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ANOTACE 
 

ZEMAN, Jaromír. Aspekty předurčenosti jednotek dobrovolných hasičů na dopravní 

nehody. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB TU, 2010 46 str. 

 
          Cílem práce je navrhnout nutné vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, u 

kterých se předpokládá, že budou zařazeni do předurčenosti na dopravní nehody typu C. 

V práci je na statistikách z Karlovarského kraje ukázáno, jak jsou jednotky SDH v současné 

době vzhledem k dopravním nehodám využívány. Dále je v práci objasněno, proč jsou 

jednotky SDH obcí zařazováni do předurčenosti na dopravní nehody. Hlavní část práce potom 

obsahuje seznam a  popis jednotlivých věcných prostředků požární ochrany, které jsou pro 

tuto činnost nutné. Práce se podrobně věnuje výběru hydraulického vyprošťovacího zařízení, 

kdy tento výběr je proveden multikriteriální analýzou. Závěrečná část  práce ukáže celkovou 

finanční náročnost zařazení jednotky do předurčenosti. 

 

Klíčová slova: Předurčenost na dopravní nehodu, Jednotka SDH, věcné prostředky 

požární ochrany, hydraulické vyprošťovací zařízení 

 
ANNOTATION 
 

Zeman, Jaromír. Aspects of Predetermination of Volunteer Fire Brigades for Traffic 
Accidents.Bachelor paper. Ostrava: VŠB TU, 2010  46 Pages. 
 

The aim of this bachelor paper is to project the necessary equipment of Volunteer Fire 

Brigades, that are suppossed to be predicted for traffic accidents of type C. The work contains 

the statistics of our region, that advert to usage of the Volunteer Fire Brigades for the traffic 

accidents and also the reason why they should be inhabited. The main part of this work 

contains the list and description of individual material instruments of fire protection, which 

are necessary for this activity. One of this special instruments is the hydraulic salvage tool and 

its choose which is made by multicriterial analysis. The last point mentioned in this work is 

total finantial seriousness of the formatting to this special group. 

 

Key words: Predetermination for traffic accidents,  the Volunteer Fire Brigade, material 

instruments of fire protection, the hydraulic salvage tool 

 



 

 
 
 
Seznam zkratek 
 

FDMM Forced Decision Matrix Method (Modifikovaná metoda rozhodující matice)  

CAS  Cisternová automobilová stříkačka 

ČR  Česká republika 

HVZ  Hydraulické vyprošťovací zařízení 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO  Jednotka požární ochrany 

MPT  Mobilní požární technika 

PO  Požární ochrana 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

SSU  Statistické sledování událostí 
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1 Úvod 
Tato práce by měla přinést informace pro starosty obcí a velitele jednotek SDH obcí 

kategorie JPO II popřípadě JPO III, se kterými je projednáváno zařazení jejich výjezdové 

jednotky SDH v rámci plošného pokrytí do předurčenosti na dopravní nehody. Jednoznačně 

tedy předpokládám, že tyto jednotky budou zasahovat u dopravních nehod s vyproštěním 

osob. Čtenář práce by se tedy měl dozvědět jaké věcné prostředky budou pro tuto činnost 

potřebné. Dále se dozví, jak celá akce bude finančně náročná. 

V práci je na statistických údajích z Karlovarského kraje ukázáno, jak jsou jednotky SDH 

z hlediska dopravních nehod využívány.  

Protože naše legislativa neurčuje vždy úplně jednoznačně nutné vybavení pro takovouto 

zásahovou jednotku, snažím se vyspecifikovat vybavení, která jsou pro tyto zásahy nutností a 

dále zde zmíním vybavení, které je dle mého názoru vhodné a doporučuji jeho pořízení zvážit. 

Tímto krokem zohledňuji možnost rozplánovat nákup věcných a technických prostředků do 

více obecních rozpočtů. V práci je také zmíněno, jaké následné revize a servisní činnosti jsou 

na mnou navrženém vybavení potřebné. 

Návrh a výběr vhodných technických a věcných prostředků provedu cestou, kdy část 

mnou navrženého vybavení bude pocházet z praktických zkušeností u těchto zásahů. 

Hydraulické vyprošťovací zařízení potom vyberu pomocí multikriteriální analýzy FDMM. 
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2 Rešerše literatury 
 

Pokyn č.27 generálního ředitele HZS ČR a náměstka MV ze dne 25.7.2006, kterým se 

stanoví opěrné body HZS ČR a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné 

práce. 

Tento pokyn Generálního ředitele stanoví jednotlivé opěrné body pro určitý druh 

záchranných prací. Dále se zde řeší předurčenost jednotek pro provádění záchranných prací 

při silničních dopravních nehodách a při zásahu na nebezpečné látky. V pokynu se dále řeší 

typ předurčenosti na základě vybavení a dojezdu jednotek požární ochrany.  

 

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

č. 53/2010 Sb. 

Tato vyhláška řeší technické podmínky, včetně vybavení věcnými prostředky požární 

ochrany určitých druhů mobilní požární techniky zařazené do vybavení jednotek HZS ČR 

nebo jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. 

 

Norma ČSN EN 13204, Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a 

záchranné jednotky – Požadavky na bezpečnost a provedení, Český normalizační institut, 

2005 

    Norma řeší hydraulická vyprošťovací zařízení z hlediska technických požadavků na 

minimalizování bezpečnostních rizik. Norma je určena především výrobcům, ale lze v ní najít 

parametry, podle kterých je možné jednotlivé nástroje porovnávat. 

 

MORIS, Brendon. Technologie vyprošťování osob z havarovaných automobilů. Praha: JaGa 

s.r.o., 2004 

    Publikace popisuje obrázky a textem základní techniky a nástroje, které se používají při 

vyproštění osob z havarovaných vozidel. I když autor textu hned v úvodu uvádí, že 

poskytnuté informace platí pouze pro nástroje Holmatro, dá se říci, že příručka je vzhledem 

k taktice vyprošťování  použitelná i pro případ, že používáme nástroje jiného výrobce. 
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3 Jednotky požární ochrany 

Na začátku této práce považuji za nutné připomenout, jaké druhy a kategorie jednotek 

požární ochrany u nás působí.  

3.1 Druhy jednotek požární ochrany 
 

Druhy jednotek požární ochrany jednoznačně řeší zákon č. 133/1985 sb., O požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů a to v § 65 odst.1, kde je stanoveno, že máme čtyři 

druhy jednotek požární ochrany: 

1) Jednotka hasičského záchranného sboru kraje, která je složena z příslušníků, kteří 

vykonávají službu na stanicích hasičského záchranného sboru kraje. 

2) Jednotka hasičského záchranného sboru podniku, která je složena ze zaměstnanců 

zřizovatele, kteří vykonávají službu v jednotce jako své zaměstnání 

3) Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, která je složena z fyzických osob, které činnost 

v jednotce nevykonávají jako své zaměstnání 

4) Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku, která je složena ze zaměstnanců 

zřizovatele, kteří ale nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání 

3.2 Kategorie jednotek požární ochrany 
 
    Pro účely plošného pokrytí se dále jednotky požární ochrany, dle přílohy č.1 zákona č. 

133/1985 sb., O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, dělí: 

 

   a) jednotky s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele 

   1.  JPO  I  - jednotka hasičského záchranného sboru s územní působností zpravidla do 20 

minut jízdy z místa dislokace, 

   2.  JPO  II  -  jednotka  sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají  službu  

jako  svoje hlavní nebo vedlejší povolání, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z 

místa dislokace, 

   3.  JPO  III  -  jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají  službu  v  

jednotce  požární  ochrany  dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z 

místa dislokace, 
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   b) s místní působností zasahující na území svého zřizovatele 

   1. JPO IV - jednotka hasičského záchranného sboru podniku, 

   2.  JPO  V  -  jednotka  sboru  dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v 

jednotce požární ochrany dobrovolně. Jednotka nemá územní působnost. 

   3. JPO VI - jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 

3.3 Plošné pokrytí a předurčenost jednotek 
 
    Plošným pokrytím se rozumí systém rozmístnění jednotek PO pro likvidaci požárů a 

záchranné práce na území ČR tak, aby každému byla poskytnuta pomoc v  závislosti na stupni 

nebezpečí katastrálního území obce a požadavku na dobu dojezdu jednotek PO na místo 

zásahu s potřebným množstvím sil a prostředků[5].  

    Předurčeností jednotky se potom dle [6] rozumí určení jednotky HZS kraje nebo jednotky 

sboru dobrovolných hasičů vybrané obce k provádění záchranných prací při silničních 

dopravních nehodách a při zásazích na nebezpečné látky v závislosti na předem stanoveném 

rozsahu jejich vybavení, početních stavech a předpokládané době dojezdu. V mém případě se 

budu věnovat řešení problému související s jednotkou předurčenou na záchranné práce při 

silničních dopravních nehodách. Jednotky předurčené na tyto události se dále rozdělují na šest 

typů (značených A-F) a to dle rozsahu vybavení a speciálních záchranných prací, které jsou 

jednotky schopny provádět [6]. 

    V této práci se budu konkrétné věnovat typu předurčenosti C což je dle [6] jednotka HZS 

kraje předurčená pro záchranné práce na všech komunikacích nebo jednotka SDH vybrané 

obce kategorie JPO II (výjimečně kategorie JPO III) předurčená pro záchranné práce 

zpravidla na vybraných úsecích dálnic, rychlostních komunikací a silnic I.třídy pro dálkovou 

a mezistátní dopravu určená územně příslušným HZS kraje. Konkrétně potom jednotkou SDH 

kategorie JPO II. 

3.3.1 Jednotka SDH Kategorie JPOII 
 

    Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje obec [10] za účelem hašení požárů a 

záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další 

úkoly podle zvláštního právního předpisu [11]ve svém územním obvodu. 

    Dle [10] (§ 65 odst1.písmene b) je jednotka SDH složená z fyzických osob, které 

nevykonávají činnost v této jednotce jako své zaměstnání. Ovšem hned v příloze [10] se 
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hovoří o kategorií jednotek PO, kdy je  kategorie JPO II charakterizována jako: „ Jednotka 

sboru dobrovolných hasičů obce se členy, kteří vykonávají službu v jednotce jako svoje 

hlavní nebo vedlejší povolání. Tato jednotka je často označována jako jednotka 

poloprofesionální. Členové této jednotky mají s obcí uzavřenou dohodu o pracovní činnosti, 

kdy je předmětem dohody právě činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. 

Jednotliví hasiči jednotky se tedy v dohodě o pracovní činnosti zavazují, že v jednotce budou 

vykonávat funkci, která je předmětem dohody o pracovní činnosti a vzhledem k potřebám 

jednotky budou udržovat potřebné pohotovosti v místě svého bydliště. Obec se potom 

zavazuje poskytnout za tuto činnost a nařízenou pohotovost členům výjezdové jednotky 

odměnu. 

    Aby bylo možno zajistit akceschopnost jednotky tak, aby byla schopna vyjet k zásahu ve 

stanoveném časovém limitu [8](§ 11), drží členové těchto jednotek pohotovosti v místě svého 

bydliště. V praxi to funguje tak, že se členové této jednotky v pravidelných intervalech 

všichni setkávají a pohotovost v místě svého bydliště si plánují tak, aby bylo nepřetržitě 

zajištěno, že v případě vyhlášení poplachu, se na místo dislokace jednotky dostaví 

požadovaný počet hasičů s požadovanou odbornou způsobilostí [8](§18). Zpravidla se jedná o 

družstvo o zmenšeném početním stavu, které tvoří velitel a alespoň tři další hasiči, z nichž 

jeden je strojník, mající odbornou způsobilost k řízení a ovládání výjezdové MPT.  Velitel 

jednotky, který zpracovává plán těchto pohotovostí, je potom zřizovateli jednotky odpovědný 

za to, že jednotka plní 24hodin podmínky akceschopnosti. V případě, že hasič mající 

plánovanou pohotovost v místě svého bydliště, z jakýchkoliv příčin není schopen uskutečnit 

výjezd jednotky (např.úraz, krátkodobé opuštění obce), musí toto neprodleně nahlásit veliteli 

jednoty a ten musí za tohoto hasiče nahradit hasičem jiným. Z praxe víme, že hasič, který 

nemůže dodržet pohotovost si za sebe sežene náhradu sám, a veliteli pouze nahlásí, že tato 

změna nastala.  

    Jak je zřejmé z výše uvedené charakteristiky, je u těchto druhů jednotek (kategorie JPO II), 

zajištěno, že jednotka bude mít vždy k dispozici výjezdové družstvo o minimálním početním 

stavu 1+3, jedná se tedy o jednotky SDH, na které se lze jednoznačně spolehnout, proto jsou 

tyto jednotky použitelné na realizaci plošného pokrytí z hlediska zásahů a tudíž i 

předurčenosti na dopravní nehody. 
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4 Dopravní nehody na území Karlovarského kraje 
 
    Protože jsem se rozhodnul, že součástí této bakalářské práce bude vyhodnocení 

nehodovosti na území Karlovarského kraje s účastí jednotek PO a zároveň jsem v tomto 

vyhodnocení potřeboval získat informace související s jednotkami  SDH obcí, rozhodnul jsem 

se, že statistické informace získám z programu SSU, který je používán pro sběr statistických 

dat v rámci HZS ČR. Pro třídění dat jsem použil aplikaci IKIS 1, přehled zásahů.  

    Tato aplikace umožňuje pomocí vyhledávacích filtrů automaticky vždy pro konkrétní 

časové období vyhledat: 

1. Druh události (v mém případě jsem volil dopravní nehodu) 

2. Podtyp události (k události dopravní nehoda jsou následující možnosti): 

a. Dopravní nehoda – vyproštění osob 

b. Dopravní nehoda – uvolnění komunikace 

c. Dopravní nehoda – úklid vozovky 

d. Dopravní nehoda – železniční 

e. Dopravní nehoda – letecká 

3. Filtr dle územního odboru (zde jsem volil celý kraj) 

4. Filtr dle jednotky (zde jsem volil „vše“) 

    Pomocí vestavěných filtrů jsem byl tedy schopen sestavit Graf s tabulkou (Obrázek č.1), 

který ukazuje statistické informace ohledně dopravních nehod s účastí jednotek požární 

ochrany na území Karlovarského kraje za období 2005-2009. Je důležité uvést, že klasifikace 

podtypů není v této statistice úplně přesná s ohledem na konkrétní činnost jednotek PO u 

podtypu Dopravní nehoda – vyproštění osob. Toto je způsobeno tím, že událost je zde 

klasifikovaná podle stavu, který odpovídal situaci na místě nehody v době nahlášení 

mimořádné události na operační středisko. To znamená, že jeli osoba při dopravní nehodě 

vyproštěna před příjezdem jednotek PO, je tato událost klasifikovaná v rámci SSU jako 

Dopravní nehoda – vyproštění osob, byť jednotka PO skutečně vyproštění neprováděla. 

Každopádně, v době nahlášení události jednotce, bylo vyproštění osob potřebné. 
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Obrázek 1 Nehodovost na území Karlovarského kraje s účastí JPO za období 2005-2009 
 
    Ze statistiky zásahů jednotek je vidět, že za posledních pět let bylo nejvíce dopravních 

nehod v roce 2007, kdy bylo také nejvíce dopravních nehod s vyprošťováním osob 

z havarovaných vozidel. Od roku 2007 má statistika zatím klesající tendenci. 

4.1 Zásahy jednotek SDH obcí na dopravní nehody 
 

    Protože jsem chtěl ze statistiky zjistit, kolik zásahů na dopravní nehody ve sledovaném 

období bylo s účastí jednotek SDH obcí, což ve filtru programu IKIS 1 nebylo možno zadat 

respektive bylo možno zadat třídění události dle účasti konkrétní jednotky, ale vzhledem 

k tomu, že na území kraje působí 82 jednotek SDH, zvolil jsem metodu, kdy jsem za 

vyhledávané časové období (hledaný rok) filtroval pouze určitý podtyp události bez filtru 

jednotek, a po té jsem všechny filtrované události manuálně prohlížel a zaznamenával počet 

událostí s účastí jednotek SDH. Celkem jsem tedy za časové období 2005-2009 manuálně 

prohlédnul 3042 událostí a výstupem je graf s tabulkou (Obrázek č.2). Na těchto údajích lze 

sledovat stoupající tendenci zásahů na dopravní nehody, při nichž se účastní jednotky SDH 

obcí. Je třeba si všimnout údajů v letech 2008 a 2009, kdy ačkoliv se celkový počet DN 

s účastí všech jednotek PO postupně snižuje, tak počet dopravních nehod s účastí jednotek 

SDH se viditelně navyšuje.  
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Obrázek 2 Zásahy na DN s účastí jednotek SDH obcí 
 

4.2 Navýšení událostí s účastí jednotek SDH 
 
    Tento statistický údaj dle mého názoru souvisí především s faktem, že jednotky SDH obcí 

se postupně stávají schopnými zasahovat i u událostí typu dopravní nehoda. Když píši, že se 

stávají schopnými, mám tím na mysli, že jednotky SDH obcí postupně začínají upravovat 

vybavení svojí MPT tak, aby jednotka mohla být u dopravní nehody použitelná. Je třeba si 

uvědomit, že funkčnost jednotek SDH je založena především na lidech, kteří společně sdílí 

nadšení „pomoci tomu, kdo to právě potřebuje“ a každý zásah jednotky SDH potom tedy 

zvedá morálku a sebevědomí členů jednotky SDH. Zjednodušeně lze říci, že z hlediska 

pohledu členů jednotek SDH je každý zásah, dobrý zásah, a tak členská základna požaduje na 

svých  velitelích, aby do rozpočtu plánovali právě prostředky na zásahy při dopravních 

nehodách a jejich jednotka se potom stávala častěji použitelnou vzhledem k těmto druhům  

zásahů. Když vezmeme v potaz, že každá jednotka SDH obce, která je zařazena do plánu 

plošného pokrytí, vždy jakési vybavení MPT má, tak prakticky stačí, bez ohledu na druh 

MPT, do vybavení doplnit sorbent, košťata, nádobu na úkapy, nádobu na použitý sorbent a 

prostředky na označení překážky na komunikaci a dá se říci, že jednotky má základní 

vybavení na zásahy typu dopravní nehoda bez vyproštění osob. V této úvaze samozřejmě 
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přepokládám, že jednotky mají ve vybavení prostředky na poskytnutí první před lékařské 

pomoci. Nyní, když je jednotka vybavena tímto základním vybavením, stačí pouze změny ve 

vybavení nahlásit na územně příslušné operační středisko, kde se v kartě jednotky doplní, že 

jednotka vlastní sorbent, poté se jednotka stává na zásahy s dopravní nehodou použitelná a je 

pravděpodobné, že stane-li se dopravní nehoda bez vyproštění osob v hasebním obvodu této 

jednotky, bude jednotka na tuto událost vyslána.  Upozorňuji, že v této úvaze se nebavím o 

předurčenosti jednotky SDH, ale pouze o možnosti, vyslat jednotku SDH na dopravní nehodu. 

    Tato úvaha platí pro jednotky, které se v minulosti dopravních nehod vůbec neúčastnily, 

jedná se tedy nejčastěji o jednotky SDH kategorie JPO III a JPO V popřípadě JPO VI. 

    U jednotek JPO II, které jsou všeobecně využívanější, je dle mého názoru situace poněkud 

odlišná. Jsem názoru, že u jednotek kategorie JPO II je jejich použitelnost vzhledem 

k události dopravní nehoda – úklid vozovky již dlouhodobě standardem. U těchto jednotek se 

dá předpokládat, že i když nebudou předurčeny na dopravní nehody, bude u těchto jednotek 

vyvíjena snaha o pořizování hydraulického vyprošťovacího zařízení. Tato snaha bude 

vyvíjena především členskou základnou a to právě z důvodu „Zvýšení použitelnosti této 

jednotky“.  Jednotky JPO II jsou již často, vzhledem k požárnímu zásahu,  vybaveni 

srovnatelně s jednotkami JPO I a velitelé těchto jednotek při návrzích rozpočtů, přirozeně 

chtějí zachovat výši rozpočtu alespoň takovou, jaká byla předešlý rok. Když ale jednotka již 

vlastní vybavení srovnatelné s jednotkou JPO I a velitel potřebuje navrhnout rozpočet tak, aby 

jeho výše byla alespoň srovnatelná s minulým rokem, je jedna z možností začít pořizovat 

hydraulické vyprošťovací zařízení, čili nezbytné technické vybavení, kterou jednotka musí 

disponovat, aby byla schopna zasahovat u dopravních nehod s vyproštěním osob.  Další 

možností je převod hydraulického vyprošťovacího zařízení, při jeho obnově u jednotek 

kategorie JPO I, kdy lze předpokládat, že při převodu budou upřednostněny právě jednotky 

kategorie JPO II. Lze tedy dle mého názoru předpokládat, že se budou tyto jednotky postupně 

hydraulickým vyprošťovacím zařízením vybavovat. 

    Protože v předchozích údajích, které jsem získal ze statistiky jsem vždy pracoval pouze 

s počtem  zásahů, které jednotky SDH obcí měly na událost dopravní nehoda a nebylo zde 

zohledněno celkové množství daných zásahů v kraji, vypracoval jsem tabulku č.1, ve které je 

procentuálně zohledněna účast jednotek SDH obcí na daném podtypu události vzhledem 

k celkovému množství daného  podtypu za časové období v kraji. Poslední řádek v tabulce č.1  

a graf v obrázku č. 3 potom ukazuje procentuálně vyjádřenou celkovou účast jednotek SDH 

na dopravních nehodách za dané časové období. Z grafu lze tedy vyčíst, že v letech 2006 a 
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2007 byla účast jednotek SDH obcí vcelku stejná a jednotky SDH se účastnily přibližně každé 

páté dopravní nehody ( cca 20%).  

Tabulka 1 Procentuální vyjádření účasti jednotek SDH 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Dopravní nehoda - vyproštění osob 25,7 15,3 17,8 31,0 38,6 

Dopravní nehoda - uvolnění komunikace 35,3 37,8 24,5 29,2 27,3 

Dopravní nehoda - úklid vozovky 28,4 19,4 20,0 27,5 33,0 

Dopravní nehoda - železniční 20,0 9,1 4,8 20,0 11,1 

Dopravní nehoda - letecká 100,0   33,3     

Celkem účast SDH na DN v kraji 28,4 20,4 19,5 28,0 32,5 

 

    V roce 2008 potom vzrostla účast jednotek SDH na hodnotu 28% a v roce 2009 se jednotky 

SDH obcí účastnily každé třetí dopravní nehody (32,5%). Vzestupnou tendenci statistiky tedy 

nepodporuje údaj z roku 2005, kdy se jednotky účastnily 28,4 % zásahů.  
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Obrázek 3 Celkem procentuální účast jednotek SDH na DN 
 
    Naproti tomu musím upozornit, že v roce 2005 bylo v kraji nejméně zásahů za hodnocené 

období, má tedy tento údaj z hlediska statistiky nejmenší vypovídající schopnost. Takže na 

základě těchto údajů mohu prohlásit, že dopravních nehod s účastí jednotek SDH obcí 

přibývá. 

4.3 Zásahy jednotek SDH z hlediska vyproštění osob u dopravních nehod 
 
    Jak jsem již uvedl v předchozím textu, byl jsem při vytváření statistiky, nucen jednotky 

SDH filtrovat manuálně.  Když už jsem tedy toto manuální filtrování prováděl, rozhod jsem 

se vytvořit statistickou informaci, která bude zaměřena na jednotky SDH ohledně podtypu 

vyproštění osob. Znamená to, že u každého takového zásahu, kterého se jednotka účastnila 
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jsem v programu IKIS1 prohlédnul časový a textový průběh celé události, kdy jsem zkoumal 

zda jednotka SDH dojela na místo zásahu jako první a zda skutečně provedla vyproštění osob. 

Celkem jsem tedy prošel časový a textový popis 138 událostí. Výstupem je potom tabulka č.2.   

Tabulka 2 - Zásahy SDH - Dopravní nehoda - vyproštění osob 

  2005 2006 2007 2008 2009 

Jednotka SDH se zásahu účastnila 26 25 26 27 34 

Jednotka se na místo zásahu dostavila jako první 17 16 21 12 18 

Jednotka SDH skutečně provedla vyproštění osob 3 5 6 6 9 
 

    Ve druhém řádku tabulky tedy vidíme, v kolika případech jednotka SDH zasáhla skutečně 

první, byla tedy první pomocí ze strany hasičů, které se účastníkům dopravní nehody dostalo. 

Ze třetího řádku tabulky potom plyne, že jednotky SDH skutečně vyprošťovaly zraněné osoby 

vždy v méně jak polovině událostí, na které se dostavily jako první. Tento údaj lze dle mého 

názoru přisoudit následujícím skutečnostem: 

1) Událost je v SSU zatříděna jako „dopravní nehoda – vyproštění osob“, ale osoby byly 

vyproštění před příjezdem jednotky. 

2) Na událost byla, vlivem špatného nahlášení, vyslána jednotka SDH, která nemá 

hydraulické vyprošťovací zařízení ( jednotka vyjela na úklid vozovky, ale jednalo se o 

vyproštění osob) 

3) Profesionální jednotka přijela v krátkém časovém období za jednotkou SDH, takže 

vyproštění osob prováděli profesionální hasiči 

Tabulka č.2 tedy vypovídá o skutečnosti, že jednotky SDH obcí skutečně vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel provádějí. 
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5 Důvody předurčování jednotek SDH na dopravní nehody 
v Karlovarském kraji 

 

    Jak už bylo uvedeno v úvodu práce, jsou jednotky požární ochrany zařazeny v rámci kraje 

do plošného pokrytí tak, aby byly splněny všechny stanovené požadavky ohledně dojezdu 

jednotek s potřebným vybavením ve stanoveném časovém limitu. Jestliže se zde zabývám 

situací v Karlovarském kraji a předpokládám, že kraj je z hlediska jednotek PO pokryt, 

naskytuje se otázka,  proč máme potřebu zařazovat jednotky SDH do předurčenosti na 

dopravní nehody. 

    Důvod, který nás k tomu vede, je dle mého názoru obdobný, jako může být i v ostatních 

krajích, kde se budují nové úseky dálnic a rychlostních komunikacích. Zde je problém, že do 

již funkčního plošného pokrytí kraje, zasáhne stavba, u které jsou další specifické požadavky 

týkající se  pokrytí jednotek požární ochrany. 

    Při mimořádné události na tomto typu komunikace, má jednotka dle [6] stanoven čas 

dojezdu 15.minut, kdy se musí jednat o jednotku, která je  vybavena hydraulickým 

vyprošťovacím zařízením, nehledě na to, že při dopravní nehodě na rychlostní komunikaci či 

dálnici, se předpokládají následky dopravní nehody vyšší než na silnicích nižších tříd.  

    Aby tedy byl u těchto nových staveb zajištěn stanovený čas pro dojezd jednotky, vyjadřuje 

se při stavebním řízení Hasičský záchranný sbor kraje k nájezdům na tyto komunikace tak, 

aby jednotky měli možnost najet na tento druh komunikace a splnit stanovený čas dojezdu.      

    Zde je třeba si dále uvědomit, že se jednotky na těchto komunikacích mohou pohybovat 

pouze jedním směrem. Není tedy možné, aby jednotka přijela na dopravní nehodu 

v protisměru, či aby přijela na nehodu, která je ve druhém směru, zastavila MPT ve směru 

komunikace, kde nehoda není a zasahovala přes středová svodidla. Z tohoto důvodu se může 

stát, že i když dálnice či rychlostní komunikace kopírují původní komunikaci a původní 

komunikace byla jednotkami bez problémů pokryta, tak v současném stavu to již nemusí pro 

jeden ze směrů platit. 

    Aby tedy byly tyto komunikace pokryty jak je požadováno[6], snaží se HZS kraje ovlivnit 

umístnění nájezdů na tyto komunikace tak, aby plošné pokrytí bylo zajištěno jednotkami, 

které již předurčeny na tento typ zásahů jsou. Kde toto možné není, je jedna z možností 

předurčit na dopravní nehody jednotku SDH obce, která se nachází na strategicky výhodném 

místě z hlediska nájezdů na dálnici či rychlostní komunikaci. Dle mého názoru je zde 

nezbytné, aby to byla jednotka kategorie JPO II. Celý systém by potom fungoval tak, že 
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v případě nahlášení mimořádné události na této komunikaci by na místo vyjela jednotka SDH 

obce předurčená na zásah s dopravní nehodou a zároveň by vyjela jednotka HZS ČR též 

předurčená na tyto zásahy. Jednotka SDH obce by potom na místě zásahu započala záchranné 

a likvidační práce ve stanoveném čase, kdy v určitém časovém posunu by se dostavila i 

jednotka HZS ČR s právem přednostního velení a zásah by dále mohl řídit příslušník HZS 

ČR.  

    Jako legitimní vidím i možnost, že by byla předurčena  jednotka SDH obce, které by na 

místo události dojela až jako druhá (za HZS ČR).  Je třeba si uvědomit, že na těchto typech 

komunikacích budou vlivem vyšších rychlostí následky daleko vyšší. Je tedy dle mého názoru 

legitimní, vysílat na takovouto událost více než jednu jednotku.  
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6 Legislativní požadavky MPT a vybavení  
 
   Na začátku této stati považuji za nutné objasnit mé tvrzení z úvodu práce, kdy jsem 

poznamenal, že legislativní požadavky na vybavení jednotky, která bude předurčena nejsou 

jednoznačné. Respektive jsou jednoznačné, jel-li pořizována nová CAS, u které byla její 

výroba zahájena po 1.březnu 2007. 

 V  pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra 

ze dne 25.7.2006  [6] je v článku č.3 uvedeno, že jednotka předurčená v typu C na dopravní 

nehody   je vybavena CAS ve speciálním technickém provedení minimálně hmotnostní třídy 

M.  Dále je zde (článek 3, odstavec 4) uvedeno, že pro dojezd MPT vzhledem k plošnému 

pokrytí se počítá s první MPT, která je vybavena hydraulickým vyprošťovacím zařízením. 

Vybavení a technické podmínky MPT SDH obcí a HZS ČR řeší vyhláška č.35/2007 Sb., o 

technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č.53/2010 Sb.[9]. V této 

vyhlášce, jsou v příloze č. 3 jednoznačně určeny technické podmínky pro CAS ve speciálním 

technickém provedení včetně výčtu minimálního požárního příslušenství. Jak je ale uvedeno v 

§ 2 [9]neplatí technické podmínky dané touto vyhláškou pro MPT zařazenou k jednotkám PO 

před účinností této vyhlášky a pro MPT, u které započala výroba před účinností této vyhlášky. 

V § 4 je potom uvedeno, že vyhláška je účinná od 1.března 2007.  Novela vyhlášky je potom 

účinná od 26.2.2010, přičemž stále platí, že pro MPT vyrobenou nebo právě vyráběnou přede 

dnem účinnosti novely vyhlášky, platí dosavadní právní předpis.   

    Je tedy jednoznačné, že dle výše uvedené vyhlášky je povinen postupovat pouze ten, kdo 

pořizuje novou zásahovou CAS. 

 

6.1 Podstatná změna ve vyhlášce č.43/2010 Sb. 
 

   Jak jsem již uvedl, byla 11.února 2010 tato vyhláška novelizována a to vyhláškou č. 

53/2010 Sb. Vzhledem k tomu, že jsem tuto práci začal vypracovávat již před vydáním této 

novely, považuji za nutné uvést, jednu důležitou změnu, která může ovlivnit vybavovaní 

jednotek SDH již nepotřebným hydraulickým vyprošťovacím zařízením jednotek HZS 

ČR. Jak jsem zmínil v úvodní části práce, je jedna z možností, jak vybavit jednotky SDH 

hydraulickým vyprošťovacím  zařízením převod tohoto zařízení od jednotek HZS ČR v době 

jeho obnovy  u HZS ČR. S příchodem vyhlášky č.53/2010 Sb. Již toto při pořizování nové 

CAS neplatí, protože je ve vyhlášce v příloze č.1 v odstavci 2 uvedeno, že jeli umístěno 
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hydraulické vyprošťovací zařízení v takovémto zásahovém automobilu, musí splňovat 

požadavky ČSN EN 13204 (Dvojčinné hydraulické vyprošťovací zařízení pro hasičské a 

záchranné jednotky – Požadavky na bezpečnost a provedení). Vzhledem k tomu, že tato ČSN 

EN byla vydána v roce 2005, není rozhodně zajištěno, že současně používané nástroje musí 

tuto normu splňovat. Paradoxně tak dojde k tomu, že bude-li SDH či HZS ČR pořizovat 

novou CAS, v jejíž výbavě bude hydraulické vyprošťovací zařízení, bude muset, v případě, že 

stávající nesplňuje ČSN 13204, zakoupit nové, byť to stávající do té doby vyhovovalo a je 

stále funkční.  

    Závěrem této kapitoly lze tedy konstatovat, že bude-li v současné době (po 26.únoru 2010) 

vyráběná nová CAS pro jednotku, která bude předurčena na dopravní nehody musí splňovat 

z hlediska technických podmínek a vybavení minimální podmínky stanovené vyhláškou č. 

53/2010 Sb. Ze dne 11.února 2010. 
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7 Návrh vybavení jednotky SDH zařazená do předurčenosti typu 
C na dopravní nehody. 

 

     Jak jsem již uvedl v předchozím textu, budu zde navrhovat vybavení pro jednotky, jejichž 

CAS byla vyrobena nebo začala být vyráběna před 1.březnem 2007, tudíž nemusí být 

dodrženy technické podmínky dané vyhláškou č. 35/2007 Sb. Dále předpokládám, že tyto 

CAS již jednotky používají na požární zásahy. Budu tedy navrhovat pouze vybavení, týkající 

se zásahů s dopravní nehodou, respektive vybavení, které vzhledem k předurčenosti na 

dopravní nehodu považuji za nezbytné. Věcné prostředky jsem rozdělil do čtyř kapitol, kdy na 

konci každé z nich nalezneme tabulku, kde je uvedena orientační cena prostředků. 

V přílohách této bakalářské práce jsou potom jednotlivé prostředky vyfotografovány . 

Pro účely technických zásahů doporučuji CAS opatřit lanovým navijákem a osvětlovacím 

stožárem. 

 

7.1 Věcné prostředky  potřebné pro události bez vyproštěni osob a bez zranění 
 
Dalekohled 

    Dalekohled slouží k provedení frontálního průzkumu, který se provádí před příjezdem na 

místo zásahu. Jeho využití je především v případě, podezření, že se jedná o dopravní nehodu 

s únikem nebezpečné látky. Potom je v některých případech možné pomocí dalekohledu 

identifikovat druh nebezpečné látky. Předpokládejme, že jednotka v případě podezření na 

havárii s nebezpečnou látkou zastaví 100m před nehodou (pokud je nehoda v přímém 

viditelném kontaktu), abychom přečetli tabulku s UN kódem, potřebujeme dalekohled, který 

bude přibližovat alespoň 8 x, ideální stav je potom 12x. Větší přiblížení nedoporučuji, protože 

v případě většího přiblížení je již vhodný stativ. Pro naše účely je vhodný dalekohled 

binokulární. Doporučuji tedy pořídit dalekohled označený 12 x Y (Y= průměr hlavní čočky – 

čím je číslo větší, tím je dalekohled teoreticky kvalitnější) 

Doporučuji 1ks binokulární dalekohled 12 x 50 s pouzdrem 

 

Světelné dopravní kužely 

Světelné kužely se používají k označení překážky na komunikaci. Vyrábějí se v reflexních 

barvách a jsou osazeny zdrojem světla (ve vrchlíku, či na stranách).  Slouží tedy k upozornění 

ostatních řidičů na místo zásahu. V dnešní době bych doporučil kužely skládací, tyto jsou 
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velice výhodné z hlediska jejich uložení v MPT. Osvětlení je v nich realizováno pomocí led 

diod napájených pomocí tužkových nebo mikro tužkových  baterií.  

Doporučuji 2ks těchto kuželů. 

Jako příslušenství doporučuji sadu náhradních kvalitních alkalických baterií. Nabíjecí baterie 

NiCd či NiMH nemají dle mého názoru v této aplikaci smysl, neboť v případě jejich 

nepoužívání ztrácí oproti alkalickým mnohem rychleji potřebnou kapacitu. 

 

Cestářská košťata 

    Cestářská košťata jsou nutná k odstraňování hrubých nečistot a trosek z havarovaných 

vozidel. Dále se používají na smetení sorbetu z vozovky. Doporučuji košťata se dřevěnou 

násadou, s tvrdým rýžovým syntetickým chlupem. Záběrovou délku metací části doporučuji 

40cm. V praxi se vyskytují i košťata, která mají délku metací plochy cca 80cm-100m, u 

kterých výrobce propaguje, že je s nimi smeteno větší množství materiálu za kratší časový 

úsek. Praxe však prokázala, že se s nimi obtížně manipuluje a díky šířce záběru praskají 

násady. 

Doporučuji minimálně 2ks cestářských košťat. 

 

Univerzální sypké sorbenty 

    Univerzální sypké sorbenty používáme k jímání provozních kapalin a paliv, které uniknou 

z havarovaných vozidel po dopravní nehodě na vozovku. V praxi se osvědčili sorpční drti na 

bázi křemeliny, které se vyznačují nízkou prašností a vcelku přívětivou cenou. Nevýhoda je, 

že je nelze použít na jímání ropných produktů z vodní hladiny, protože jsou hydrofilní. 

Množství sorbentů, které bych doporučil je závislé na jeho sorpční kapacitě. Dle mého názoru 

postačuje, když na výjezdové CAS bude množství sorbentu, které je schopno pojmout cca 50l 

provozních kapalin. Udává-li tedy prodejce sorbentu, že pytel o hmotnosti 10kg sorbentu 

pojme 13l tekutin. 

Doporučuji čtyři pytle takovéhoto sorbentu. Na sklad bych doporučil dalších cca 10 pytlů 

sorbentu, protože se sorbent používá téměř u každé dopravní nehody. 

  

Hydrofobní sorbety 

    Hydrofobní sorbenty používáme zpravidla v případě úniku ropných produktů 

z havarovaných vozidel do přilehlé zpravidla stojaté vody. Dle mého názoru bohatě postačuje, 

když je ve výjezdové CAS takové množství sorbetnu, které pojme cca 25l ropných produktů. 
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V případě hydrofobního sorbentu se potom jedná o 1 pytel vážící 10kg. 

 

Síťová lopata 

  Síťová lopata se používá na odebírání hydrofobního sorbentu z vodní hladiny. 

Doporučuji 1ks 

 

Úkapová vana 

Úkapová vana slouží k zachycení úkapů provozních kapalin z havarovaných vozidel. 

Rozměry úkapové vany doporučuji cca 700 x 400 x 100 mm. Úkapová vana musí být 

z materiálu, který je antistatický. 

Doporučuji 2ks 

 

Lopata uhelka Al 

    Tato lopata se používá k nabírání použitého, smeteného sorbentu a k nabírání jemných 

úlomků z havarovaných vozidel. 

Doporučuji 1ks 

 

Lopata špičatá Fe 

    Tato lopata se používá k nabírání tužších těžších materiálů, které jsou u dopravních nehod 

prezentovány především zeminou, která byla při nehodě přenesena na vozovku. 

Doporučuji 2ks 

 

Barel 60l 

    Barel se využívá jako přepravní nádoba použitých sorbentů a smetených trosek z 

havarovaných vozidel. Aby bylo možno použitý sorbent do barelu ukládat, doporučuji barel 

se širokým uzavíratelným víkem.  

Doporučuji 1ks 

 

Igelitové pytle  

    Igelitové pytle lze použít na uložení již použitého sorbentu, doporučuji pytle z kvalitního 

plastu o objemu do 120l, šířku materiálu doporučuji 50 – 100 mikrometrů. Výhodou je, pokud 

jsou pytle opatřeny uzavírací tkanicí.  

   Pytle ze silného materiálu (100 mikrometrů), lze použít jako provizorní kanálovou ucpávku. 
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Postupujeme tak, že pytel (120l) položíme na kanálovou vpusť a začneme jej napouštět vodou 

cca do 30% objemu. Potom jej zavážeme a takto uložený pytel na kanálové vpusti bude 

fungovat jako ucpávka.  

Doporučuji alespoň 10ks pytlů  

 

Kanálová rychloucpávka 

    Kanálová rychloucpávka se používá k havarijnímu zakrytí kanálu a zamezení tak vtoku 

provozních kapalin do kanalizace. Prodejci nabízí kanálové ucpávky na jedno použití, či na 

vícenásobné použití. Dle mého názoru stačí v krajním případě využít igelitového pytle 

napuštěného vodu, jak jsem uvedl v předešlém textu. Jinak doporučuji 1ks. 

 

Utěsňovací tmel   

    Utěsňovací tmel používáme pro provizorní opravy úniků provozních kapalin. Je důležité 

volit takový prostředek, který pokud možno přilne i k mastnému povrchu. Utěsňovací tmely 

jsou distribuovány  buď ve formě pasty (možnost okamžité aplikace), nebo ve formě sypkých 

granulí, které se po smíchání s vodou stanou tmelem.  

Doporučuji 1ks balení tmelu ve formě pasty.  

 

Tmel pro rychlé opravy 

    Tyto tmely používáme k obdobným aplikacím, jako tmely v předchozím případě. Výhodou 

těchto tmelů je, že rychle ztuhnou na vysokou míru tvrdosti. Nevýhodou je, že špatně přilnou 

na neodmaštěný povrch 

Doporučuji 1ks tmelu 

 

Kuželové klíny z měkkého dřeva + dřevěná palička 

    Klíny z měkkého dřeva lze použít k provizorním opravám nádrží pohonných hmot. Ke 

klínkům z měkkého dřeva patří jednoznačně dřevěná palička. V naší aplikaci dřevo odolává 

ropným produktům a dřevěná palička nezpůsobí nebezpečné jiskření. 

 

Ruční nářadí pro odpojení akumulátoru 

    Toto nářadí by mělo obsahovat sadu očkoplochých montážních klíčů od klíče 8mm až po 

klíč 17mm. Dále je potřeba do tohoto nářadí zařadit sadu klíčů IMBUS o pracovním průřezu 

4mm až 8mm. Dále je potřeba velký plochý a křížový šroubovák, izolované štípací a 
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kombinované kleště. Toto nářadí bude sloužit výhradně pro odpojování akumulátorů 

havarovaných vozidel. 

 

Vytyčovací páska 

    Vytyčovací páska je vhodná k označení prostoru, kam nebudou vcházet nepovolané osoby. 

 

Záchytné lano 

    Vhodné k zajištění havarovaného vozidla proti jeho pohybu z případného svahu. Nosnost 

lana doporučuji alespoň 20 kN, délka alespoň 20m. Lze použít záchranná lana po skončení 

životnosti. 

Doporučuji 2ks 

 

Světlomet se stativem 

Vhodný ke kvalitnímu osvětlení místa zásahu. Nedílnou součástí je prodlužovací kabel o 

délce alespoň 25m, případně může již být světlomet takovýmto kabelem osazen. 

Doporučuji světelný výkon 1000W. (2 x 500W nebo 1 x 1000W) 

 

Pracovní rukavice 

    Pracovní rukavice zde uvádím, protože dle mého názoru je výhodné do vozidla, které 

zasahuje při dopravních nehodách uložit pracovní rukavice z pevného materiálu (například 

svářečské). Hasiči pak mohou při činnostech jako je odstraňování následků dopravní nehody 

používat tyto rukavice, jejichž pořizovací cena je mnohem nižší, než cena rukavic 

zásahových. 

Doporučuji 4 páry.  

 

Dřevorubecká sekera 

    Používá se k odstranění větví nebo náletů, které mohou bránit při likvidaci následků 

dopravní nehody. 

Doporučuji 1ks 

 

Ruční svítilna 

     I když ve svém návrhu již mám osvětlovací reflektory, stále jsou ruční svítilny nedílnou 

součástí vybavení hasičů na místě zásahu. Doporučuji svítilny, které mají integrovanou 
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dobíjecí baterii a reflektor je osazen mimo standardní halogenové žárovky ještě skupinou led 

diod. Výhodou těchto svítilen je fakt, že v případě vybití integrované baterie na úroveň, která 

již není schopna zabezpečit potřebnou dodávku elektrického proudu pro halogenovou 

žárovku, je stále schopna svítit pomocí led diod a to ještě několik hodin. K těmto svítilnám 

výrobci dodávají nabíjecí zařízení, které lze integrovat do kabiny zásahového vozidla. 

Doporučuji alespoň 2ks svítilen 

 

Hasicí přístroj práškový 

    Hasicí přístroj je standardním vybavením každé CAS. Zde ho tedy uvádím pouze pro 

úplnost. Při dopravních nehodách nám slouží pro případ události spojené s požárem a nutností 

použití suchých hasiv. 

Doporučuji 2ks (2x6kg) 

 

Stavěcí terčík 

    Stavěcí terčík je používán při regulaci dopravy, kterou provádí v případě potřeby zasahující 

hasiči. Při pořizování stavěcího terčíku doporučuji model, který má v červeném poli 

integrovanou žárovku, je tak použitelný i za snížené viditelnosti. 

 Doporučuji 2ks  

 

    Celkový přehledný přehled věcných prostředků, je potom uveden v tabulce č. 3. 
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Tabulka 3 Ceny a možní dodavatelé navržených věcných prostředků 

 Název prostředku 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus (Kč) 

Celková 
cena  (Kč) Zdroj informací 

1 Dalekohled 1 1250 1250 www.fotoplaneta.cz 

2 
Světelné dopravní 
kužely 2 1381 2762 www.eurolamp.cz 

3 Cestářská košťata 2 150 300 reo, katalog str.216 [7] 

4 Sorbet na silnici 4 324 1296 reo, katalog str.25 [7] 

5 Sorbent hydrofobní 1 924 924 reo, katalog str.41 [7] 

6 Síťová lopata 1 390 390 reo, katalog str.42 [7] 

7 Úkapová vana 2 444 888 reo, katalog str.171 [7] 

8 Lopata uheka Al 1 192 192 www.vasek-naradi.cz 

9 Lopata špičatá 2 136 272 www.vasek-naradi.cz 

10 Barel 60l 1 504 504 reo, katalog str.77 [7] 

11 Igelitové pytle 10 12 120 reo, katalog str.97 [7] 

12 
Kanálová 
rychloucpávka jednor. 1 1350 1350 reo, katalog str.126 [7] 

13 Utěsňovací tmel 1 156 156 reo, katalog str.137 [7] 

14 Tmel pro rychlé opravy 1 300 300 reo, katalog str.124 [7] 

15 
Klínky z měkkého 
dřeva, palička sada 3000 3000 reo, katalog str.136 [7] 

16 
Ruční nářadí pro 
odpojení akumulátoru 1 800 800 www.vasek-naradi.cz 

17 Vytyčovací páska 1 370 370 reo, katalog str. 145 [7] 

18 Záchytné lano 2 930 1860 www.affekt.cz 

19 
Světlomet, stativ, 
prodlužovací kabel 2 2000 4000 www.e-light.cz 

20 Pracovní rukavice 4 90 360 
www.svarecky-
obchod.cz 

21 Dřevorubecká sekera 1 1000 1000 www.eva.cz 

22 Svítilny 2 3820 7640 reo, katalog str.213 [7] 

23 Hasicí přístroj 2 830 1660 reo, katalog str.240 [7] 

24 Stavěcí terčík 2 400 800 www.po-bp.cz 

  Celkem     32194  Kč s DPH 
    

   Výše uvedená tabulka slouží k orientačnímu odhadu potřeby finančních prostředků. Při 

jejím vytvoření jsem nehledal dodavatele s nejnižší cenou, ale pouze dodavatele, jejichž 

ceníky mi byly v tu dobu dostupné. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. V případě 

aktuálního vybavování jednotky doporučuji provést aktuální průzkum trhu u více dodavatelů. 
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    V příloze č.1 jsou potom jednotlivé prostředky vyobrazeny, kdy je z titulku obrázku 

zřejmé, o který prostředek se jedná. 

 

7.2 Věcné prostředky pro události se zraněním osob 
 

    Předpokládám, že zásahová MPT je vybavena lékárničkou velikosti III (dle přílohy č.14 

vyhlášky č. 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti vozidel). 

    Vzhledem k tomu, že u předurčené jednotky lze předpokládat, že se na místo zásahu 

dostaví jako první jednotka požární ochrany, je dle mého názoru potřeba do lékárničky 

doplnit následující lékařské vybavení: 

 

Sada fixačních krčních límců 

     Fixační límce se používají k fixování krční páteře u zraněných osob. Výrobci nabízí sady, 

kdy sada obsahuje krční límce různých velikostí. Možností jsou též límce univerzální, kde lze 

jejich velikost nastavit. Vzhledem k tomu, že hasiči nemusí být úplní specialisté 

v nastavování univerzálního límce, volím raději sadu límců s pevnými velikostmi. 

Doporučuji  1 x sadu krčních límců (alespoň muž, žena, dítě)  

 

Sada vakuových dlah na končetiny 

    Pomocí vakuových dlah lze fixovat zlomeniny končetin. Sada by měla obsahovat alespoň 

jednu dlahu umožňující fixaci pro horní končetinu a jednu dlahu pro fixaci končetiny dolní. 

Dále musí být sada opatřena mechanickou odsávačkou tzv. evakuační pumpou. Sady většinou 

také obsahují soupravu na případnou opravu.  Protože jsou vakuové dlahy vyráběné v různých 

povrchových úpravách, musím upozornit, že je nutné, aby byl povrch vakuových dlah 

omyvatelný 

 

Páteřní fixační korzet 

    Zádový fixační korzet (tzv. páteřák) slouží k znehybnění páteře a následnému vyproštění 

sedící osoby. Jedná se o pomůcku, která je schopna fixovat zraněné osobě páteř, dále hlavu, 

krk, pánev i kyčle. Vzhledem k tomu, že je korzet opatřen držadly, lze se zraněnou osobou 

snadno manipulovat. V praxi se vyskytují korzety na bázi vakouvých dlah a potom na bázi 

pevných vedle sebe uspořádaných lamel. Z vlastní zkušenosti doporučuji model z pevných 

lamel, protože šířka materiálu je menší než u vakouvého modelu, je s ním tedy v těsném 



 
24

 

prostoru snadnější manipulace. 

 

Páteřová deska 

Páteřová deska se používá při vyprošťování osob, u nichž je podezření na zranění páteře. Lze 

pořídit i takovou, která i zatížená osobou ve vodě plave. Vzhledem k dalším možnostem 

využití při jiných druzích zásahu rozhodně doporučuji, aby deska tuto vlastnost měla. Dále je 

důležité, aby měla deska velké množství úchytů, za něž jde osoba k desce fixovat a zároveň je 

zde prostor pro uchycení velkého množství záchranářů.  

 

Křísící přístroj 

Jedná se o přístroj nutný k resuscitaci osob. V současné době je u jednotek požární ochrany 

používán ruční křísící přístroj tzv. Ambuvak. Nebo se již standardem stává poloautomatický 

křísící přístroj Saturn Oxy, který umožňuje jak resuscitaci medicinálním kyslíkem, tak i pouze 

inhalaci kyslíku. Vzhledem k tomu, že tento křísící přístroj je často využitelný i při první 

pomoci při nadýchání zplodin hoření u požárů, doporučuji do výbavy zařadit 1ks tohoto 

křísícího přístroje. 

 

Nosítka 

   Nosítka slouží k uložení a přenesení zraněných osob. Při výběru nosítek je třeba vybrat 

nosítka s nosností alespoň 130 kg. Dále je nutné, aby nosítka byla z omyvatelného materiálu 

pro snadnou dekontaminaci od tělních tekutin. Další požadavek na nosítka umístněná 

v zásahové technice je skladnost, tudíž je nutné, aby byla nosítka skládací. 

Doporučuji 1ks nosítek  

 

Deka - přikrývka 

    Deky slouží jak pro tepelnou pohodu zraněných, tak jich lze s úspěchem použít při 

zakrývání raněných při vyprošťování, dále slouží na zakrytí ostrých částí karosérií při 

vyprošťování raněných osob. 

Doporučuji alespoň 5 ks 

 

Chirurgické rukavice 

    Chirurgické rukavice jsou absolutní nutností při jakékoliv manipulaci se zraněnými či 

zemřelými osobami, jako prevence před možnými chorobami přenášenými pomocí tělních 
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tekutin. Doporučuji zakoupit celé balení, které obsahuje 100ks rukavic 

Doporučuji 1 balení 

 

Vak na zemřelé 

    K této položce není třeba podrobný popis, jen dodám, že v krajním případě lze zemřelé 

osoby zakrýt pomocí předem připravené plachty či deky. 

Tabulka 4 Ceny a možní dodavatelé navržených věcných prostředků pro nehody se zraněním 

  Název prostředku 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus 

Celková 
cena  Dodavatel/ceník 

1 Sada krčních límců 1 2590 2590 www.knezek.cz 

2 Vakuodlahy - sada 1 9987 9987 www.zahas-sro.cz 

3 Páteřní fixační korzet 1 3941 3941 www.knezek.cz 

4 Páteřová deska 1 6800 6800 www.knezek.cz 

5 Křísící přístroj 1 16852 16852 www.zahas-sro.cz 

6 Nosítka 1 5035 5035 www.zahas-sro.cz 

7 Deka 5 185 925 www.vojenskyprodej.cz 

8 Chirurgické rukavice 1 100 100 lékárna Dr.Max 

9 Vak na zemřelé 1 310 310 www.zahas-sro.cz 

  Celkem     46540  Kč s DPH 
 

    Stejně jako v předchozí kapitole slouží uvedená tabulka především k odhadu množství 

finančních prostředků. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Opět nemohu garantovat, že mnou 

zjištěné ceny jsou nejvýhodnější.   V příloze č.2 jsou potom jednotlivé prostředky 

vyobrazeny, kdy je z titulku obrázku zřejmé, o který prostředek se jedná. 

 

7.3 Věcné prostředky pro události s vyproštěním osob 
 

Variabilní ru ční vyprošťovací nástroj (VRVN) 

   VRVN slouží k páčení, sekání, střihání plechů, k vytváření štěrbin pro hydraulické 

vyprošťovací zařízení atd. VRVN je již dlouhodobě povinnou výbavou v zásahové MPT 

Doporučuji 1ks 

 

Ploché páčidlo 

Ploché páčidlo používáme k vytvoření skuliny, rozevření plechů, odpáčení zámků kapoty. 

Doporučuji 1ks 



 
26

 

Hákové páčidlo 

    Hákové páčidlo slouží k obdobním aplikacím, jako páčidlo ploché. Jeho výhodou je jeho 

délka (1 200mm), díky níž jsme schopni principem páky vyvinout na jeho konci značnou sílu. 

Doporučuji 1ks 

 

Rozbíječ autoskel 

    Z důvodu potřeby dostat se ke zraněné osobě, jsou potřeba nástroje na řezání lepených skel 

a nástroje na rozbití skel kalených. V mém návrhu uvádím nástroj kombinovaný, kde je 

v držadle pilky umístněn rozbíječ kalených skel. Lze ale zakoupit  samostatnou pilu na lepená 

skla a samostatný rozbíječ skel kalených. 

Doporučuji 1ks kombinovaný nástroj. 

 

Zachytávač airbagů 

    Protože vybavení vozidel airbagy je dne standardem, je nutné i do vybavení jednotky 

zařadit zachytávače airbagů a to jak zachytávač airbagu řidiče, tak i zachytávač airbagu 

spolujezdce. U dodavatelů lze pořídit sadu 2ks zachytávačů pro řidiče 

Doporučuji 1x sada 2ks zachytávače pro řidiče a 1ks zachytávače pro spolujezdce. 

 

Bourací sekera 

    Vhodná pro případ, že při zásahu je třeba rozdělit plechovou část konstrukce vozidla, či 

rozdělit kabelový svazek. 

Doporučuji 1ks 

 

Klíny a stabilizační bloky 

    Vzestupné klíny jsou nutné pro stabilizaci havarovaných vozidel. Mají různé tvary a vždy 

se vkládají  mezi vozidlo a zem, tak aby byla zajištěna maximální stabilita vozidla. Klíny jsou 

vyrobeny z polyethylenu.V krajním případě si je lze vyrobit z kvalitního tvrdého dřeva.  

Klínů doporučuji co největší množství. Minimum, za předpokladu, že máme dřevěné bloky 

z následující položky, je vyobrazeno na obrázcích v příloze č.3. 

 

Dřevěné hranoly, bloky, podložky, klíny 

    Dřevěné hranoly, bloky, podložky a klíny mají široké využití. Jednak jich lze použít 

v případě nedostatku stabilizačních bloků a klínů. Dále jich lze využít všude, kde je potřeba 
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něco zapřít, vyztužit, zpevnit, zvětšit plochu, na kterou bude vyvíjen tlak atd. Je dobré, aby 

byl jako materiál použito tvrdé dřevo. 

Doporučuji v MPT vyčlenit místo na přepravku, a tu různými bloky a klíny naplnit. 

 

Textilní popruhy s ráčnou 

    Textilní popruhy využívám ke stabilizaci vozidel, kdy potřebujeme např. pevně spojit dvě 

na sobě umístěná vozidla, zajištění nestabilního nákladu, zajištění stabilizace vozidla na boku 

pomocí žebříku atd. Textilní popruhy doporučuji o délce alespoň 10m a povolené tažné síly 

alespoň 10 tun. 

Doporučuji 2ks popruhů 

  

Nastavovací žebřík čtyřdílný 

Nastavovací žebřík je také výbavou každé CAS, jen dodám, že v případě dopravních nehod 

jej využíváme ke stabilizaci vozidel ležících na boku, dále jej využíváme k přístupu k vyšším 

vozidlům (například kabina nákladního vozidla). Vzhledem k tomu, že je žebřík využíván i 

při jiné činnosti doporučuji žebřík, který lze zatížit třemi osobami 

Doporučuji sadu, která obsahuje čtyři díly žebříků 

 

Nůž na pasy 

    Nůž na pasy by měl být též ve výbavě každého zásahového vozidla. Nůž na pasy musí 

umožnit rychlé a bezpečné přeříznutí bezpečnostního pasu. Vhodné modely jsou vyobrazeny 

v příloze 

Doporučuji 2 kusy 

 

Krycí štít zraněné osoby 

    Krycí štít využíváme k ochraně zraněné osoby před pevnými částmi, které vznikají pří  

vyprošťování. Zpravidla se jedná o úlomky skla, popřípadě plastů. V případě potřeby lze 

k tomuto účelu použít i deku. 

Doporučuji 1ks 

 

Řetězová pila 

     Řetězová pila je vhodná pro případ, že je nutné odstranit překážku ze dřeva. U dopravních 

nehod se jedná zpravidla o kmeny stromů. Řetězová pila je dnes již standardním vybavením 
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výjezdových MPT i u jednotek SDH Obcí. Pro úplnost zde uvedu, že rozhodně doporučuji 

zakoupit pilu od renomovaného výrobce, kde je záruka dlouhé životnosti. 

Doporučuji 1ks 

 

Rozbrušovací pila 

    Rozbrošuvací pila se používá k odstraňování kovových pevných překážek, na které není 

vhodné hydraulické vyprošťovací nářadí. Jako například svodidla, kovové sloupy, železniční 

vozidla, železný náklad nákladních vozidel. Zde také doporučuji zakoupit výrobek 

renomovaného výrobce z důvodu záruky spolehlivosti a kvality. 

Doporučuji 1ks 

Tabulka 5 Ceny a možní dodavatelé navržených věcných prostředků pro nehody s 
vyproštěním 

  Název prostředku 
Počet 
kusů 

Cena za 
kus 

Celková 
cena  Dodavatel/ceník 

1 VRVN 1 8255 8255 www.zahas-sro.cz  

2 Ploché páčidlo 1 646 646 www.zahas-sro.cz  

3 Hákové páčidlo 1 998 998 www.zahas-sro.cz  

4 Rozbíječ autoskel 1 6248 6248 www.zahas-sro.cz  

5a Zachytávače airbagů 1 8244 8244 www.zahas-sro.cz  

5b pro spolujezdce 1 15750 15750 www.zahas-sro.cz  

6 Bourací sekera 1 1790 1790 www.vyzbrojna.cz  
7 Stabilizační klíny sada 10000 10000 www.zahas-sro.cz  
8 Dřevěné bloky sada 2000 2000 truhlářství Košata 
9 Popruhy s ráčnou 2 2550 5100 reo, katalog str.218 [7] 

10 Nastavovací žebřík sada 24119 24119 www.vyzbrojna.cz 
11 Nůž na pasy 2  120 240 Ja Ga spol s.r.o. 
12 Krycí štít 1  3900 3900 Ja Ga spol s.r.o. 
13 Řetězová pila 1 16141 16141 www.naradibartos.cz 
14 Rozbrušovací pila 1 36000 36000 www.strojnivybaveni.cz 

  Celkem  139431  Kč s DPH 
 

Výše uvedená tabulka slouží k orientačnímu odhadu potřeby finančních prostředků. Při jejím 

vytvoření jsem nehledal dodavatele s nejnižší cenou, ale pouze dodavatele, jejichž ceníky mi 

byly v tu dobu dostupné. Uvedené ceny jsou včetně DPH.  V případě aktuálního vybavování 

jednotky doporučuji provést aktuální průzkum trhu u více dodavatelů. 

    V příloze č.3 jsou potom jednotlivé prostředky vyobrazeny, kdy je z titulku obrázku 

zřejmé, o který prostředek se jedná. 
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7.4 Hydraulické vyprošťovací zařízení 
 

    Hydraulické vyprošťovací zařízení (dále jen HVZ) je nejnákladnější investicí při zařazení 

jednotky do předurčenosti. Zpravidla se jedná o agregát, který je složen z pohonné jednotky a 

hydraulického čerpadla a dále o nástroje, se kterými lze provádět samotné vyprošťování osob 

z havarovaných vozidel. Výběru vhodného HVZ se budu věnovat poněkud podrobněji. Abych 

mohl uskutečnit vhodný výběr tohoto zařízení, oslovil jsem čtyři dodavatele HVZ, s tím, že 

jsem žádal, aby mi vypracovali nabídky sad HVZ, které budou obsahovat následující položky: 

 

1) Motorovou (spalovací motor) pohonnou jednotku hydraulického vyprošťovacího 

zařízení (agregát by měl umožňovat připojení 2ks nástrojů, není požadováno, aby 

mohly oba nástroje pracovat současně) 

2) 2ks sada hydraulických hadic o délce jedné sady hadic alespoň 5m 

3) Nůžky hydraulického vyprošťovacího zařízení 

4) Rozpínací nástroj hydraulického vyprošťovacího zařízení + řetězové úvazky 

5) Rozpínací válec 

6) Ruční pohonná jednotka 

Zařízení musí splňovat podmínky ČSN EN 13204 

    Dále jsem požadoval informace o cenách těchto sad a informace týkající se servisu těchto 

sad. Dopisem, ve kterém jsem výše uvedené skutečnosti požadoval jsem zaslal níže 

uvedeným dodavatelům. 

JaGa, spol. s r.o. – dodavatele HVZ Holmatro 

LUING PYREX, spol. s r.o. – dodavatel HVZ Weber 

Nordstahl – dodavatel HVZ Lukas 

MHZ Praha spol. s r.o. – dodavatele Resqtec Zumro 

 

    Dodavatele jsem oslovil pomocí elektronické pošty na adresy, které měli dodavatelé na 

svých webech, jako adresy oficiální. 

   Bohužel na mojí žádost reagovali pouze dodavatelé HVZ Holmatro, Weber a Lukas čili níže 

uvedený výběr bude obsahovat pouze zařízení těchto výrobců. Dodavateli Resqtec Zumro 

jsem posléze zaslal i doporučený dopis, ale ani na tento doporučený dopis jsem do 20.4.2010 

nedostal žádnou odpověď. 
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7.4.1 Nabídka dodavatele HVZ Holmatro 

    Nabídku dodavatele HVZ Holmatro jsem obdržel ve dvou verzí. Obě verze obsahovali 

mnou požadované položky. Jedna z verzí byla vypracována pro jednohadicový systém CORE. 

Protože vypracovávám nabídku pro potřeby SDH, kde při výběru může hrát jistou úlohu i 

cena zařízení, do mého hodnocení jsem zařadil systém série 4000, což je standardní 

dvouhadicový systém.  

Položky nabídky HVZ Holmatro: 

- Hydraulické nůžky CU 4035 NCT II 

- Hydraulický rozpínák SP 4240 + řetězová sada 

- Teleskopický rozpěrný válec TR 4350 

- Motorový agregát TPU 15 

- Ruční čerpadlo HTW 1800 BU 

- 2 x sada hadic 10m BVL SOU (SGU) 

    Na výrobky je poskytována záruka 12 měsíců, Revize celé sady se u SDH provádí každých 

24 měsíců a stojí cca 7 500Kč. Za příplatek je možnost přijetí technika na stanici SDH. 

Celková cena této sady byla nejprve stanovena na 608 240 Kč bez DPH, na konci nabídky 

byla potom uvedena sleva pro jednotky SDH 15%, tudíž celková cena bez DPH činí 517 004 

Kč. 

7.4.2 Nabídka dodavatele HVZ Lukas 
    Nabídku dodavatele HVZ Lukas jsem obdržel také v několika verzí, kdy jsem po domluvě 

s dodavatelem upravil jeho „střední sadu“ tak, aby vyhovovala mému zadání. 

- Hydraulické nůžky S 510 

- Hydraulický rozpínák SP 310 

- Teleskopický rozpěrný válec R 420 

- Motorový agregát P 620 SG 

- Ruční čerpadlo LH 2/1,8 

- 2 x sada hadic 10m 

    Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 36 měsíců. Revize celé sady se provádí jedenkrát 

za 24.měsíců. Cena jedné revize je 990 Kč bez DPH. Revize se provádí v místě dodavatele, 

nebo je možnost revizi provést na stanici SDH. Celková cena této sady je 496 542 Kč bez 

DPH. 
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7.4.3 Nabídka dodavatele HVZ Weber 
Nabídka HVZ Weber přišla ve stavu, kdy vždy u každé položky sady byl výběr alespoň ze 

dvou možností, čili jsem na základě této nabídky vytvořil sadu, která jednak vyhovovala 

mému zadání a cenově se dostala do oblasti nabídek ostatních dodavatelů. 

- Hydraulické nůžky RS 170-105 

- Hydraulický rozpínák SP 49 + řetězová sada 

- Teleskopický rozpěrný válec RZT 2-1122 

- Motorový agregát V – EcoSilent 

- Ruční čerpadlo DPH 3215 

- Hadice 2 x 10m 

   Na výrobek poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců. Revize se u tohoto zařízení provádí 

jedenkrát za 12 měsíců (kontrola) a jedenkrát za 36 měsíců ke kontrole ještě funkční a 

zátěžová zkouška. Cena revizí je potom závislá na množství nástrojů. Podrobnější výpočet 

ceny revize této sady je potom v příloze č. 5 této práce. Revize se vždy provádí na stanici 

SDH. 

    Celková cena této sady činila potom dle nabídky 461 390 Kč s DPH. 

 

7.5 Výběr vhodné sady HVZ 
    Výběr vhodné sady HVZ jsem provedl multikriteriální analýzou. Pro tento účel jsem zvolil 

modifikovanou metodu rozhodující matice (FDMM). Při této metodě se tzv. párovým 

hodnocením nejprve hodnotí jednotlivé váhy (důležitosti) kritérií, mezi sebou tak, že 

významnější kritérium je hodnoceno číslem 1 a méně významné kritérium je hodnoceno 

číslem 0. Po té se dle jednotlivých kritérií porovnají posuzované vlastnosti jednotlivých 

výrobků stejnou metodou tak že, ten, který kriterium splňuje lépe obdrží hodnocení 1, ten 

který méně obdrží hodnocení 0. Tímto se produkty porovnají mezi sebou.  Takto získané 

hodnoty se zapíší do rozhodovací tabulky a vážený součet všech kritérií posuzovaného 

výrobku udá, pořadí jednotlivých výrobků dle zadaných kritérií. Celá metoda je podrobně 

ukázána při výběru rozpínáků.  Posuzování ostatních nástrojů je potom reprezentováno pouze 

výsledky, podrobný postup je součástí přílohy č.4. 

 

    Vzhledem k tomu, že v mé práci porovnávám celé sady, rozhod jsem se nejprve  jednotlivě 

porovnat nástroje HVZ na základě technicko taktických dat, které jsou dle mého názoru 

podstatné. Vycházím z toho, že každý výrobce HVZ má na svém zařízení jakési  „vylepšení“, 
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podle kterého je to jeho zařízení lepší než ostatní a pokud nemám s tímto zařízením žádnou 

vlastní zkušenost, nejsem schopen tato „vylepšení“ mezi sebou porovnat.  

    Po porovnání nástrojů provedu porovnání pohonných jednotek (agregátů). Jako poslední 

krok výběru provedu výběr samotné sady, kde mimo užitných vlastností nástrojů bude 

zahrnuta cena jednotlivých sad a podmínky následného servisu a záruka na zařízení.  

7.5.1 Hodnocení rozpínáků 

    Rozpínáky (obrázek č.4 a č.5) 

slouží k roztahování a stlačování 

kovových částí karosérií. Při použití 

řetězových sad lze jimi provádět i 

přitahování jednotlivých částí 

karosériích. Podstatná technická data 

jsou uvedena v tabulce č.6. Pořadí 

technicko taktického data vyjadřuje 

zároveň pořadí váhy (důležitosti) 

v rozhodovacím procesu (1 – nejvíce 

důležité, 4-nejméně důležité). 

Technicko taktická data uvedená 

v tabulce pocházejí z katalogů výrobců a hodnoty v tabulce jsou maximální možné. 

Tabulka 6 - Technicko taktická data rozpínáků 

důležitost   Výrobce 

    Holmatro Weber Lukas 
  Označení nástroje SP 4240 SP 49 SP 310 

1 Rozpínací síla [t] 16 33 25,6 
2 Stlačovací síla [t] 6,4 5,4 5,1 
3 Rozpěrná délka [mm] 686 710 720 
4 Hmotnost [kg] 19,2 20,9 19,6 

 

    Nejprve je nutné z priorit kritérií vypočítat váhu jednotlivých kritérií. Výsledky jsou 

v pravém sloupci v tabulce č. 7. 

 

Obrázek 4 Hydraulický rozpínák s řetězovou sadou 
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Tabulka 7 – Určení váhy jednotlivých  kritérií rozpínáků 

Kritéria 

R
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Rozpínací 
síla [t] 

_ 1 1 1 3 3/4=0,75 

Stlačovací 
síla [t] 

0 _ 1 1 2 2/4=0,5 

Rozpěrná 
délka [mm] 

0 0 _ 1 1 1/4=0,25 

Hmotnost 
[kg] 

0 0 0 _ 0 0/4=0 

 

Nyní musíme navzájem  párově porovnat nástroje jednotlivých výrobců podle porovnávaných 

kritérií. Toto porovnání je v tabulce č. 8. 

Tabulka 8 - Párové porovnání jednotlivých výrobců podle kritériích 
  

H
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V
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Rozpínací síla 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 

Stlačovací síla 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 1 1 1/3=0,33 
Lukas 0 0 - 0 0/3=0 

Rozpěrná délka 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 0 1 1/3=0,33 
Lukas 1 1 - 2 2/3=0,66 

Hmotnost 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 0 0 0/3=0 
Lukas 0 1 - 1 1/3=0,33 

 

    Vyhodnocení celého porovnání je potom v tabulce č. 9, kde pomocí váženého součtu 

jednotlivých výrobců určíme pořadí jednotlivých výrobků. V tabulce je tedy zhodnocena váha 

jednotlivých kritérií i  pořadí v jednotlivých kritérií. 

 

 

 

Obrázek 5 
Hydraulický 
rozpínák 
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Tabulka 9 Výsledná tabulka metody FDMM - rozpínáky 

Výrobce 
Kritérium Váha 

Holmatro Weber Lukas 

Rozpínací síla [t] 0,75 0 0,66 0,33 

Stlačovací síla [t] 0,5 0,66 0,33 0 

Rozpěrná délka [mm] 0,25 0 0,33 0,66 

Hmotnost [kg] 0 0,66 0 0,33 

Vážený součet   0,33 0,7425 0,4125 

Pořadí   3 1 2 
 

  Z tabulky č.9 vyplývá, že v kategorii rozpínáků zvítězil nástroj s označením SP 49 od firmy 

Weber s váženým součtem 0,7425 bodů. 

7.5.2 Hodnocení hydraulických n ůžek 
    Hydraulické nůžky 

(obrázek č.6) se používají 

ke střihání skeletů 

karosérií, je možné 

s nimi střihat i kulatiny 

do určitých průměrů. 

Nůžky charakterizují 

v tabulce č.10 uvedené technicko taktické parametry. Stejně jako v případě rozpínáků, 

charakterizuje pořadí kritéria zároveň váhu tohoto kritéria. (1 – nejvíce důležité, 4-nejméně 

důležité). Technicko taktická data uvedená v tabulce pocházejí z katalogů výrobců a hodnoty 

v tabulce jsou maximální možné. 

Tabulka 10 Technicko taktická data hydraulických nůžek 

důležitost   Výrobce 
    Holmatro Weber Lukas 
  Označení nástroje CU 4035 NCTII RS 170-105 S 510 

1 Střižná síla [t] 36 105 75 
2 Střih kulatiny [mm] 32 43 40 
3 Rozevření čelistí [mm] 157 170 182 
4 Hmotnost [kg] 14 18,4 19,2 
5 Cena břitů [Kč] 29000 10730 20000 

 

Obrázek 6 Hydraulické nůžky 
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Hydraulické nůžky jsem hodnotil stejnou metodou, jako v případě rozpínáků. Jednotlivé 

kroky jsou v příloze č. 4 této práce. Zde tedy uvádím pouze tabulku výsledků celého 

hodnocení hydraulických nůžek. 

Tabulka 11 Výsledná tabulka metody FDMM - hydraulické nůžky 
Výrobce 

Kritérium Váha 
Holmatro Weber Lukas 

Střižná síla [t] 0,8 0 0,66 0,33 
Střih kulatiny [mm] 0,6 0 0,66 0,33 
Rozevření čelistí [mm] 0,4 0 0,33 0,66 
Hmotnost [kg] 0,2 0,66 0,33 0 
Cena břitů [Kč] 0 0 0,66 0,33 

Vážený součet   0,132 1,122 0,726 

Pořadí   3 1 2 
 

    Stejně jako v případě rozpínáků, vyhrál výrobek firmy Weber s hydraulickými nůžkami 

s označením RS 170 – 105. V tomto hodnocení jednoznačně prohrál nástroj od výrobce 

Holmatro, což je dle mého názoru způsobeno tím, že dodavatel do své sady zařadil nástroj 

lehčí třídy než ostatní. Toto potvrzuje i hmotnost nástroje Holamtro, která je o cca 5 kg nižší, 

než u konkurence. Nicméně zde posuzuji celé sady, které mi dodavatelé nabídnuli, čili i 

v tomto případě považuji hodnocení za správné. 

7.5.3 Hodnocení rozpěrných válců 
    Rozpěrné válce (obrázek č.7) slouží pro odtlačování 

kovových částí karoserie. Do nabídek všichni výrobci 

zařadili rozpěrné válce teleskopické. Maximální 

odtlačovací síla, která je uvedena v tabulce č. 12 

reprezentuje sílu, kterou jsou rozpěrné válce schopny 

vyvinout pomocí prvního stupně. 

Tabulka 12 Technicko taktická data hydraulických rozpěrných válců 

důležitost   Výrobce 
    Holmatro Weber Lukas 
  Označení nástroje TR 4350 RZ T2 - 1122 R 420 

1 Max.zvedací síla [t] 22,1 18,9 26,7 
2 Počáteční délka [mm] 533 540 575 
3 Zdvih pístů [mm] 742 582 480 
4 Konečná délka [mm] 1275 1122 1055 
5 Hmotnost [kg] 18,5 14,9 16,7 

Obrázek 7 Hydraulický rozpěrný 
válec 
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    Hodnocení rozpěrných válců je řešeno pomocí stejné metody, jejíž mezivýsledky jsou 

v příloze č.4 této práce. Výsledkem je potom tabulka č. 13 

Tabulka 13 Výsledná tabulka metody FDMM - hydraulické rozpínací válce 
Výrobce 

Kritérium Váha 
Holmatro Weber Lukas 

Max.zvedací síla [t] 0,8 0,33 0 0,66 
Počáteční délka [mm] 0,6 0,66 0,33 0 
Zdvih pístů [mm] 0,4 0,66 0,33 0 
Konečná délka [mm] 0,2 0,66 0,33 0 
Hmotnost [kg] 0 0 0,66 0,33 

Vážený součet   1,056 0,396 0,528 

Pořadí   1 3 2 
 

    V případě rozpěrných válců uspěl v tomto výběru nejlépe rozpěrný válec TR 4350 od firmy 

Holmatro.  

7.5.4 Hodnocení pohonných agregátů 
    Pohonné agregáty (obrázek č.8) dodávají do nástrojů potřebnou tlakovou energii. V mém 

zadání pro dodavatele byl požadavek, aby k agregátu bylo možno připojit dva nástroje s tím, 

že jsem nepožadoval, aby bylo možné používat oba nástroje současně. Tímto krokem jsem 

usiloval o co největší snížení ceny 

celého zařízení.  Faktem je, že 

dodavatelé HVZ Lukas a Weber vložili 

do nabídky agregáty, které umožňují 

současné používání dvou nástrojů. 

Vzhledem k tomu, že jsem tuto 

vlastnost nepožadoval v zadání, 

nemohu na tento fakt brát ohled ve 

svém hodnocení.  Původně jsem chtěl 

v hodnocení agregátů zahrnout údaje o 

hmotnosti agregátu, jeho rozměry, a 

hladinu hluku, kterou způsobují. Bohužel se mi ale nepodařilo u výrobku firmy Lukas zjistit 

hladinu hluku jejich agregátu s označením P 620 SG. Z tohoto důvodu posuzuji pouze 

hmotnost a rozměr jednotlivých agregátů. Pro úplnost dodám, že hodnocené agregáty všech 

výrobců mají na svém těle přiděláno madlo, jsou tak velmi jednoduše přenositelné. 

Obrázek 8 Pohonná jednotka - agregát 
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Předpokládáme-li, že všechny agregáty jsou schopny plnit beze zbytku svojí základní funkci 

(pohánění nástrojů), budu hodnotit jejich vlastnosti vhodné ke snadnému přenesení. Protože 

nejsem schopen určit, zda je pro přenesení výhodnější nižší hmotnost agregátu, nebo menší 

rozměr, rozhod jsem se, že těmto dvěma vlastnostem přidělím stejnou váhu. Nemusím tedy 

vypracovávat tabulku pro určení váhy jednotlivých kritérií. Párové porovnání dle kritérií je 

opět součástí přílohy č. 4. 

Tabulka 14 Technicko taktická data agregátů 

  Výrobce 
  Holmatro Weber Lukas 
Označení agregátu TPU 15 V - EcoSilent P 620 SG 

Hmotnost [kg] 15,7 24,9 24,8 
Rozměr [v,š,d-mm] 300x377x450 445x295x580 470x315x455 

Celkový objem [dm3] 50,9 76,1 67,3 
 

Výsledkem hodnocení je potom tabulka č. 15 

Tabulka 15 Výsledná tabulka metody FDMM - agregáty 
Výrobce 

Kritérium Váha 
Holmatro Weber Lukas 

Hmotnost [kg] 0,5 0,66 0 0,33 

Celkový objem [dm3] 0,5 0,66 0 0,33 

Vážený součet   0,66 0 0,33 

Pořadí   1 3 2 
 

    Zde se na prvním místě umístnil agregát firmy Holmatro. Jak jsem již psal v úvodní části 

kapitoly agregátů, je agregát Holmatro jediný, který neumožňuje použití obou nástrojů 

současně. Mému zadaní však vyhovuje nejlépe. Nutné ještě dodat, že agregát Weber vyvíjí při 

své činnosti o 3dB menší hluk než agregát Holmatro. 

7.5.5 Ruční pohonné jednotky 

    Ruční pohonné jednotky (obrázek č.9) se 

použijí v případě poruchy motorového 

agregátu, nebo v případech, kdy je potřeba 

použít nástroj v uzavřeném, nevětraném 

prostoru. V případě, že by jsme později naši 

sadu HVZ doplnili o hydraulický střihač pedálů, je právě ruční čerpadlo nutností pro tento 

nástroj. Vzhledem k tomu, že ruční pohonnou jednotku považuji sice za nutný doplněk sady 

Obrázek 9 Ruční pohonná jednotka 



 
38

 

HVZ, avšak z praxe vím, že jeho použití není zase tak časté, rozhodnul jsem se, že tyto ruční 

pohonné jednotky do hodnocení zahrnovat nebudu. 

7.5.6 Sady HVZ celkové vyhodnocení sad HVZ 
    Abych mohl vyhodnotit celé sady, musím k vyhodnoceným vlastnostem nástrojů a agregátu 

započíst další podmínky, které výrobci stanovují. Toto provedu stejnou metodou jako 

v předchozích případech s tím, že vstupní kritéria s nejvyšší a zároveň stejnou váhou budou 

vyhodnocené vlastnosti nástrojů. Prioritu vlastnosti agregátů určuji nižší a to z důvodu faktu, 

že všechny agregáty plní své vlastnosti a hodnocení hodnotilo pouze možnost přenesení 

agregátu, což při zásazích u silničních DN není zase tak častý jev. Při hodnocení se dále 

zaměřím na cenu celé sady. Dále na dobu, po které požaduje dodavatel zařízení periodickou 

prohlídku, dále se zaměřím na cenu periodické prohlídky a na záruční dobu, kterou dodavatel 

nabízí. Protože jednotliví dodavatelé požadují různé termíny periodických prohlídek, 

vypočítal jsem, pro objektivní hodnocení, u každého dodavatel průměrnou cenu periodické 

prohlídky na jeden rok používání sady. V Tabulce č 16 je rekapitulace všech dalších 

netechnických vlastností těchto sad. 

Tabulka 16 Přehled netechnických vlastností sad HVZ 

  Výrobce 
  Holmatro Weber Lukas 

Perioda revize či prohlídky [měsíce] 24 12 a 36 24 
Průměrná cena za revizi na rok 
provozu [Kč bez DPH] 3750 4840 495 

Délka záruky [měsíce] 12 24 36 

Celková cena za sadu [Kč bez DPH] 517 004 461 390 496 452 
 

Z tabulky je jednoznačné, že nejlevnější nabídku poskytnula firma Weber, která má ale oproti 

ostatním nejdražší servis a nejčetnější provádění revizí. Na druhou stranu dodavatel nástrojů 

Weber uvádí, že vždy preferuje provedení revizí na stanici jednotky. Dodavatel nástrojů 

Lukas ostatní nabídky převyšuje prodlouženou délkou záruky. Také ostatní převyšuje cenou 

revize na průměrný rok provozu, která je oproti ostatním výrazně nejpříznivější.  

    Aby jsem mohl provést celkové vyhodnocení nabídek dodavatelů, musel jsem určit váhy 

těchto vlastností, které prezentuji v tabulce č.17 
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Tabulka 17 Určení váhy jednotlivých  kritérií celých sad HVZ 

Kritéria 

R
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C
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a 
sa

dy
 

D
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ka
 

zá
ru

ky
 

S
ou
če

t 

V
áh

a 

Rozpínáky 
- 1 1 1 1 1 1 1 7 

7/8=0,875 

Nůžky 
1 - 1 1 1 1 1 1 7 

7/8=0,875 
Rozpěrné 
válce 

1 1 - 1 1 1 1 1 7 
7/8=0,875 

Agregáty 
0 0 0 - 1 1 0 1 3 

3/7=0,428 
Četnost 
revizí 

0 0 0 0 - 1 0 1 2 
2/7=0,285 

Cena 
revizí 

0 0 0 0 0 - 1 0 1 
1/7=0,143 

Cena sady  
0 0 0 1 1 0 - 1 3 

3/7=0,428 

Délka 
záruky 

0 0 0 0 0 1 0 - 1 
1/7=0,143 

    

  Tabulka č. 18 potom prezentuje výsledek celého výběru. Ve sloupečku „váha“, je potom 

zřetelné, jakou váhu mají jednotlivá kritéria. Nutno dodat, že kdyby chtěl někdo provádět 

výběr podle této práce a určil by si jiné priority (například by preferoval cenu před užitnými 

vlastnostmi nástrojů) , stačilo by pouze  přepracovat tabulku č. 17 a hodnoty z této tabulky 

vzešlé doplnit do sloupce „váha“ tabulky č.18 a tabulku č.18 přepočítat. Toto zde uvádím 

z důvodu, protože jednotlivé váhy tak, jak jsem je vypočítal já nemusí každému vyhovovat. 

Tabulka 18 Výsledná tabulka metody FDMM – celé sady HVZ 
Výrobce 

Kritérium Váha 
Holmatro Weber Lukas 

Rozpínáky 0,875 0 0,66 0,33 
Nůžky 0,875 0 0,66 0,33 
Rozpěrné válce 0,875 0,66 0 0,33 
Agregáty 0,428 0,66 0 0,33 
Četnost revizí 0,285 0,66 0 0,66 
Cena revizí 0,143 0,33 0 0,66 
Cena sady 0,428  0 0,66 0,33 
Délka záruky 0,143 0 0,33 0,66 

Vážený součet   1,09527 1,48467 1,52559 

Pořadí   3   2 1  
 



 
40

 

    Z tabulky č.18 vyplývá, že v mém hodnocení vyhrálo HVZ značky Lukas, které nejlépe 

splnilo podmínky mého zadání. Sadu lze u dodavatel zakoupit za cenu 496 452 Kč bez DPH, 

což je po připočtení DPH 20% 595 743 Kč. 

7.6 Revize na navrženém vybavení 
        Z důvodu snahy poskytnout ucelené informace, zde uvedu seznam revizí a cen revizí, 
které je potřeba provádět na mnou navržených prostředcích. Pro přehlednost jsem informace 
zaznamenal do tabulky č. 19. 
Tabulka 19 Revize prostředků 

  
Název Perioda 

[měsíce]  
Cena [Kč 
s DPH] 

1 Saturn oxy - tlaková zkouška lahve 60 550 
2 Saturn oxy - revize plicní automatiky 60 2500 
3 2x Hasicí přístroj - kontrola 12 120 
 2x Hasicí přístroj – revize 60 200 

4 Revize HVZ 24 1190 
     Z tabulky č. 19 lze tedy vypočíst, že za pět let provozu zaplatí obec za revize těchto 

prostředků  6 825 Kč vč. DPH. 
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8 Celková finanční náročnost z hlediska věcných prostředků 
požární ochrany 

 
    Celkovou finanční náročnost z hlediska věcných prostředků jsem shrnul do tabulky č.20. 

Všechny hodnoty, které jsou v tabulce uvedeny jsem doložil v předchozích kapitolách této 

práce.  

Tabulka 20 Celková finanční náročnost 
Skupina věcných prostředků Cena [Kč s DPH] 
Věcné prostředky potřebné pro události bez vyproštění a bez zranění 
osob 32 194 
Věcné prostředky pro události se zraněním osob 46 540 
Věcné prostředky pro události s vyproštěním osob 139 431 
Hydraulické vyprošťovací zařízení Lukas 595 743 
Cena celkem 813 908 
 

    Z tabulky č.20 je zřejmé, že bude-li obec oslovena, aby její jednotka SDH byla zařazena do 

předurčenosti na dopravní nehody a tato jednotka nebude mít v té době žádné vybavení na 

tento typ zásahů, bude obec potřebovat cca 814 000 Kč. V případě, že některým vybavením 

již disponuje, bude možno částku takovéhoto vybavení od částky konečné odečíst. Orientační 

ceny všech nutných prostředků požární ochrany jsou zaznamenány v tabulkách č. 3,4 a 5. 

    Vzhledem k celkem vysoké částce považuji za nutné v této práci upozornit, že na místě 

orgánů obce, bych co nejvyšší částku na pokrytí těchto nákladů žádal zajistit od Krajského 

úřadu, neboť dle [10] §27, odstavec 1 písmene e) cituji: 

„ Krajské úřady hradí k zabezpečení plošného pokrytí území kraje jednotkami požární 

ochrany náklady jednotkám sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí spojené se zásahy 

mimo jejich územní obvod a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově 

požární techniky“. Dále je třeba si uvědomit, že je potřebou kraje, aby byly rychlostní silnice, 

procházející jeho územím, dostatečně pokryty jednotkami požární ochrany. Proto si myslím, 

že na základě těchto skutečností je obec schopna co nejvyšší množství finančních prostředků 

získat právě od kraje. Domnívám se, že by se toto financování dalo řešit formou investiční 

dotace obci. 
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9 Věcné prostředky, jejichž pořízení doporučuji zvážit 

Uvažujeme-li, že jednotka SDH  bude zasahovat u dopravních nehod s vybavením, které 

jsem uvedl v předchozích kapitolách, může se stát, že k určité činnosti u dopravní nehody by 

bylo vhodné ještě jiné nářadí či jiný věcný prostředek. Proto jsem do své práce zařadil i tuto 

kapitolu, ve které se snažím vyjmenovat věcné prostředky požární ochrany, které se u 

dopravních nehod také používají. Aby bylo zřejmé, o jaký prostředek se jedná, umístil jsem 

jejich vyobrazení v příloze č.6. Protože prostředků, které se používají při vyproštění osob 

z havarovaných vozidel je široká škála, zaměřím se zde na ty, které jsou dle mého názoru 

nejdůležitější. V této kapitole již neuvádím ceny těchto prostředků, protože předpokládám, že 

zřizovatel jednotky by tyto prostředky pořizoval dodatečně (v dalších rozpočtech), proto by 

již nebyly informace o cenách, které by jsem zde uvedl aktuální. 

 

9.1 Další nástroje k HVZ 
 
Hydraulický kombinovaný nástroj  

    Jedná se o nástroj, který kombinuje funkci rozpínáku a funkci hydraulických nůžek. Při 

zásazích se používá pro svojí univerzálnost, kdy je jim možno jak rozepřít materiál, tak 

provést střih. Nevýhodou oproti jednotlivým nástrojům je fakt, že nedosahuje tak vysokých 

výkonů. Kombinovaný nástroj se osvědčil například na odstraňování dveří z havarovaných 

vozidel, kde jeho výkon zpravidla plně postačuje. Na některé typy kombinovaných nástrojů 

lze připojit i řetězovou sadu na stahování konstrukcí.V případě výběru kombinovaného 

nástroje musíme vybírat ze škály výrobce, jehož sadu již vlastníme. 

 

Střihač pedálů 

    Jedná se o malý jednočinný nástroj s jedním nebo dvěma břity, pomocí něhož lze 

přestřihnout pedály havarovaných vozidel. Střihače pedálů se používají výhradně s ručním 

čerpadlem. 

 

Prahová opěrka 

    Prahová opěrka se používá pro opření rozpěrného válce o rám karoserie v prostoru 

otevřených dveří v případě, kdy odtlačujeme přístrojovou desku. Prahová opěrka nám vhodně 

fixuje rozpěrný válec a rozkládá sílu, kterou válec působí na karoserii do více bodů.  
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Stabilizační podpěry 

Stabilizační podpěry se používají v případech, kdy potřebujeme stabilizovat havarované 

vozidlo, které nestojí na kolech. Je na střeše, na boku, či v jiné nestandardní poloze.  

9.2 Pneumatické vyprošťovací zařízení  
 
Vysokotlaké zvedací vaky 

    Zvedací pneumatické vaky jsou vhodné ke zvedání břemen, případně k rozepření materiálu. 

Zdrojem energie je jim stlačený vzduch, který je do vaků veden přes redukční ventil a 

ovládací jednotku. Výhodou vaků je jejich malá výška, kdy se dají zasunout do úzkého 

prostoru. Největší vaky dokáží nadzvednout břemeno o hmotnosti až 67t.  Nevýhodu je jejich 

nemožnost použití tam, kde jsou ostré hrany, protože by došlo k poškození vaku.  

9.3 Nástroje na odstraňování kovových částí 
 
Šavlová pila 

    Šavlová pila se používá tam, kde potřebujeme odstranit část kovové konstrukce a nelze toto 

provést pomocí hydraulických nůžek. Pomocí šavlové pily jsme schopni provádět dlouhé 

řezy, které můžeme vést po křivce. Jedná se o nástroj úzce příbuzný s přímočarou pilou. 

Šavlové pily mají zpravidla elektrický pohon. Dodávají se jak v akumulátorových verzí, tak i 

napájené pomocí standardního střídavého rozvodu 230V.  
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10 Závěr 
V práci jsem na statistických datech získaných z programu SSU z Karlovarského kraje 

ukázal, že účast jednotek SDH na dopravních nehodách má stoupající tendenci, ačkoliv 

celkový počet dopravních nehod s účastí JPO klesnul. V roce 2009 jednotky SDH zasahovali 

v Karlovarském kraji téměř u každé třetí dopravní nehody.  

Dále jsem poukázal na fakt, že jednotky SDH obcí budou předurčování na záchranné 

práce u dopravních nehod z důvodu zabezpečení doby dojezdu jednotek požární ochrany na 

právě stavěných úsecích rychlostních komunikací.  

Pro potřeby zřizovatele jednotek SDH, kteří budou požádáni o zařazení jednotky do 

předurčenosti jsem uvedl výčet věcných prostředků  požární ochrany, které jsou pro tyto 

zásahy nezbytné. Prostředky jsem určil na základě své profesní třináctileté praxe. Výčet 

věcných prostředků jsem doplnil o aktuální pořizovací ceny a v obrazové příloze jsem uvedl 

jejich vyobrazení.  

Významnou část práce jsem věnoval výběru hydraulického vyprošťovacího zařízení, kdy 

jsem požádal dodavatele o předložení nabídek. Po té jsem nabídky podrobil multikriteriální 

hodnotící analýze a z nabídek jsem vybral tu nejvhodnější. 

V závěrečné části výběru vhodných prostředků požární ochrany jsem vypočítal, že 

zřizovatel bude potřebovat částku cca 814 000 Kč včetně DPH na věcné vybavení jednotky 

související s předurčeností jednotky na dopravní nehody. 

V samotném závěru práce jsem uvedl prostředky, které dle mého názoru nejsou pro tyto 

zásahy nutné, ale jejich pořízení doporučuji zvážit, protože si myslím, že jsou vhodné 
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Příloha 1 – Vyobrazení věcných prostředků potřebných pro události bez vyproštění a bez 
zranění osob 
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Obrázky nacházející se v této příloze pochází ze soukromého archivu autora. 
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Příloha 2 – Vyobrazení věcných prostředků potřebných pro události se zraněním osob 
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Obrázky nacházející se v této příloze pochází ze soukromého archivu autora. 
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Příloha 3 – Vyobrazení věcných prostředků potřebných pro události s vyproštěním osob 
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Obrázky nacházející se v této příloze pochází ze soukromého archivu autora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Prostředek 12 – Krycí štít raněného Prostředek 13 Řetězová pila s příslušenstvím 

Prostředek 13 – Rozbrušovací pila 
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Příloha č. 4 – Tabulky k multikriteriálnímu výběru HVZ metodou FDMM 
 Tabulka 1 Hydraulické nůžky 

důležitost   Výrobce 
    Holmatro Weber Lukas 
  Označení nástroje CU 4035 NCTII RS 170-105 S 510 

1 Střižná síla [t] 36 105 75 
2 Střih kulatiny [mm] 32 43 40 
3 Rozevření čelistí [mm] 157 170 182 
4 Hmotnost [kg] 14 18,4 19,2 
5 Cena břitů [Kč] 29000 10730 20000 

 
Tabulka 2 Váhy jednotlivých kritérií - nůžky 

Kritéria 
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V
áh
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Střižná 
síla [t] 

_ 1 1 1 1 4 4/5=0,8 

Kulatina, 
střih 
[mm] 

0 _ 1 1 1 3 3/5=0,6 

Rozevření 
[mm] 

0 0 _ 1 1 2 2/5=0,4 

Hmotnost 
[kg] 

0 0 0 _ 1 1 1/5=0,2 

Břity 
[Kč] 

0 0 0 0 _ 0 0/5=0 
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Tabulka 3 Párové porovnání výrobců dle kritérií 

  H
ol

m
at

ro
 

W
eb

er
 

Lu
ka

s 

so
uč

et
 

V
ýs

le
de

k 

Střižná síla 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 

Střih kulatiny 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 

Rozevření čelistí 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 0 1 1/3=0,33 
Lukas 1 1 - 2 2/3=0,66 

Hmotnost 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 1 1 1/3=0,33 
Lukas 0 0 - 0 0/3=0 

Cena náhradních břitů 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 
 
 
Tabulka 4 Výsledná tabulka metody FDMM-hydraulické nůžky 

Výrobce 
Kritérium Váha 

Holmatro Weber Lukas 
Střižná síla [t] 0,8 0 0,66 0,33 
Střih kulatiny [mm] 0,6 0 0,66 0,33 
Rozevření čelistí [mm] 0,4 0 0,33 0,66 
Hmotnost [kg] 0,2 0,66 0,33 0 
Cena břitů [Kč] 0 0 0,66 0,33 

Vážený součet   0,132 1,122 0,726 

Pořadí   3 1 2 
 
Tabulka 5 Hydraulické rozpěrné válce . TTD 

důležitost   Výrobce 
    Holmatro Weber Lukas 
  Označení nástroje TR 4350 RZ T2 - 1122 R 420 

1 Max.zvedací síla [t] 22,1 18,9 26,7 
2 Počáteční délka [mm] 533 540 575 
3 Zdvih pístů [mm] 742 582 480 
4 Konečná délka [mm] 1275 1122 1055 
5 Hmotnost [kg] 18,5 14,9 16,7 
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Tabulka 6 Váhy jednotlivých kritériích – rozpěrné válce 
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Max.zvedací 
síla [t] 

_ 1 1 1 1 4 4/5=0,8 

Počáteční 
délka [mm] 

0 _ 1 1 1 3 3/5=0,6 

Zdvih pístů 
[mm] 

0 0 _ 1 1 2 2/5=0,4 

Konečná 
délka [mm] 

0 0 0 _ 1 1 1/5=0,2 

Hmotnost 
[kg] 

0 0 0 0 _ 0 0/5=0 

 
Tabulka 7 Párové porovnání výrobců podle kritérií- rozpěrné válce 

  H
ol

m
at

ro
 

W
eb

er
 

Lu
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so
uč
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V
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Maximální zvedací síla 
Holmatro - 1 0 1 1/3=0,33 
Weber 0 - 0 0 0/3=0 
Lukas 1 1 - 2 2/3=0,66 

Počáteční délka 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 1 1 1/3=0,33 
Lukas 0 0 - 0 0/3=0 

Zdvih pístů 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 1 1 1/3=0,33 
Lukas 0 0 - 0 0/3=0 

Konečná délka 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 1 1 1/3=0,33 
Lukas 0 0 - 0 0/3=0 

Hmotnost 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 
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Tabulka 8 Výsledná tabulka metody FDMM – rozpěrné válce 
Výrobce 

Kritérium Váha 
Holmatro Weber Lukas 

Max.zvedací síla [t] 0,8 0,33 0 0,66 
Počáteční délka [mm] 0,6 0,66 0,33 0 
Zdvih pístů [mm] 0,4 0,66 0,33 0 
Konečná délka [mm] 0,2 0,66 0,33 0 
Hmotnost [kg] 0 0 0,66 0,33 

Vážený součet   1,056 0,396 0,528 

Pořadí   1 3 2 
 
Tabulka 9 Celkové porovnání sad 

  Výrobce 
  Holmatro Weber Lukas 
Revize či prohlídka po 
[měsíce] 24 12 a 36 24 
Průměrná cena za 
revizi na rok provozu 3750 4096 495 

Délka záruky [měsíce] 12 24 36 
Celková cena za sadu 
[Kč bez DPH] 517 004 461 390 496 452 
 
Tabulka 10 Váhy jednotlivých kritérií 
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Rozpínáky 
- 1 1 1 1 1 1 1 7 

7/8=0,875 

Nůžky 
1 - 1 1 1 1 1 1 7 

7/8=0,875 

Rozpěrné 
válce 

1 1 - 1 1 1 1 1 7 
7/8=0,875 

Agregáty 
0 0 0 - 1 1 0 1 3 

3/7=0,428 

Četnost 
revizí 

0 0 0 0 - 1 0 1 2 
2/7=0,285 

Cena 
revizí 

0 0 0 0 0 - 1 0 1 
1/7=0,143 

Cena sady  
0 0 0 1 1 0 - 1 3 

3/7=0,428 

Délka 
záruky 

0 0 0 0 0 1 0 - 1 
1/7=0,143 
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Tabulka 11 Párové porovnání - sady 

  H
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Rozpínáky 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 

Nůžky 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 1 2 2/3=0,66 
Lukas 1 0 - 1 1/3=0,33 

Rozpěrné válce 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 0 0 0/3=0 
Lukas 0 1 0 1 1/3=0,33 

Agregáty 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 0 0 0/3=0 
Lukas 0 1 0 1 1/3=0,33 

Četnost revizí 
Holmatro - 1 1 2 2/3=0,66 
Weber 0 - 0 0 0/3=0 
Lukas 1 1 - 2 2/3=0,66 

Cena revizí na jeden rok provozu 
Holmatro - 1 0 1 1/3=0,33 
Weber 0 - 0 0 0/3=0 
Lukas 1 1 - 2 2/3=0,66 

Cena sady 
Holmatro  - 0 0  0 0/3=0  
Weber  1 -  1 2  2/3=0,66  
Lukas  1 0 - 1 1/3=0,33  

Délka záruky 
Holmatro - 0 0 0 0/3=0 
Weber 1 - 0 1 1/3=0,33 
Lukas 1 1 - 2 2/3=0,66 
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Tabulka 12 Tabulka výsledků – celé sady 
Výrobce 

Kritérium Váha 
Holmatro Weber Lukas 

Rozpínáky 0,875 0 0,66 0,33 
Nůžky 0,875 0 0,66 0,33 
Rozpěrné válce 0,875 0,66 0 0,33 
Agregáty 0,428 0,66 0 0,33 
Četnost revizí 0,285 0,66 0 0,66 
Cena revizí 0,143 0,33 0 0,66 
Cena sady 0,428  0 0,66  0,33 
Délka záruky 0,143 0 0,33 0,66 

Vážený součet   1,09527 1,48467 1,52559 

Pořadí    3  2 1  
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Příloha  5 – Výpočet revize WEBER 
 
    Protože dodavatel HVZ Weber nemá stanovenou jednotnou cenu za revize celé sady, ale 

cena revize se odvíjí od počtu nástrojů a prvků sestavy, na kterých je revize prováděna, 

vypočítám v této příloze cenu za revizi nabízené sestavy. Mimo každoroční kontroly výrobce 

ještě předepisuje funkční a zátěžovou zkoušku po třech letech. Při tříleté funkční a zátěžové 

zkoušce se současně provádí i kontrola jednoletá. 

 
Tabulka 1 Výpočet jednoleté kontroly 

Název zkoušky/kontroly Položka 
cena v 
Kč bez 
DPH 

Kontrola provozuschopnosti pohonné jednotky Agregát 430 
  Ruční čerpadlo 430 
Kontrola provozuschopnosti nástroje Rozpínák 560 
  Nůžky 560 
  Válec 560 
Vizuální prohlídky hadic 1 sada 250 
  2 sada 250 
Vypracování zprávy o kontrole na každou položku 7 položek 840 
Celková cena jednoleté revize   3880 
 
Tabulka 2 Výpočet funkční a zátěžové zkoušky 

Název zkoušky/kontroly Položka 
cena v 
Kč bez 
DPH 

Funkční a zátěžová zkouška Agregát 480 
  Ruční čerpadlo 480 
Kontrola provozuschopnosti nástroje Rozpínák 440 
  Nůžky 440 
  Válec 440 
Vypracování zprávy o kontrole na každou položku 5 položek 600 
Celková cena tříleté funkční a zátěžové zkoušky   2880 
 
Za tři roky tedy musí uživatel tohoto HVZ zaplatit 3 x 3880Kč za prohlídky a 1 x 2880Kč za 

funkční a zátěžovou zkoušku, Celkem tedy za tři roku provozu uživatel zaplatí 14 520 Kč. 

V přepočtu ceny za jeden rok provozu je to potom 4 840 Kč bez DPH 
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Příloha 6 Vyobrazení věcných prostředků, jejichž pořízení doporučuji zvážit  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prostředek 1 Hydraulický kombinovaný 
nástroj 

Prostředek 2 Střihač pedálů 

Prostředek 3 Prahová opěrka 

Prostředek 4 Stabilizační podpěry Prostředek 5 Vysokotlaké zvedací vaky 
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                Prostředek 6 Šavlová pila 
 
 
Obrázky s prostředky č. 1,2,3 a 5 pochází se soukromého fotoarchivu autora 

 

Obrázek s prostředkem č. 4 – Stabilizační podpěry pochází z webového prezentace firmy 

Lukas dostupné na: http://pdf.directindustry.com/pdf/lukas-hydraulik/streamlinetechnology-

rescue-equipment-catalogue/14050-30781-_76.html 

 

Obrázek s prostředkem č. 5 – Šavlová pila pochází z webového serveru www.naradisatek.cz 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


