíme náklady s těmito úkony spojené započítat do nákladů na 

provoz vozidla.  

Nesmím zapomenout na zkoušky spojené s nástavbou CAS, kde je například umístěné 

čerpadlo. Uživatelské zkoušky čerpadla jsou dány výrobcem, který stanoví postup a četnost 

těchto zkoušek. Pokud výrobce tyto údaje neuvádí, platí pro zkoušení čerpadla Příloha č. 7 

Řádu strojní služby, kde je uveden mimo jiné i postup uživatelské kontroly čerpadla spojený 

s periodou po které by se tato zkouška měla provádět. 

3.3 Počty oprav 

V této části své diplomové práce jsem se zabýval sběrem dat o opravách s cílem 

zhodnotit poruchovost na jednotlivých vozidlech. Sběr dat jsem prováděl osobní návštěvou na 

stanicích, kde jsou umístěné sledované CAS T 815 4x4 a CAS T815 4x4 TERNN°1.  

V Příloze č. 9 Řádu strojní služby je popsán způsob, jak by se měla vést, vyplňovat a 

co by měla obsahovat dokumentace pro každé vozidlo u HZS, které má ve správě strojní 

služba. Dle této přílohy tvoří základní dokumenty výkaz jízd a vozový sešit, nebo jiný doklad 

se srovnatelným rozsahem sledovaných položek nebo přiměřený počítačový program.[3] 

Při sběru potřebných informací, jsem došel k závěru, že ve vozových sešitech vybrané 

mobilní požární techniky nejsou všechna potřebná data uvedená. Na některých stanicích ani 

vozové sešity nejsou, ale byly nahrazeny počítačovými programy, do kterých se nezanesla 

zřejmě veškerá data z vozových sešitů. Nezapisování všech oprav nastává zřejmě v důsledku 

toho, že některé opravy menšího rozsahu (výměna stěrače, žárovky atd.) jsou řešeny během 

pravidelných kontrol vozidel přímo na stanici a dále se už nehledí na zapisování této opravy 

do příslušného vozového sešitu, nebo do programu. Zde bych rád podotkl, že na CAS T 815 je 

možné provést spoustu oprav přímo na stanici, aniž by muselo být vozidlo převáženo do 

autorizovaného servisu. 

V Hradci Králové se nepoužívají vozové sešity v papírové podobě, ale byl zde 

původní počítačový program WINBASE, který sloužil k zapisování informací o opravách. 

V době zpracování mé diplomové práce byl tento starý program nahrazován novějším 

programem, proto jsem v době tohoto přechodu neměl přístup k uloženým datům z původního 

serveru, na kterém byla uložena potřebná data o opravách na jednotlivých CAS. Informace o 
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vybrané mobilní technice v Hradci Králové jsem získal za velké pomocí techniků strojní 

služby, kteří dohledali opravy na vybraných CAS.  

Chtěl bych zde upozornit na skutečnost, že může dojít k jisté nepřesnosti výstupů této 

části práce, jelikož jak jsem uvedl, když neexistuje záznam o opravě, nelze žádným způsobem 

dohledat potřebné informace. S podobným problémem se potýkal i autor diplomové práce 

Analýza provozu a údržby mobilní požární techniky na ÚO Ostrava. 

HZS Královéhradeckého kraje v roce 2009 změnil systém výměny olejů u mobilní 

požární techniky. Výrobce automobilu stanoví za jaký časový úsek, nebo po kolika najetých 

kilometrech má být měněn olej. Tento časový údaj je navržen pro nákladní vozidla, která 

najedou za rok mnohem více kilometrů než technika u hasičů. Proto se začal posílat vzorek 

oleje do Dopravního podniku v Hradci Králové, kde je provedena tribotechnická diagnostika. 

Z výsledků je patrné, jestli olej v motoru má v době plánované výměny stále dobré vlastnosti, 

nebo zdali je nutné olej vyměnit. Díky této metodě HZS ušetří finanční náklady na výměnu 

olejů, především u mobilní požární techniky, která za rok najede minimum kilometrů. 

V následujících tabulkách jsem uvedl u jednotlivých CAS počty oprav a dobu, po 

kterou byla oprava prováděna, a cenu těchto oprav.  

Tabulka 20 Počet oprav CAS 24/3500/400 – S2Z (SPZ: HKB 40-20) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo provoz 

[hod] 
Cena [Kč] 

2003 2 25 5 060 
2004 3 3 1 620 
2005 3 27 5 410 
2006 3 26 21 560 
2007 3 793 129 871 
2008 4 28 26 910 
2009 3 26 107 331 
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Tabulka 21 Počet oprav CAS 24/3500/400 – S2Z (SPZ: 3H7 7305) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2003 2 25 5 164 
2004 2 26 26 500 
2005 2 5 841 
2006 2 3 1 632 
2007 1 3960 1 108 578 
2008 3 312 85 504 
2009 2 3 1 553 

 

Tabulka 22 Počet oprav CAS 20/3200/210-S2T (SPZ: 4H0 9371) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2009 0 0 0 
 

Tabulka 23 Počet oprav CAS 24/3200/400-S2T (SPZ: 1H4 5427) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2006 4 16 8 983 
2007 3 4,5 528 
2008 4 8,5 12 462 
2009 2 3578 351 060 

 

Tabulka 24 Počet oprav CAS 20/4000/400-S2T (SPZ: 3H7 7310) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2008 4 28,5 2 850 
2009 4 13 4 912 
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Tabulka 25 Počet oprav CAS 24/2500/400-S2T (SPZ: HKB 24-48) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2002 1 2 400 
2003 1 2 0 
2004 12 36,5 19 700 
2005 11 38,5 7 590 
2006 5 5,5 1 560 
2007 9 92 13 986 
2008 3 243 118 660 
2009 5 492 89 060 

 

Tabulka 26 Počet oprav CAS 24/5000/400-S3Z (SPZ: RK 69-89) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2002 5 11 371 
2003 2 2 0 
2004 2 2 140 
2005 14 26,5 18 421 
2006 5 9 3 910 
2007 5 11,3 9 950 
2008 7 11,5 906 
2009 5 8 4 251 

 

Tabulka 27 Počet oprav CAS 24/5000/400 - S3Z (SPZ: RK 69-89) 

Rok Počet oprav 
Doba mimo 
provoz [hod] 

Cena [Kč] 

2002 12 54 44 395 
2003 8 13 7 267 
2004 7 35 71 444 
2005 7 13,5 8 591 
2006 9 18,2 60 444 
2007 5 8,5 2 481 
2008 9 18 27 950 
2009 6 9 3 244 
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Na Obrázcích 4 a 5 jsem pomocí grafu ukázal vývoj počtu poruch u jednotlivých typů 

CAS. Na Obrázku 4 jsem uvedl počty vozů u CAS T 815 4x4 TERNN°1. Je zde patrné, že u 

toho typu vozidel je počet oprav poměrně stálý. Do tohoto grafu jsem nezahrnul vozy ze 

stanice Jičín a Dvůr Králové nad Labem vzhledem k jejich krátké době u HZS.    

 

Obrázek 4 Počet oprav CAS T 815 4x4 TERNN°1 

Na Obrázku 5 jsem uvedl počty vozů u CAS T 815 4x4. V grafu je patrný velký rozdíl 

v rozptylu poruch oproti řadě T 815 4x4 TERNN°1. Tento jev si vysvětluji především vyšším 

stářím těchto vozů. 
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Obrázek 5 Počty oprav CAS T 815 4x4 

V této kapitole jsem se zabýval mimo jiné počty oprav na vybraných vozech 

sloužících u HZS Královéhradeckého kraje. Myslím, že bylo by namístě připomenout, že 

v této práci nesleduji a nerozlišuji opravy různých komponentů na technice, ale sleduji 

celkový počet oprav, bez rozdílu jejich velikosti a rozsahu. Tudíž se v tabulkách vyskytují 

opravy na motorové části, převodovce, podvozku, karoserii, elektroinstalace atd.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2001 2003 2005 2007 2009

P
oč

e 
op

ra
v

Roky u HZS

HKB 24-48 RK 85-05 RK 69-89



31 

 

4 Posouzení provozních vlivů na životnost podvozkové části a 
nástavby mobilní požární techniky 

4.1 Definice základních pojmů 

OPRAVA – je regenerace nebo obnovení původních funkcí prostředků strojní služby. 

Prostředky strojní služby nevykazují po opravě změnu typu nebo změnu  

či úpravu podstatných částí mechanismů či konstrukce nebo změnu technických či taktických 

parametrů [3]. 

PŘESTAVBA – je změna nebo úprava podstatných částí mechanismů nebo 

konstrukce požární techniky (PT) a vybraných věcných prostředků požární ochrany (VPPO), 

při níž došlo ke změně  

a)  podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměrů, obsaditelnosti, druhu  

 řízení nebo brzd, 

b)  typu motoru nebo druhu pohonu, 

c)  druhu karosérie nebo nástavby. 

     Zadavatel přestavby vyžádá na zhotoviteli zaručenou životnost PT a VPPO po dobu 

nejméně 60 měsíců po přestavbě [3]. 

REKONSTRUKCE - je obnovení původních funkcí PT a VPPO se zlepšením 

vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň. Zadavatel rekonstrukce vyžádá  

na zhotoviteli zaručenou životnost PT a VPPO po dobu nejméně 60 měsíců po rekonstrukci 

[3]. 

PORUCHA - znamená částečnou nebo úplnou ztrátu schopnosti provozu soustavy 

nebo prvku. Pokud dojde ke změněné schopnosti provozu, rozhoduje se, zda jde o poruchu 

nebo ne, podle stanovených podmínek provozu [4]. 

Mezi hasiči je velice rozšířený pojem repase vzhledem k obnovení částí požární 

techniky. Řád strojní služby tento výraz nezná, proto jsem se podíval do slovníku cizích slov, 

kde jsem našel následující: repase je rozebrání, prohlídka a případná oprava stroje, zařízení po 

zkušebním chodu [15]. Tudíž bych řekl, že pojem repase v souvislosti s požární technikou je 

úkon, pro který má řád strojní služby název rekonstrukce. 
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4.2 Provozní vlivy 

Na životnost a provozuschopnost vozidel Tatra 815 má velký význam a vliv: 

• Místo umístění techniky, ve kterém je technika nasazena, 

• počasí, 

• terén, ve kterém se technika převážně pohybuje 

• schopnost řidiče, jenž se o techniku stará a obsluhuje ji.  

Z posuzovaných vozidel jsem vybral 3 zástupce na základě působnosti v rámci kraje. 

Jedná se o CAS 24/3200/400-S2Z T 815 4x4 TERRN°1  (SPZ: HKB 40-20), která je 

umístěna na stanici v Hradci Králové. Dalšího zástupce jsem vybral z Nové Paky a je jím 

CAS 24/3200/400-S2T T 815 4x4 TERRN°1  (SPZ -1H4 5427). Posledním reprezentantem je 

nejstarší CAS z mnou pozorovaných vozidel u HZS. Tato CAS 24/4000/400-S3Z T 815 4x4 

(SPZ: RK 85-05) je na stanici v Rychnově nad Kněžnou.  

4.2.1 Umístění techniky 

Umístění techniky je prvním z vlivů na provozuschopnost a životnost mobilní 

techniky. I výběr reprezentantů jsem volil s ohledem na místo, kde jsou umístěny. Je rozdíl, 

pokud je CAS umístěna v krajském městě, nebo na malém městě či bývalém okresním městě. 

Do této kategorie bych zařadil i problematiku údržby silnic v zimním období, především 

z důvodu negativního působení solného roztoku, nebo soli na podvozek a kapotu mobilní 

požární techniky. Tuto problematiku budu rozebírat v kapitole 4.3 Koroze. Chemický posyp 

se neprovádí na všech vozovkách v celém území Královéhradeckého kraje, s ohledem na 

chráněná krajinná území a na frekvenci provozu, na ostatních vozovkách je sjízdnost 

udržována zdrsňovacím posypem, kombinací chemického se zdrsňovacím posypem, nebo 

pluhováním. V oblasti, kde zasahují hasiči z Hradce Králové, jsou silnice v době sněžení 

přibližně z 95 % udržovány chemickým posypem (solí). Zbylé cesty nejsou tolik zatěžovány 

dopravou a nejezdí zde autobusy, zde se používá zdrsňovací posyp (štěrk). V okolí Rychnova 

nad Kněžnou je situace rozdílná, počet silnic, kde se používá zdrsňovací posyp, přibývá, 

především směrem k Orlickým horám. Z vybraných území je poměr mezi chemickým 

posypem a zdrsňovacím posypem nejvyrovnanější v okolí Nové Paky. 
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4.2.2 Počasí 

Zaměřím-li se na tři vybrané lokality, kde je umístěna reprezentující výjezdová 

technika, budu posuzovat rozdílnost v průměrné teplotě vzduchu a roční úhrny srážek. 

V Tabulce 28 uvádím přehled o posuzovaných parametrech ve vybraných lokalitách (jsou zde 

umístěny posuzované CAS) Královéhradeckého kraje, jde o průměr za roky 2000 až 2009. 

Údaje jsem čerpal ze serveru Českého hydrometeorologického ústavu.  

Tabulka 28 Přehled o počasí ve vybraných lokalitách 

 Hradec Králové Nová Paka Rychnov nad 

Kněžnou 

Průměrná roční 

teplota vzduchu [°C] 

8 – 10 7 - 8 6-7 

Průměrný roční úhrn 

srážek [mm] 

400 – 600 800 - 1000 1200 - 1400 

 

Z Tabulky 28 je patrné, že v horských oblastech je mnohem větší množství srážek, než 

v nížině v okolí Hradce Králové. Tudíž v zimním období je v těchto lokalitách delší dobu na 

vozovce sněhová pokrývka, nebo sněhová břečka s posypovým materiálem. O problémech, 

které jsou spojené s touto situací se zabývám podrobněji v  Kapitole 4.2.1.  

4.2.3 Terén 

Terén je velice blízce spojen s prostředím. CAS 24/3200/400-S2Z T 815 4x4 

TERRN°1  (SPZ: HKB 40-20) z Hradce Králové se s terénem, dá se říct, vůbec nepotká, 

jelikož město i okolí města leží v rovinaté oblasti. CAS z Nové Paky, nebo Rychnova nad 

Kněžnou se s kopcovitým terénem setkávají každý den vzhledem k poloze měst. Obě města 

jsou z podhůří a zásahy v horách nejsou pro hasiče a mobilní techniku v těchto lokalitách 

výjimkou. Podívám-li se na slovo terén z jiného pohledu, musím zde zahrnout polní cesty, 

pole a lesy, po nichž CAS jezdí v případě požáru stohu slámy, strniště, nebo lesa bez ohledu 

na lokalitu požární stanice. 
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4.2.4 Lidský faktor 

Předchozí vlivy jsou velice těžko ovlivnitelné, počasí neporučíme a polohu stanice 

vzhledem k plošnému pokrytí kraje nezměníme, ale zde je vliv, který je ovlivnitelný a je 

nejpodstatnější. Zkušenosti strojníků, řidičů a pracovníků servisu, kteří s danou mobilní 

požární technikou pracují a starají se o ni, jsou hlavním aspektem, který ovlivňuje 

poruchovost vozidla.  Některým poruchám lze předcházet kvalitním a pravidelným servisem, 

při kterém je možno zjistit některé závady v počátku. Následně množství vynaložených 

finančních prostředků na opravu je menší, než u plně projevené závady. 

 Měl bych zde zmínit jeden z nejpodstatnějších faktorů, který ale řidič nemůže 

ovlivnit. Tímto faktorem je startování studeného motoru s požadavkem maximálního výkonu, 

aniž by byl motor v provozní teplotě. Tento problém je možné ovlivnit několika způsoby. 

Prvním je vytopení garáže na provozní teplotu vozidla, což je nereálné, proto jsou výjezdové 

garáže alespoň temperovány, což je pro vozidlo mnohem lepší, než kdyby stálo venku. 

Dalším způsobem, je využití předehřevu pomocí topného tělesa uvnitř motoru, tato metoda je 

využívána například u T 815 TERRN°1 CAS20/3200/210 – S2T (SPZ:4H0 9371), tato CAS 

je vybavena motorem, který má tento předehřev již ve své výbavě. Posledním způsobem, 

který je aplikován u hasičů v Královéhradeckém kraji, je volba vhodného motorového oleje, 

což problém neřeší, ale pouze ho zmírňuje.  

4.3 Koroze 

Korozí rozumíme samovolné znehodnocení jakéhokoliv materiálu (kovů, plastů, pryže 

a dalších) vlivem jejich chemické nebo elektrochemické reakce s korozním prostředím. Za 

korozi tedy považujeme jednak znehodnocení materiálů spojené se vznikem viditelných 

korozních zplodin (rzi na železe, zelenavého povlaku měděnky na mědi apod.), ale také ty 

změny materiálu, vzniklé jeho interakcí s prostředím, které však nejsou provázeny viditelnými 

změnami povrchu (časté u plastů) [2]. 

Korozi dělíme podle druhu napadení materiálů na korozi rovnoměrnou a 

nerovnoměrnou. Přičemž koroze nerovnoměrná je pro životnost a spolehlivost součástí 

mnohem nebezpečnější. Rovnoměrná koroze je nejobecnější a nejběžnější formou korozního 

napadení, jedná se o nejmenší zlo v oblasti korozního působení. U tohoto druhu koroze lze 
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s dostatečnou přesností určit korozní rychlost na základě zkoušek a zkušeností s korozí 

v obdobném prostředí [2]. 

Další dělení je založeno na typu korozního napadení. Ty jsou rovnoměrné, 

nerovnoměrné, bodové, důlkové, mezikrystalové, transkrystalové a selektivní. Korozi lze dále 

rozdělit podle dějů na chemickou korozi, která se řídí chemickou kinetikou (např. vodíková 

koroze, koroze v plynech) a na elektrochemickou korozi. Ta je řízena elektrochemickými 

zákony (např. atmosférická koroze kovů, koroze bludnými proudy) [2]. 

Podle znečištění rozeznáváme v České republice tyto typy vnějších atmosfér:  

• venkovská atmosféra (venkovské oblasti a malá města, bez významného znečištění 

oxidem siřičitým, chloridy a dalšími látkami),  

• městská atmosféra (území s hustým osídlením, ale bez velkých průmyslových objektů 

- střední znečištění oxidem siřičitým),  

• průmyslová atmosféra (území se silnou průmyslovou činností - vysoké znečištění 

oxidem siřičitým a specifickými látkami) [10]. 

Atmosférickou korozi kovů ovlivňují také obsahy dalších látek:  

• chloridy: stimulují aktivní rozpouštění (u nás z posypových solí), 

• tuhé látky (prach): usnadňují kondenzaci (solné částice mohou být hygroskopické), 

mají korozně erozní účinky, vodivé částice mohou fungovat jako elektroda (oxidy 

železa, uhlík) a urychlovat korozi vlivem činnosti článků,  

• amoniak je příčinou korozního praskání mosazí,  

• oxidy dusíku a přízemní ozon mají stimulační účinek zprostředkovaně přes 

usnadnění oxidace SO2 na sírany [10]. 

Na mobilní požární techniku má největší vliv atmosférická koroze kovů, jelikož 

podvozek je tvořen kovovými materiály. Nástavby jsou řešeny buď z ocelového plechu, 

hliníkového plechu, nebo z plastu. V případě plastové varianty výrobce uvádí životnost této 

nástavby 40 let. Atmosférická koroze je rozdílná podle druhu oblasti, kde se vyskytuje. Tento 

druh koroze je rozebrán v ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin., Korozní agresivita atmosfér, 

Klasifikace. Korozí jsou napadeny především kovové součásti hasičských vozidel, jimiž jsou 

podvozek, blatníky a dveře. Rychlost koroze umocňuje přítomnost chloridu sodného 

z posypové soli. Tato situace nastává v zimních měsících, kdy vozidlo projíždí 
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vrstvou rozbředlého sněhu. Horší situace nastává v oblastech, kde se používá na ošetření 

silnic kombinace chemického posypu a zdrsňujícího posypu. Zdrsňující posyp ve formě 

drobného kameniva působí abrazivně na kovové plochy a usnadňuje atmosférickou korozi. 

Dalším faktorem ovlivňujícím rychlost koroze je časté mytí prvosledové techniky u HZS 

Královéhradeckého kraje. Mytí se provádí po každé jízdě za špatného počasí, nebo po zásahu 

v terénu.  

U vybraných vozidel Tatra 815 jsem se setkal s korozí především blatníků, které jsou 

v dnešní době měněny za plastové. Dalším poměrně citlivým místem na působení koroze jsou 

dveře u kabiny a podběhy. Na dveřích se vyskytuje nerovnoměrná koroze, která je způsobena 

především špatnou antikorozní úpravou materiálu. Strojníci sloužící na stanici v Hradci 

Králové se u CAS 24 T 815 TERRN°1 setkávají s korozí dveří především v oblasti klik a 

v místech svárů. V Rychnově nad Kněžnou nastala koroze dveří u CAS 24 T 815 4x4, která 

byla způsobena neošetřením dutin dveří od výrobce. Po tomto zjištění začal HZS 

Královéhradeckého kraje s ošetřováním dutin dveří pomocí antikorozního nátěru.  

Na ochranu materiálů proti korozi existuje mnoho způsobů, ovšem pro použití u 

výjezdové mobilní požární techniky jsou nejpřijatelnější dle mého názoru dva. Prvním je 

volba vhodného materiálu, který nepodléhá korozi. Druhým způsobem je opatření materiálů 

ochranným povlakem. Ochranné povlaky lze rozdělit na nátěry, kovové povlaky, anorganické 

nekovové povlaky a organické povlaky. Nátěry jsou nejrozšířenějším způsobem ochrany, 

především pro snadnou aplikaci a cenovou dostupnost. Nanáší se dvě vrstvy nátěru. První 

vrstva nátěru tzv. základní má nižší odolnost vůči atmosférickým podmínkám, ale má dobrou 

antikorozní účinnost. Druhou vrstvou nátěrů jsou krycí nátěry, které odolávají atmosférickým 

vlivům a mají estetickou funkci. Kovové povlaky jsou z korozně odolného materiálu a tvoří 

jen povrch kovu. Lze rozlišit dva způsoby této ochrany. Prvním způsobem je antikorozní 

legování (obohacení povrchové vrstvy korozně odolným prvkem) a druhým je katodická 

ochrana (povlak převezme roli anody – zinkování oceli). Další skupinou jsou anorganické 

nekovové povlaky, zde bych uvedl metodu oxidické vrstvy (eloxování hliníku), fosfátování 

(hlavně u oceli), chromátování (u neželezných kovů) a nakonec smaltování. Poslední skupinu 

tvoří organické povlaky, které jsou tvořeny různými polymery (polyetylen, polyvinylchlorid, 

polyamidy, epoxidy, akryláty).[2] 
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Zde by bylo možná vhodné se zamyslet nad investováním finančních prostředků do 

lepší antikorozní úpravy při objednávce respektive nákupu mobilní požární techniky. Tím by 

se prodloužila životnost jednotlivých komponentů. Tato opatření by se měla zaměřit 

především na problematická místa náchylná ke korozi.  

V tabulce 29 uvádím u vybraných CAS materiál, ze kterého je vyrobena nástavba. U 

všech CAS 24 T 815 4x4 je nástavba vyrobena z ocelových plechů. Stejný materiál je použit i 

na nástavbách u CAS 24 T 815 TERRN°1 umístěných v Hradci Králové,zde jsou již plechy 

ošetřeny proti korozi pozinkováním. U novější techniky jsou nástavby vyrobeny 

z hliníkových plechů, nebo z plastů.  

Tabulka 29 Materiál nástaveb vybraných CAS 
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4.4 Náklady na provoz a údržbu CAS 

Finanční prostředky hýbou všemi odvětvími a HZS nevyjímaje, jelikož se jedná 

v dnešní době o prioritní záležitost. Náklady na provoz jsem si rozdělil do tří hlavních 

kategorií: 

- provozní náklady,  

- servis, 

- náklady spojené s poruchami a odstraněním následků dopravních nehod. 
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Provozní náklady se skládají z nákladů na: 

- pohonné hmoty,  

- provozními náplněmi (oleje atd.),  

- pneumatiky, 

- autobaterií.  

U všech vozidel CAS 24 T 815 TERRN°1 nejsou zatím žádné náklady na výměnu 

pneumatik, jelikož tato technika svým provozem pneumatiky zatím neopotřebovala. 

Další skupinu servisních nákladů tvoří náklady spojené s pravidelnými kontrolami 

dané Řádem strojní služby, záručním servisem, technickými kontrolami a měřením emisí. 

Pravidelné kontroly zahrnující roční, měsíční, týdenní a denní ošetření a překontrolování CAS 

na stanici provádějí strojníci a je poměrně složité určit cenu těchto úkonů. Proto jsem po 

domluvě s vedoucím diplomové práce a technikem strojní služby z Hradce Králové uvedl 

cenu za hodinu práce na 250 Kč.  

Na následujících obrázcích 6 až 8 jsem uvedl u vybraných CAS náklady spojené s 

poruchami a na odstranění následků dopravních nehod v jednotlivých letech. 

 

Obrázek 6 Vynaložené náklady na opravy CAS 24/3500/400 – S2Z (SPZ: HKB 40-20) 
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Obrázek 7 Vynaložené náklady na opravy CAS 24/3200/400 - S2T (SPZ: 1H4 5427) 

 

 

Obrázek 8 Vynaložené náklady na opravy CAS 24/4000/400-S3Z (SPZ: RK 85-05) 
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Obrázek 9 Provozní a servisní náklady CAS 24/3500/400 – S2Z (SPZ: HKB 40-20) 

 

Obrázek 10 Provozní a servisní náklady CAS 24/3200/400 - S2T (SPZ: 1H4 5427) 
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Obrázek 11 Provozní a servisní náklady CAS 24/4000/400-S3Z (SPZ: RK 85-05) 

V následujících Obrázcích 12 až 14 ukazuji kumulativní náklady na vybraných CAS 

za dobu, po kterou jsou u HZS Královéhradeckého kraje, nebo po dobu po kterou se mi 

podařilo posbírat potřebné informace. V nákladech jsou započítány provozní náklady, 

finanční prostředky spojené se servisem a náklady na odstranění poruch a následků 

dopravních nehod. 

 

Obrázek 12 Kumulativní náklady CAS 24/3500/400 – S2Z (SPZ: HKB 40-20) 
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Obrázek 13 Kumulativní náklady CAS 24/3200/400 - S2T (SPZ: 1H4 5427) 

 

Obrázek 14 Kumulativní náklady CAS 24/4000/400-S3Z (SPZ: RK 85-05) 
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určena orientační doba životnosti 10 let [3]. Musím zde připomenout, že u CAS z Hradce 

Králové (SPZ: HKB 40 – 20) a Rychnova nad Kněžnou (SPZ: RK 69 – 89) není počáteční 

hodnota skutečná, jelikož oba vozy jsou u HZS delší dobu, ale bohužel nebylo možné získat 

potřebné informace od počátku. Přesto na Obrázku 15 ukazuji porovnání kumulativních 

nákladů u vybraných CAS za poslední 4 roky. 

 

Obrázek 15 Porovnání kumulativních nákladů vybraných CAS za poslední 4 roky 

Z Obrázku 15 je patrný nárůst křivky u CAS (SPZ:HKB 40-20 a 1H4 5427) 
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Provozní a servisní náklady je možné po čase, kdy je CAS v provozu déle než 4 roky 
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5 Spolehlivost 

Řada norem ČSN ISO 9000:2000 se zabývá systémem řízení jakosti. Spolehlivost je 

dle této normy definována takto: jedná se o souhrnný termín, používaný pro popis pohotovosti 

a činitelů, které ji ovlivňují [5]. V této řadě norem jsou definovány i další pojmy spojené se 

spolehlivostí: 

• bezporuchovost je schopnost objektu plnit nepřetržitě požadované funkce po 

stanovenou dobu a za stanovených podmínek,[5] 

• udržovatelnost je schopnost objektu v daných podmínkách používání setrvat 

ve stavu, nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci tehdy, 

jestliže se údržba provádí v daných podmínkách a používají se stanovené 

postupy i prostředky (zahrnuji i dřívější pojem opravitelnosti),[5] 

• zajištěnost údržby je schopnost organizace poskytující údržbářské služby 

zajišťovat dle požadavků v daných podmínkách prostředky potřebné pro 

údržbu v souladu s koncepcí údržby.[5] 

5.1 Statistická metoda pravděpodobnosti 

V této kapitole jsem se pomocí statistických metod snažil předpovědět, na základě 

zjištěných údajů o vybraných CAS, s jakou pravděpodobností vznikne v dalších letech 

porucha na jednotlivých vozech. 

Náhodná veličina X představuje dobu do další poruchy (bezporuchovost) daného 

vozu. Počty poruch v jednotlivých letech u mnou vybraných CAS jsem postupně zadával do 

programu STATGRAPHICS. Na základě informací o poruchách jsem usoudil, že by se doba 

do další poruchy mohla řídit Weibullovým rozdělením. Můj úsudek jsem ověřil pomocí 

metody maximální věrohodnosti v programu STATGRAPHICS. Z počtů poruch u vybraných 

vozů typu T 815 4x4 TERNN°1  se můj úsudek nepotvrdil, zde se náhodná veličina řídí 

rovnoměrným rozdělením. U CAS T 815 4x4 program potvrdil, že se náhodná veličina řídí 

Weibullovým rozdělením s parametrem tvaru β = 4,07654 a parametrem měřítka θ =8,66383. 

S ohledem na výsledky, které mě poskytl program STATGRAPHICS, jsem se rozhodl, že 

následující výpočty provedu pro CAS z Rychnova nad Kněžnou (SPZ: RK 69 – 89), jelikož 

zde budou výsledky nejvíce věrohodné. 
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Weibullovo rozdělení je velmi flexibilní a proto se jím zejména v teorii spolehlivosti 

popisují spojité náhodné veličiny definované jako doba do poruchy (doba bezporuchovosti). 

Používá se především při popisu technických zařízení, které jsou v období ranných poruch 

nebo v období stárnutí (tam kde se projevuje opotřebení nebo únava materiálu). Těmto 

komponentům nevyhovuje exponenciální rozdělení. Weibullovo rozdělení má dva parametry: 

θ – parametr měřítka (scale, θ > 0, závisí na materiálu, namáhání a podmínkách užívání) a β – 

parametr tvaru (shape, β > 0, na jeho hodnotě závisí tvar intenzity poruch a tím i vhodnost 

použití pro určité období doby života). Má-li náhodná veličina X Weibullovo rozdělení, 

značíme to takto: � � ��θ, β � [12]. 

5.2 Pravděpodobnost poruchy 

Pro určení s jakou pravděpodobností dojde během nadcházejících let k poruše, jsem  

využil vzorce pro distribuční funkci Weibullova rozdělení za platnosti podmínek t > 0; θ > 0; 

β > 0. 

                                  
��� � 1 � ����
θ
�

β

                     (rovnice 1)               

kde 

         F – pravděpodobnost s jakou dojde k poruše v čase t 

         t – čas, ve kterém sleduji pravděpodobnost poruchy 

         β – parametr tvaru (β = 4,07654) 

         θ – parametr měřítka (θ =8,66383) 

V Tabulce 30 jsem u CAS 24/4000/400-S3Z (SPZ: RK 85-05) pro jednotlivé roky 

určoval pravděpodobnost poruchy pomocí rovnice pro distribuční funkci Weibullova 

rozdělení. Výsledek jsem poté ještě vynásobil 100, abych získal výsledek v procentech. Na 

Obrázku 16 jsem uvedl graf vytvořený z Tabulky 30. Z grafu i Tabulky 30 je patrné, dle 

Weibullova rozdělení, že např. pravděpodobnost poruchy do 8 let je 51 %. 
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Tabulka 30 Hodnoty s pravděpodobností poruchy pro určité roky 

t 
[Roky] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

F [%] 0,02 0,25 1,32 4,19 10,09 20,04 34,25 51,45 68,90 83,38 
 

 

Obrázek 16 Graf s pravděpodobností poruchy u CAS 24/4000/400-S3Z SPZ: RK 85-05 

5.3 Intenzita poruch 

V této kapitole se zabývám intenzitou poruch. Pomocí výpočtu jsem schopen určit 

pravděpodobnost poruchy, u nové CAS typu T 815 s podobnými parametry jako má 

reprezentující CAS (SPZ: RK 69 – 89). Jde tedy o metodu, díky které při zakoupení nové 

CAS lze přibližně předpovídat, s jakou pravděpodobností dojde po určité bezporuchové době 

během krátkého časového intervalu k poruše. 

Pro intenzitu poruch dle Weibullova rozdělení je zavedena rovnice za platnosti 

podmínek t > 0; θ > 0; β > 0.:  

                             ���� � β

θ
· ��

θ
�

β��
                                 (rovnice 2) 
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kde  

         λ - intenzita poruchy 

         t – čas, ve kterém sleduji poruchy 

         β – parametr tvaru (β = 4,07654) 

         θ – parametr měřítka (θ =8,66383) 

 V Tabulce 31 jsem uvedl vypočítané intenzity poruch. Čas t určuje dobu od 

zakoupení po první poruchu CAS u HZS. V Tabulce jsem uvedl pro přehlednost údaje 

v rozmezí 0 až 10 let, jelikož letos orientační doba životnosti CAS je 10 let. 

Tabulka 31 Vypočítaná pravděpodobná intenzita poruch  

t 
[Roky] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 0,00 0,06 0,52 1,80 4,36 8,67 15,19 24,42 36,82 52,90 73,15 

 

Intenzita poruchy CAS  λ (10) je po 10 letech provozu 73,15 %. To znamená, že 

pravděpodobnost v následujícím velmi krátkém časovém intervalu ∆t bude 73,15 . ∆t. 

V tomto případě se za velmi krátký časový interval považuje např. 1 den.  

Obrázek 17 ukazuje nárůst intenzity poruchy od počátku CAS u HZS po dobu 

orientační doby životnosti dle Řádu strojní služby. Jelikož parametr tvaru β je větší než 2 je λ 

konvexní, rostoucí funkce.  
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Obrázek 17 Předpokládaná intenzita poruch u CAS T 815 typu 4x4 a TERNN°1 
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6 Závěr 

Po zpracování této práce, jsem došel k několika výsledkům. V části zaměřené na 

průběh ujetých kilometrů, odpracovaných motohodin a průměrnou spotřebu pohonných hmot 

na 100 km jsem po srovnání vozů jednotlivých typů došel k závěru, že průměrná spotřeba 

pohonných hmot je srovnatelná. A to i navzdory rozdílnému stáří jednotlivých CAS a jejich 

umístění v rámci kraje. Problém vidím pouze v nezapisování motohodin, které není nikterak 

kontrolováno, poté by údaje o průměrné spotřebě byly přesnější. Pozitivním zjištěním je, že 

nedochází k závažným diferencím mezi staršími a novějšími CAS. 

Porovnáváním spolehlivosti jednotlivých vozů s ohledem na počet oprav a 

nákladovost provozu jsem došel k závěru, že sledované typy vozů T 815 jsou spolehlivé 

s nízkou poruchovostí. Největší náklady, vynaložené na opravy, byly způsobeny lidským 

faktorem. Vozy T 815 4x4 jsou už za orientační dobou životnosti Řádu strojní služby, tudíž je 

zde počet poruch vyšší což přisuzuji stáří těchto CAS.  

V poslední části mé diplomové práce jsem došel pomocí metod, které jsou využívány 

v pravděpodobnosti a statistice, k hodnotám, které by se daly využít pro předpokládaný vývoj 

poruchovosti nových vozů typu T 815 4x4 u HZS Královéhradeckého kraje. Správnost těchto 

výsledků potvrdí nebo vyvrátí až čas. 

Mezi strojníky, ale i hasiči, jsou vozy Tatra 815 všech typů velice oblíbené, pro svoji 

spolehlivost a především jízdní vlastnosti. Nové CAS 15 MB ATEGO, podle strojníků 

nedosahují jízdních vlastností vybraných vozů Tatra 815. Dalším kladně hodnoceným prvkem 

je originální podvozek, nejen že vykazuje dostatečnou tuhost, ale především umožňuje 

usazení nástavby přibližně o 20 až 30 cm níž, čímž vznikají další úložné prostory pro 

vybavení. Nedostatkem mnou sledovaných vozů je korozivita dveří, blatníků a podběhů. Zde 

by možná bylo vhodné zainventovat finance při objednávce, nebo nákupu vozu a 

problematická místa nechat ošetřit některou protikorozní úpravou.  

Přestože, jsou některé vozy na, případně za hranicí orientační doby životnosti, stále 

zajišťují na stanicích HZS první výjezdy. Myslím, že vozy Tatra 815 jsou ideálním řešením 

pro Královéhradecký kraj s ohledem na unifikaci výjezdové techniky v kraji. S kterou je 

spojená dobrá dostupnost náhradních dílů, které jsou v mnohých případech kompatibilní mezi 

jednotlivými typy vozů T 815, nebo staršími typy vozů Tatra.  
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Délka [mm] 7780 7780 8120 7780 8120 7995 8190 8190 

Šířka [mm] 2550 2550 2550 2550 2550 2500 2500 2500 

Výška [mm] 3190 3190 3170 3190 3170 3350 3250 3350 

Hmotnost celková [kg] 18000 18000 18000 18000 18000 16800 17000 18000 

Hmotnost pohotovostní [kg] 12500 12500 12500 12500 12000 12000 12000 12000 

Max. výkon [kW]/otáčky[min-1] 300/1800 270/1800 320/1700 300/1800 300/1800 255/1800 255/1800 255/1800 

Čerpadlo GODIVA GODIVA GODIVA GODIVA GODIVA GODIVA GODIVA GODIVA 

Jmenovitý průtok nízkotlaku [l.min-1] 2400 2400 2000 2400 2400 2400 2400 2400 

Jmenovitý průtok vysokotlaku [l.min-1] 200 200 200 200 200 1250 1250 1250 

Jmenovitý pracovní tlak nízkotlaku [Mpa] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,6 

Jmenovitý pracovní tlak vysokotlaku [Mpa]  4 4 4 4 4 4 4 4 

Obsah nádrže na vodu [l] 3200 3200 3200 3200 4000 2500 5000 4000 

Obsah nádrže na pěnidlo [l] 400 400 210 400 400 400 400 400 

Počet míst k sezení 1+5 1+5 1+5 1+5 1+5 1+5 1+5 1+5 
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