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Anotace 

 

HANUŠ, Dalibor. Rozbor faktorů ovlivňujících dojezdové časy jednotek PO. [s.l.], 2010 xx s. 

Ostrava: VŠB-TUO, FBI. Vedoucí bakalářské práce Jánošík Ladislav. 

 

Klí čová slova: dojezdový čas, jednotky PO, mobilní technika 

 

Práce se zabývá rozborem faktorů ovlivňující dojezdové časy jednotek požární 

ochrany zlínského kraje. Úvodní části práce se věnují výběru místa případné mimořádné 

události a specifikaci jednotek, které jsou předurčeny k zásahu. Dále jsou zde uvedeny druhy 

možných příjezdových cest a teoretické a praktické ověřování doby jízdy pro předurčené 

jednotky. Na závěr se práce zabývá rozborem jednotlivých faktorů, které ovlivňují celkovou 

dobu dojezdu jednotek požární ochrany.    

 

Annotation 

 

HANUŠ, Dalibor. Factors that influence commuting time of fire brigade. [s.l.], 2010 xx s. 

Ostrava: VŠB-TUO, FBI. Thesis Supervisor Jánošík Ladislav. 

 

Key words: commuting time, fire brigade, mobile technology 

 

The thesis deals with analysis of factors influencing the commuting time of fire 

brigade in the Zlín Region. The introduction of thesis pursue to  select the location of eventual 

emergency and specificaton which  fire brigade  is determined to intervention. Next there are 

presented the types of possible access roads and the theoretical and practical verification of 

commuting time for the determined units. In conclusion, the thesis deals with analysis of 

individual factors that influence the total commuting time for  fire brigade. 
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Úvod 

Při vzniku mimořádné události se postižení většinou neobejdou bez asistence jednotek 

požární ochrany. Tyto jednotky jsou volány, jak k různým požárům a dopravním nehodám, 

kdy je potřeba postižené osoby vyprostit z havarovaných vozidel, tak i k likvidaci různých 

látek, které ohrožují lidské životy nebo životní prostředí. Proto doba od nahlášení mimořádné 

události do příjezdu jednotek požární ochrany na místo by měla být co možná nejkratší. 

V předložené bakalářské práci bych se chtěl zaměřit na faktory, které mají vliv na 

celkovou velikost dojezdového času jednotek požární ochrany. Rozbor těchto faktorů bude 

v této práci proveden pomocí teoretických výpočtů a praktického ověřování doby jízdy. 

Praktické ověřování doby jízdy bude provedeno na mobilní technice jednotky HZS Valašské 

Klobouky.   

Toto téma bakalářské práce jsem si zvolil proto, abych zjistil, které faktory ovlivňují  

dobu dojezdu jednotek požární ochrany a jsou neměnné, dále  faktory, které se vlivem jiných 

okolností mohou měnit. Ve své bakalářské práci bych se chtěl zaměřit také na to, které faktory 

mají zásadní vliv na dobu dojezdu a které faktory lze částečně zanedbat. 



2 

Rešerše 

Během studia problematiky dojezdových časů jednotek požární ochrany jsem se setkal 

s následující literaturou: 

 

KVARČÁK, M. Požární taktika v příkladech. 2., aktualiz. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a 

bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2008, 175 s. ISBN 978-80-7385-062-3. 

Autor se v publikaci zabývá postupem řešení dopravy vody, časy jízdy mobilní 

techniky, stanovení rozsahu a plochy požáru, potřebného množství sil a technických 

prostředků na hašení při použití vody, pěny, inertních plynů a hasícího prášku a pro další 

činnosti jednotek požární ochrany. 

 

ŠENOVSKÝ, M.; HANUŠKA Z. Organizace požární ochrany a integrovaný záchranný 

systém. 3. vyd. Ostrava: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2006, 41 

s. ISBN 80-86634-03-5. 

Publikace se zabývá organizací a činností jednotek požární ochrany a popisem 

jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a jejich činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1. Výběr a charakteristika vhodného podniku  

Pro moji práci je nutné si stanovit místo dojezdu jednotek PO. 

1.1. Podnik se zvýšeným požárním rizikem  

Podnik se zvýšeným požárním rizikem je charakterizován v zákoně č.133 z roku 1985 

v § 4 odst. 2.. Zde je systematicky popsáno, které provozy jsou považovány za podniky se 

zvýšeným požárním rizikem.  

1.2. Weekamp Doors s. r. o. 

Jako dojezdové místo (místo případného zásahu) jednotek PO jsem si zvolil firmu 

WEEKAMP DOORS s. r. o. Tato firma je podnik se zvýšeným požárním rizikem. Zabývá se 

výrobou dveří a oken ze dřevěných materiálů. Výrobní provoz Weekamp doors s. r. o. se 

nachází ve Zlínském kraji nedaleko města Vsetín v obci Lačnov Na Kopci 81 (viz. Obrázek 

č.1). 

 

 

Obrázek č. 1 – Umístění Weekamp doors s. r. o. [1] 

 

Ve společnosti pracovalo ke dni 1.1. 2010 225 zaměstnanců, z toho ve výrobním 

 areálu v Lačnově pracuje 190 pracovníků ve dvousměnném provozu. 
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1.2.1. Zpracovávaný materiál 

Hlavní zpracovávanou surovinou jsou zde cizokrajné dřeviny  merbau, meranti, 

tatajuba, sapupira, které tvoří 98 % hotového výrobku. Zbylé 2 % tvoří dub či smrk. Ve 

skladu materiálu a výrobě převažuje tatajuba s 128,9 m3, meranti 125,5 m3, merbau 116,8 m3, 

sapupira 25,8m3. Celkové množství dřevěného materiálu při běžné výrobě je tedy 397 m3 + 

8 m3 = 405 m3. Používané dřeviny mají různé teploty hoření a vznícení (viz. Tabulka č.1). 

 

Tabulka č. 1 – Teplota hoření a vznícení 

druh hoř. látky teplota hoření [oC] teplota vznícení [oC] 

Tatajuba 

Merbau 

 

260  

 

290 - 340  

Meranti 

Sapupira 

 

241  

 

260 - 340  

piliny smrkové 214  347  

piliny dubové 229  342  

 

1.2.2. Nátěrové hmoty 

Všechny okna a dveře vyrobené ve firmě Weekamp Doors s. r. o. jsou před naložením 

a odvozem k zákazníkovy ošetřené bezbarvým lakem, nebo podle požadavků zákazníka 

nastříkané barvou s určeným odstínem. Laky i barvy se dováží od nizozemské firmy PPG 

Industrial Coatings BV. Tyto nátěrové (nástřikové) hmoty jsou skladovány přímo v areálu 

firmy, v samostatném požárním úseku. Všechny používané látky včetně ředidel jsou 

skladovány v obalech o různém objemu. Objem obalu si objednavatel stanovuje sám podle 

svého uvážení.  

Ve firmě Weekamp Doors s. r. o. se tedy vyskytují tyto látky v obalech o objemu od 

2,5 litru - ředidla a pigmenty, až po objem 1000 litrů - základní a impregnační nátěry viz. 

(Příloha 2) . Součet všech skladovaných nátěrových hmot je přibližně 15 300 litrů. Přesné 

množství nebylo na místě možné určit, neboť se z velkých zásobníků (1000 litrů) odebírá  

postupně a celkový součet odebraného materiálu se vyhodnocuje vždy až na konci odpolední 

směny. Z mého pohledu jsou tyto velkokapacitní zásobníky nepraktické, neboť manipulace 

s nimi je velmi obtížná a časově náročná.  



5 

Všechny barvy jsou nanášeny na výrobky pomocí vzduchového kompresoru, 

nástřikového automatu a stříkací pistole ve stříkacím boxu (viz. Obrázek č.3). Parametry 

nástřiku se podle druhu dřeva nastavují na nástřikovém automatu. Ten dodává stálé množství 

barvy a příměsí se vzduchem. Postup se provádí opakovaně až po dosažení určené vrstvy 

barvy (viz. Obrázek č. 2). Mezi jednotlivými nánosy se dodržuje časová prodleva na vsáknutí 

a zaschnutí do struktury materiálu. 

 

      

Obrázek č. 2 - Nástřik výrobku [11]                    Obrázek č. 3 - Stříkací box [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

2. Specifikace příslušných jednotek PO 

Pro případný zásah při mimořádné události v obci Lačnov a tedy i v podniku 

Weekamp Doors s. r. o. jsou určeny různé typy jednotky PO podle mnoha kritérií. 

2.1. Rozdělení jednotek PO  

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí na jednotky. 

a) 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] 

2. JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají jako 

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

dislokace. [2] 

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. [2] 

b)  s místní působností, zasahující na území svého zřizovatele 

1. JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku. [2] 

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

v jednotce požární ochrany dobrovolně. [2] 

3. JPOVI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. [2] 

V dohodě se zřizovatelem mohou být tyto jednotky využívány k zásahům i mimo svůj 

územní obvod.  [2] 

 

Každý typ jednotky má kromě různých územních působností také různou dobu 

výjezdu (viz. Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2 – Operační hodnoty jednotek požární ochrany [4]  

Kategorie jednotky požární ochrany 

JPO-I JPO-II  JPO-III  JPO-IV JPO-V JPO-VI  

Doba výjezdu ( min ) 2 5 10 2 10 10 

Územní působnost ( min )  20 10 10 není není není 

Druh jednotky PO HZS SDH SDH HZSP SDH SDHP 
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legenda: HZS – hasičská jednotka záchranného sboru kraje 

               HZSP – hasičský záchranný sbor podniku 

               SDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

               SDHP – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku   

2.2. Kriteria stupn ě nebezpečí území obce 

Obec Lačnov, ve které se firma Weekamp  Doors s. r. o. nachází je zařazena do III B 

stupně nebezpečí území obce a tedy je stanoven čas dojezdu jednotek PO.  

2.3. Plošné pokrytí jednotkami PO 

Podle Tabulky č. 3 pro obec zařazenou do III B stupně nebezpečí území obce je 

pokrytí jednotkami požární ochrany zajištěno. 

 

Tabulka č. 3 – Základní tabulka plošného pokrytí [2] 

Základní tabulka plošného pokrytí 

  Stupeň nebezpečí území obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na 

místo zásahu 

A 2 JPO do 7 minut a další 1 JPO do 10 minut 
I 

B 1 JPO do 7 minut a další 2 JPO do 10 minut 

A 2 JPO do 10 minut a další 1 JPO do 15 minut 
II 

B 1 JPO do 10 minut a další 2 JPO do 15 minut 

A 2 JPO do 15 minut a další 1 JPO do 20 minut 
III 

B 1 JPO do 15 minut a další 2 JPO do 20 minut 

IV  2 JPO do 20 minut a další 1 JPO do 25 minut 

 

Síly a prostředky požadované základní tabulkou plošného pokrytí jsou  

a) pro první jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo zásahu, minimálně 

družstvo ve zmenšeném početním stavu nebo družstvo s cisternovou automobilovou 

stříkačkou; [2] 

Poznámka: 

U obcí nebo objektů zařazených do stupně nebezpečí území obce III A, III B, IV, 

může být první jednotkou požární ochrany jednotka, která nemá cisternovou automobilovou 

stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo přenosnou požární stříkačkou o výkonu 
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800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud v místě zásahu je možné 

použít zdroj požární vody a za podmínky, že druhá a další jednotka požární ochrany 

cisternovou automobilovou stříkačku má. [2] 

b) pro druhou a další jednotku požární ochrany, která se dostaví na místo zásahu, 

minimálně družstvo ve zmenšeném početním stavu nebo družstvo s cisternovou 

automobilovou stříkačkou a další technika podle složitosti zdolávání požáru; [2] 

Poznámka: 

U všech obcí nebo objektů s výjimkou objektů zařazených do stupně nebezpečí území 

obce I A, I B, může byt druhou nebo další jednotkou požární ochrany také jednotka, která 

nemá cisternovou automobilovou stříkačku, ale je vybavena alespoň přívěsnou nebo 

přenosnou o výkonu 800 l/min a vyšším, tažným nebo dopravním automobilem, pokud 

v místě zásahu je možné použít zdroj požární vody. [2] 

2.4. Stupně poplachu 

Stupeň poplachu předurčuje potřebu sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce 

v závislosti na rozsahu a druhu mimořádné události a také na úrovni koordinace složek při 

společném zásahu. [3] 

Rozeznáváme čtyři stupně poplachu a to: první stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň a 

čtvrtý stupeň, který je označován jako zvláštní stupeň. 

Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo 

operační a informační středisko při prvotním povolávání složek na místo zásahu. Operační a 

informační středisko může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou 

událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu. [3] 

Jednotlivé stupně poplachu je možno diferencovat následujícím způsobem: 

 

Podle počtu zasahujících jednotek 

1. stupeň: do 4 jednotek požární ochrany 

2. stupeň: od 5 do 9 jednotek požární ochrany 

3. stupeň: od 10 do 15 jednotek požární ochrany 

4. zvláštní stupeň: nad 15 jednotek požární ochrany 

 

 

 



9 

Podle počtu osob ovlivněných ( zasažených ) mimořádnou událostí a plochy 

mimořádné události 

1. stupeň: jednotlivé osoby a do 500m2 

2. stupeň: nejvýše 100 osob a do 10 000m2 

3. stupeň: více jak 100 osob, nejvýše 1000 osob a do 1km2 

4. zvláštní stupeň: více jak 1000 osob a nad 1km2 [3] 

2.5. Poplachový požární plán 

Obec Lačnov, jak už bylo řečeno výše se nachází ve Zlínském kraji, a proto je 

zahrnuta do poplachového požárního plánu Zlínského kraje (viz. Tabulka č.4). Zde je přesně 

stanoveno jaké jednotky jsou předurčeny v jednotlivých stupních poplachu pro zásah v obci a 

tedy i ve firmě Weekamp Doors s. r. o.. 

 

Tabulka č. 4 – Jednotky pro jednotlivé stupně poplachu 

Stupeň poplachu Název jednotky 

kategorie 

I. Lačnov 

JPO V 

Valašské Klobouky 

JPO I 

Horní Lideč 

JPO III 

II. Vsetín 

JPO I 

Francova 

Lhota JPO 

III  

Valašské 

Klobouky 

JPO III 

Lidečko 

JPO V 

Šťudlov 

JPO III 

III. Valašská 

Polanka 

JPO III 

Brumov 

JPO III 

Bylnice 

JPO V 

Poteč  

JPO V 

Střelná  

JPO V 

2.6. Popis jednotek v prvním stupni poplachu 

V prvním stupni poplachu jsou předurčeny k zásahu tři jednotky PO. Z toho je jedna 

jednotka kategorie JPO I (jednotka hasičského záchranného sboru kraje) a dvě jednotky 

kategorie JPO III a JPO V (jednotky sboru dobrovolných hasičů obce).  

Hasičská stanice Valašské Klobouky 

Stanice se nachází na ulici Brumovská 710 v obci s rozšířenou působností Valašské 

Klobouky, které má nadmořskou výšku 405 m n. m. a podle sčítání obyvatel z 1.1. 2005 5165 

obyvatel.  
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Tato stanice je typu P1 – C – Z  a je vybavena dvěmi cisternovými automobilovými 

stříkačkami. Výjezdový vůz je zastoupen CAS 20 3000/200/0 S2T 

(viz. Příloha č. 3), které bylo zakoupeno hasičským záchranným sborem ČR a předáno 

k užívání na konci roku 2008 a záložní cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32 

8200/800/0 S3R (viz. Příloha č. 4). Touto technikou je zabezpečován jeden výjezd  družstva o 

zmenšeném početním stavu (1+3). 

Stanici ve Valašských Kloboukách měla v roce 2007 13 příslušníků ve třech směnách. 

Podle přílohy k vyhlášce 247/2001 je minimální početní stav pro jednu směnu 4 příslušníci.  

Dále v budově stanice byl vybudován začátkem roku 2008 jeden z nejmodernějších 

protiplynový polygonů v republice od firmy Dräger Safety s. r. o. pro výcvik hasičů v dýchací 

technice. 

Hasičská stanice Horní Lideč 

Sbor dobrovolných hasičů Horního Lidče byl založen roku 1911 a disponuje jednou 

cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 25 3500/200/0 M2Z (viz. Příloha č.5) a 

dopravním automobilem DA 12 A – 30 (viz. Příloha č. 6). 

 

Hasičská stanice sboru dobrovolných hasičů Lačnov 

Sbor dobrovolných hasičů obce Lačnov využívá ke své činnosti stejnou techniku jako 

SDH Horní Lideč cisternovou automobilovou  stříkačku CAS 25 3500/200/0 M2Z, která je 

popsána v (příloze č. 5) 

2.7. Popis hlavních jednotek ve druhém stupni poplachu 

Ve druhém stupni poplachu je předurčeno k zásahu pět jednotek PO. Z tohoto počtu je 

jedna jednotka kategorie JPO I a čtyři jednotky kategorie JPO III a JPO V. Jako hlavní 

jednotky jsem si zvolil jednotku HZS Vsetín a jednotku SDH Francova Lhota dle těchto 

kritérií: 1) druh jednotky 2) nejmenší vzdálenost od podniku Weekamp Doors s. r. o..  

 

Hasičská stanice Vsetín 

Stanice se nachází na ulici Havlíčkova 327 v centru města Vsetín. Centrum má  

 nadmořskou výšku 345 m. n. m.  a nejvyšší bod města leží přibližně 730 m. n. m. 

 Vsetín má podle sčítání lidu z roku 1.1.2005 28350 obyvalel. 

Tato stanice je typu P3 – C – Z a je vybavena třemi cisternovými automobilovými 

stříkačkami, automobilovým žebříkem a velitelským vozem. Cisternové automobilové 

stříkačky jsou zastoupeny technikou CAS 24 3500/400/0 S3T (viz. Příloha č. 7), CAS 32 
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8200/800/0 S3R a CAS 16 4000/0/0 M3LP (viz. Příloha č. 4 č. 8). Automobilový žebřík AZ 30 

M1Z (viz. Příloha č. 9). Touto technikou jsou zabezpečeny dva výjezdy družstev 1+5 a 1+3. 

Stanice Vsetín měla v roce 2007 33 příslušníků ve třech směnách. Podle přílohy 

k vyhlášce 247/2001 je minimální početní stav pro jednu směnu 8 příslušníků. 

 

Hasičská stanice sboru dobrovolných hasičů Francova Lhota 

Sbor dobrovolných hasičů Francova Lhota byl založen v roce 1921 a v současné době 

disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32 6000/600/0 S3Z (viz. Příloha č. 10 ). 

2.8. Statistika výjezdů  

Souhrn počtu všech výjezdů jednotek předurčených k zásahu ve firmě Weekamp 

Doors s. r. o. za roky 2009, 2008 a 2007 (viz. Tabulka č.5). 

 

Tabulka č. 5 – Počet zásahů jednotek požární ochrany 

rok 2009 rok 2008 rok 2007 celkem 

jednotka druh jednotek počet 

 zásahů 

počet  

zásahů 

počet 

 zásahů 

počet  

zásahů 

Lačnov JPO V 0 0 0 0 

Val. Klobouky JPO I 114 74 90 278 

Horní Lideč JPO III 15 4 5 24 

Vsetín JPO I 282 244 277 803 

Francova Lhota JPO III 17 1 1 19 

Val. Klobouky JPO III JPO III 20 18 0 38 

Lidečko JPO V 1 0 1 2 

Šťudlov JPO III 1 0 0 1 

Val. Polanka JPO III 11 10 5 26 

Brumov JPO III 18 14 7 39 

Bylnice JPO V 14 9 11 34 

Poteč JPO V 0 0 0 0 

Střelná JPO V 2 0 0 2 

 

Podle tabulky č. 5 má nejvíce zásahů za období tří let jednotka HZS Vsetín. Z jednotek 

dobrovolných hasičů jednotka SDH Brumov. 
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3. Charakteristika možných příjezdových komunikací k zásahu 

do podniku Weekamp Doors s. r. o. 

Pro zásah v podniku Weekamp Doors s. r. o. se musí stanovit možné příjezdové cesty, 

které mají vhodné parametry pro průjezd techniky požární ochrany. 

3.1. Příjezdová komunikace pro jednotku SDH Lačnov 

Jednotka SDH Lačnov je umístěná ve stejné obci jako výrobní areál firmy Weekamp 

Doors s. r. o. Pro příjezd jednotky do areálu firmy je vhodná jako příjezdová cesta 

komunikace třetí třídy číslo 4946, která navazuje opět na komunikaci třetí třídy číslo 5743 

(viz. Obrázek č.4). Při příjezdu na křížení těchto komunikací v dolní části obce Lačnov se dá 

jednotka doleva směrem na Horní Lideč. Po ujetí přibližně 2 km odbočí jednotka u 

Lačnovských rybníků opět doleva na místní komunikaci, která vede v mírném stoupání přímo 

do areálu firmy. Vzdálenost od odbočení na místní komunikaci po bránu areálu je přibližně 

2,1 km. Celková vzdálenost od stanice po bránu areálu je tedy zhruba 4,63 km. 

Výškový profil cesty po Lačnovské rybníky je charakterizován na Obrázku č.5. 

 

Obrázek č. 4 – Příjezdová cesta pro JSDH Lačnov [1] 

 



13 

 

Stoupání: 7 m  

Klesání: 48 m 

Min. nadm. výška: 469 m 

Max. nadm. výška: 510 m 

Poč. nadm. výška: 510 m 

Konc. nadm. výška: 469 m 

Obrázek č. 5 – Výškový profil cest pro JSDH Lačnov [5] 

3.2. Příjezdová komunikace pro jednotku SDH Horní Lideč 

Tato jednotka je umístěna v sousední obci a pro příjezd k zásahu ve firmě Weekamp 

Doors s. r. o. je vhodná jako příjezdová cesta komunikace první třídy č. 57 a třetí třídy č. 

5743 (viz. Obrázek č.6). 

Jednotka vyjede po komunikaci první třídy č. 57 ve směru do centra obce Horní Lideč, 

po ujetí zhruba 700 metrů odbočí vlevo na komunikaci třetí třídy č. 5743 a bude pokračovat 

rovně zhruba 1,6 km k Lačnovským rybníkům, kde se dá doprava po místní komunikaci, která 

vede přímo k areálu firmy Weekamp Doors s. r. o.. Vzdálenost od odbočení na místní 

komunikaci po bránu areálu je přibližně 2,1 km. Celková vzdálenost od stanice po vjezd do 

areálu firmy je tedy 4,4 km. Výškový profil cesty až k odbočení na místní komunikaci je 

charakterizován na Obrázku č.7. 

  

Obrázek č. 6 – Příjezdová cesta pro JSDH Horní Lideč [1] 
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Stoupání: 24 m 

Klesání: 25 m 

Min. nadm. výška: 456 m 

Max. nadm. výška: 474 m 

Poč. nadm. výška: 470 m 

Konc. nadm. výška: 469 m 

Obrázek č. 7 – Výškový profil cesty pro JSDH Horní Lideč [6] 

3.3. Příjezdová komunikace pro jednotku HZS Valašské Klobouky 

Jednotka profesionálních hasičů z Valašských Klobouk ( JPO I ) je zařazena do 

prvního stupně poplachu. 

Pro tuto jednotku jsou vhodné dvě příjezdové cesty k zásahu do areálu firmy Weekamp 

Doors s. r. o..  

 

První možnost příjezdové cesty: 

Jedna z možností příjezdové cesty k zásahu jednotky z Valašských Klobouk je po 

komunikaci první třídy č. 57 a komunikaci třetí třídy č. 5743 (viz. Obrázek č.8).  

Jednotka z Valašských Klobouk při výjezdu pojede po hlavním tahu přes centrum 

obce směrem na Horní Lideč. Po ujetí přibližně 7,6 km odbočí v obci Horní Lideč vlevo a 

pokračuje po komunikaci třetí třídy č. 5743 asi 1,6 km k Lačnovským rybníkům. Zde odbočí 

vpravo na místní komunikaci, která je již popsána ve dvou předchozích příjezdových cestách 

(příjezdové cesty pro JSDH Horní Lideč a Lačnov). Celková vzdálenost od stanic po vjezd do 

areálu firmy je tedy 11,3 km. Výškový profil cesty až k odbočení na místní komunikaci je 

charakterizován na Obrázku č.9. 
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Obrázek č. 8 – První možnost příjezdové cesty pro HZS Val. Klobouky [1]. 

 

Stoupání: 144 m 

Klesání: 56 m 

Min. nadm. výška: 378 m 

Max. nadm. výška: 482 m 

Poč. nadm. výška: 381 m 

Konc. nadm. výška: 469 m 

 

Obrázek č. 9 – Výškový profil první cesty pro HZS Valašské Klobouky [7] 

 

Druhá možnost příjezdové cesty: 

Druhá možnost příjezdové cesty k zásahu jednotky z Valašských Klobouk je po 

komunikaci první třídy č. 57, druhé třídy č. 494 , třetí třídy č.4942, třetí třídy 4943 a třetí 

třídy č. 5743 (viz. Obrázek č.10).  

Jednotka z Valašských Klobouk při výjezdu pojede po hlavní komunikaci č. 57. Po 

600 metrech odbočí mírně vlevo na komunikaci druhé třídy č. 494. Po ujetí dalších 400 metrů 

pojede jednotka na křížení komunikací č. 494 a 4942 rovně. Sjede na vedlejší komunikaci 

třetí třídy, po které bude pokračovat přibližně 600 metrů až k rozdvojení, kde se jednotka dá 

doprava na komunikaci třetí třídy č. 4943. Po této komunikaci bude jednotka pokračovat 
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zhruba 4,9 km do křížení komunikací č. 4943 a č. 5743 v obci Lačnov, kde odbočí mírně 

vpravo směrem na Horní Lideč. Po ujetí 1,9 km od křížení komunikací v obci Lačnov se 

jednotka vyskytne u Lačnovských rybníků, kde odbočí na místní komunikaci vedoucí k areálu 

firmy Weekamp Doors s. r. o.. Tato místní komunikace je popsána již výše a to 

v příjezdových cestách pro jednotky SDH Lačnov a SDH Horní Lideč.  

Celková vzdálenost od stanice po vjezd do areálu firmy je tedy 10,4 km. Výškový 

profil cesty až k odbočení na místní komunikaci je charakterizován na Obrázku č.11. 

 

Obrázek č. 10 – Druhá možnost příjezdové cesty pro HZS Val. Klobouky [1]. 

 

Stoupání: 191 m 

Klesání: 117 m 

Min. nadm. výška: 331 m 

Max. nadm. výška: 526 m 

Poč. nadm. výška: 381 m 

Konc. nadm. výška: 469 m 

Obrázek č. 11 - Výškový profil druhé cesty pro HZS Valašské Klobouky [8] 
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3.4. Příjezdová komunikace pro jednotku HZS Vsetín 

Jednotka profesionálních hasičů ze Vsetína je zařazena do druhého stupně poplachu a 

pro příjezd k zásahu ve firmě Weekamp Doors s. r. o. je vhodná jedna příjezdová cesta. Tato 

cesta je zastoupena komunikacemi první třídy č. 69 a č. 57 a komunikacemi třetí třídy č. 5735 

a 5743 (viz. Obrázek č. 12). 

Jednotka vyjede z centra města na komunikaci třetí třídy č. 5735. Po ujetí 400 metrů 

vjede na kruhový objezd a odbočí na třetím výjezdu na ulici Mostecká, po které pojede 500 

metrů. Po ujetí této vzdálenosti se jednotka dá doprava a odbočí na komunikaci první třídy č. 

69. Následně přijede jednotka po 200 metrech k mimoúrovňovém křížení komunikací první 

třídy č. 69 a 57. Zde odbočí doleva na směr Horní Lideč a bude pokračovat po této 

komunikaci 19,9 kilometrů až do křížení komunikací č.57 a č. 5743 v obci Horní Lideč. Na 

křížení v obci Horní Lideč se dá jednotka vpravo a bude pokračovat 1,5 kilometrů po 

komunikaci č. 5743 až dorazí k Lačnovským rybníkům. Zde jednotka sjede opět doprava na 

místní komunikaci vedoucí k areálu firmy Weekamp Doors s. r. o.. 

Celková vzdálenost od stanice po areál firmy je 24,6 km. Výškový profil cesty až k 

odbočení na místní komunikaci je charakterizován na Obrázku č.13. 

 

Obrázek č. 12 - Příjezdová cesta pro HZS Vsetín [1] 
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Obrázek č. 13 - Výškový profil cesty pro HZS Vsetín [9] 

Stoupání: 382 m Min. nadm. výška: 251 m Poč. nadm. výška: 345 m 

Klesání: 132 m Max. nadm. výška: 474 m Konc. nadm. výška: 469 m 

3.5. Příjezdová komunikace pro jednotku SDH Francova Lhota 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Francova Lhota je zařazena do druhého stupně 

poplachu a pro příjezd k zásahu v areálu firmy je vhodná jedna příjezdová cesta. Tato cesta je 

zastoupena komunikacemi první třídy č. 57 a č. 49 a komunikacemi třetí třídy č. 5743 a č. 

4910 (viz. Obrázek č. 14). 

Jednotka vyjede po komunikaci třetí třídy č. 4910 ve směru na Horní Lideč. Po ujetí 

3,5 km odbočí na křížení komunikací č.49 a č. 4910 mírně vpravo a vjede na komunikaci 

první třídy č. 49. Po této komunikaci pojede jednotka 1 km až do křížení v obci Horní Lideč. 

Při příjezdu do obce Horní Lideč se dá jednotka na křížení komunikací č. 49 a č. 57 vpravo a 

bude pokračovat po komunikaci č. 57 přibližně 500 metrů do dalšího křížení komunikací, kde 

odbočí vlevo. Při odbočení na křížení vlevo sjede jednotka na komunikaci třetí třídy č. 5743 a 

pojede 1,5 km rovně. Po ujetí této vzdálenosti odbočí jednotka u Lačnovských rybníků vpravo 

na místní komunikaci, která vede přímo do areálu firmy. 

Celková vzdálenost od stanice po areál firmy je 8,6 km. Výškový profil cesty až k 

odbočení na místní komunikaci je charakterizován na Obrázku č.15. 

 

Obrázek č. 14 – Příjezdová cesta pro JSDH Francova Lhota [1] 
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Stoupání: 50 m 

Klesání: 86 m 

Min. nadm. výška: 456 m 

Max. nadm. výška: 505 m 

Poč. nadm. výška: 505 m 

Konc. nadm. výška: 469 m 

Obrázek č. 15 - Výškový profil cesty pro JSDH Francova Lhota [10] 
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4. Teoretické výpočty doby jízdy na zásah do firmy Weekamp 

Doors s. r. o. 

Výpočet doby jízdy jednotlivých jednotek požární ochrany na zásah je ovlivněn 

mnoha faktory. Pro tento výpočet je důležitý typ, stáří a technický stav mobilní požární 

techniky, vzdálenost jednotlivých jednotek, dále druh a stav komunikace, roční období a 

dopravní situace. Tyto parametry mohou ovlivňovat čas potřebný pro dobu jízdy jednotlivých 

jednotek požární ochrany. Pro teoretický výpočet doby jízdy musíme znát vzdálenost, kterou 

mobilní technika musí urazit k zásahu a průměrnou rychlost, kterou technika pojede. 

Průměrnou rychlost jsem teoreticky určil s ohledem na různé faktory v Tabulce č. 6. 

Veškerá technika, která se vyskytuje v Tabulce č. 6 je podrobněji popsána v Přílohách 

č. x v .. 

Průměrné rychlosti, které jsou uvedeny v Tabulce č. 6, mohou být ještě negativně 

ovlivněny hustotou provozu. Proto budou provedeny u každé příjezdové cesty dva výpočty. 

První výpočet bude proveden pro výjezd jednotky mimo dopravní špičku a druhý naopak 

v dopravní špičce. Pro dopravní špičku bude průměrná rychlost vynásobena koeficientem, 

který jsem si zvolil. Koeficient dopravní špičky je 0,85. 

 

4.1. Vzorce pro výpočet teoretické doby jízdy 

Při výpočtu mimo dopravní špičku jsem použil vzorec: 

1

1
1 60

v

l⋅=τ   [12] 

kde: 

1τ  [min] doba jízdy cisternové automobilové stříkačky po komunikaci první třídy, 

1l  [km]  vzdálenost ujetá po komunikaci první třídy, 

1v  [km.hod-1]  průměrná rychlost na komunikaci první třídy. 

Tento vzorec platí pro všechny komunikace. Pro komunikaci druhé třídy byl použit 

dolní index 2 a pro komunikaci třetí třídy dolní index 3. 

321 ττττ ++=c  

cτ  [min] celková doba jízdy cisternové automobilové stříkačky 
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Tabulka č. 6 – Teoretické průměrné rychlosti 

                  Druh komunikace 

           (třída) 

I II. III. 

Povětrnostní podmínky 

 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

Technika Průměrná rychlost v km/h 

CAS 20  

Iveco Magirus 

60 58 43 55 53 38 53 49 35 

CAS 32 

Tatra T815  

58 53 48 53 50 47 51 47 42 

CAS 25 

Škoda 706 

RTHP 

50 48 38 48 45 33 45 40 30 

DA 12 A-30 

Avia 

51 49 38 49 46 33 47 42 30 

CAS 24 

Tatra Terrano 

T815 

59 55 48 54 52 45 52 47 42 

CAS 16 

Renault 

Camiva 4x4 

58 54 48 54 51 45 52 47 42 

AZ 30 

Renault 

Camiva 

50 48 40 48 45 30 40 38 30 

CAS 32 

Tatra 148 

50 47 40 48 43 40 45 40 35 

 

Vzorec použitý při výpočtu v dopravní špičce: 

85,0
60

1

1
1 ⋅

⋅=
v

lτ  [min]   

kde: 
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1τ  [min] doba jízdy cisternové automobilové stříkačky po komunikaci první třídy  

1l  [km]  vzdálenost ujetá po komunikaci první třídy 

1v  [km.hod-1]  průměrná rychlost na komunikaci první třídy  

Tento vzorec platí pro všechny komunikace. Pro komunikaci druhé třídy byl použit 

dolní index 2 a pro komunikaci třetí třídy dolní index 3. 

321 ττττ ++=c  

cτ  [min] celková doba jízdy cisternové automobilové stříkačky 

4.2. Výpočet pro jednotku SDH Lačnov 

Výše uvedená jednotka sboru dobrovolných hasičů (JPO V) disponuje pouze jednou 

cisternovou automobilovou stříkačkou (viz. Příloha č. 5). Vhodná příjezdová cesta k zásahu 

do areálu firmy Weekamp Doors s. r. o.  je popsána v bodě 3.1..  

Časy, které byly vypočtené pro výjezd jednotky za různých povětrnostních podmínek, 

mimo dopravní špičku jsou uvedené v Tabulce č. 7. Časy, které byly  vypočtené pro výjezd 

jednotky za různých povětrnostních podmínek, v dopravní špičce jsou uvedené v Tabulce č. 8. 

 

Tabulka č. 7 – Teoretická doba jízdy mimo dopravní špičku jednotky Lačnov 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

sucho mokro sníh 

Technika 

Doba jízdy 

6:10 6:56 9:15 

Celková doba jízdy 
CAS 25 

Škoda 706 RTHP 
6:10 6:56 9:15 
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Tabulka č. 8 – Teoretická doba jízdy v dopravní špičce jednotky Lačnov 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

sucho mokro sníh 

Technika 

Doba jízdy 

7:15 8:10 10:51 

Celková doba jízdy 
CAS 25 

Škoda 706 RTHP 
7:15 8:10 10:51 

4.3. Výpočet pro jednotku SDH Horní Lideč 

Zmíněná jednotka sboru dobrovolných hasičů (JPO III) disponuje stejnou cisternovou 

automobilovou stříkačkou jako jednotka SDH Lačnov a jedním dopravním automobilem (viz. 

příloha č.5 a č.6). Vhodná příjezdová cesta k zásahu je popsána v bodě 3.2..  

Časy vypočtené pro výjezd mimo dopravní špičku jsou uvedené v Tabulce č. 9 a časy 

vypočtené pro výjezd ve špičce v Tabulce č. 10. 

 

Tabulka č. 9 – Teoretická doba jízdy mimo dopravní špičku jednotky Horní Lideč 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

0:50 0:52 1:06 4:56 5:33 7:24 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 25 

Škoda 706 RTHP 

5:46 6:25 8:30 

0:49 0:51 1:06 4:43 5:18 7:24 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

DA 12 A-30 

Avia 

5:32 6:09 8:30 
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Tabulka č. 10 – Teoretická doba jízdy v dopravní špičce jednotky Horní Lideč 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

0:59 1:01 1:18 5:48 6:31 8:42 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 25 

Škoda 706 RTHP 

6:47 7:32 10:00 

0:58 1:00 1:18 5:33 6:13 8:42 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

DA 12 A-30 

Avia 

6:31 7:13 10:00 

 

4.4. Výpočet pro jednotku HZS Valašské Klobouky 

Výše uvedená jednotka hasičského záchranného sboru kraje (JPO I) disponuje 

cisternovými automobilovými stříkačkami (viz. příloha č. 3 č. 4). Vhodné příjezdové cesty  

k zásahu do areálu firmy Weekamp Doors s.r.o. jsou popsány v bodě 3.3.. 

 Časy, které byly vypočtené pro výjezd  jednotky za různých povětrnostních 

podmínek, mimo dopravní špičku, první příjezdovou cestou jsou uvedené v Tabulce č. 11. 

Časy, které byly vypočtené pro výjezd jednotky za různých povětrnostních podmínek, v 

dopravní špičce, první příjezdovou cestou jsou uvedené v Tabulce č. 12. Časy pro druhou 

příjezdovou cestu jsou uvedeny v Tabulce č. 13.  
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Tabulka č. 11 - Teoretická doba jízdy jednotky Valašské Klobouky první příjezdovou cestou 

mimo dopravní špičku 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace  

III. t ř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

7:36 7:51 10:36 4:11 4:31 6:20 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 20 

Iveco Magirus 

11:47 12:22 16:56 

7:51 8:36 9:30 4:21 4:43 5:17 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra T815 

12:12 13:19 14:47 

 

Tabulka č. 12 - Teoretická doba jízdy jednotky Valašské Klobouky první příjezdovou cestou 

v dopravní špičce 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

8:56 9:15 12:28 4:55 5:20 7:27 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 20 

Iveco Magirus 

13:51 14:35 19:55 

9:15 10:07 11:10 5:07 5:19 6:13 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra T815 

14:22 15:26 17:23 
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Tabulka č. 13 - Teoretická doba jízdy jednotky Valašské Klobouky druhou příjezdovou cestou 

mimo dopravní špičku 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace  

II. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

0:36 0:37 0 0:26 0:27 0 10:38 11:30 0 

Celková doba jízdy 

sucho  mokro sníh 

CAS 20 

Iveco Magirus 

11:40 12:34 0 

0:37 0:40 0 0:27 0:29 0 11:03 12:00 0 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra T815 

12:07 13:09 0 

 

Druhá příjezdová cesta pro jednotku z Valašských Klobouk je využitelná jen mimo 

zimní období (v zimním období jsou komunikace třetí třídy, zařazené do druhé příjezdové 

cesty, neudržováné a nesjízdné) a tedy třetí výpočet (sníh) není uveden z důvodu nevyužívání 

cesty.  

Jelikož doba jízdy po komunikacích, které jsou uvedeny v druhé příjezdové cestě není 

ovlivněna dopravní špičkou (komunikace jsou využívány jen minimálně civilní dopravou), 

výpočet pro výjezd v dopravní špičce je tedy zanedbatelný. 

4.5. Výpočet pro jednotku HZS Vsetín 

Jednotka disponuje mobilní technikou, která je uvedena v přílohách (č. 4 č. 7 č. 8) a 

vhodná příjezdová cesta k zásahu do areálu firmy Weekamp Doors s. r. o. je popsána v bodě 

3.4.. Časy, které byly vypočtené pro výjezd  jednotky za různých povětrnostních podmínek, 

mimo dopravní špičku, jsou uvedené v Tabulce č. 14. Časy, které byly vypočtené pro výjezd  

jednotky za různých povětrnostních podmínek, v dopravní špičce, jsou uvedené v Tabulce č. 

15. 
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Tabulka č. 14 - Teoretická doba jízdy mimo dopravní špičku jednotky Vsetín 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

20:26 21:56 25:08 5:18 5:52 6:34 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 24 

Tatra Terrano T815 

25:44 27:48 31:42 

20:48 22:45 25:08 5:24 5:52 6:34 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra T815 

26:12 28:37 31:42 

20:47 22:20 25:08 5:18 5:52 6:34 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 16 

Renault Camiva 4x4 

26:05 28:12 31:42 

24:07 25:08 30:09 6:54 7:15 9:12 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

AZ 30 

Renault Camiva 

30:01 32:23 30:21 
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Tabulka č. 15 - Teoretická doba jízdy v dopravní špičce jednotky Vsetín 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

24:03 25:48 29:34 6:14 6:54 7:43 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 24 

Tatra Terrano T815 

30:17 32:42 37:17 

24:28 26:46 29:34 6:22 6:54 7:43 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra T815 

30:50 33:40 37:17 

24:28 26:16 29:34 6:14 6:54 7:43 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 16 

Renault Camiva 4x4 

30:42 33:10 37:17 

28:23 29:34 35:28 8:07 8:32 10:49 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

AZ 30 

Renault Camiva 

36:30 38:06 46:17 

 

4.6. Výpočet pro jednotku SDH Francova Lhota 

Jednotka disponuje mobilní technikou, která je uvedena v příloze (č. 10). Vhodná 

příjezdová cesta k zásahu do areálu firmy Weekamp Doors s. r. o. je popsána v bodě 3.5.. 

Časy, které byly vypočtené pro výjezd  jednotky za různých povětrnostních podmínek, mimo 

dopravní špičku, jsou uvedené v Tabulce č. 16. Časy, které byly vypočtené pro výjezd  

jednotky za různých povětrnostních podmínek, v dopravní špičce, jsou uvedené v Tabulce č. 

17. 
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Tabulka č. 16 - Teoretická doba jízdy mimo dopravní špičku jednotky Francova Lhota 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace  

I. tř. 

Komunikace 

 III. tř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

1:48 1:55 2:15 9:28 10:39 12:10 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra 148 

11:16 12:34 14:25 

 

Tabulka č. 17 - Teoretická doba jízdy v dopravní špičce jednotky Francova Lhota 

Doba jízdy [min:s] 

Komunikace 

 I. tř. 

Komunikace  

III. t ř. 

Povětrnostní podmínky 

Technika 

sucho mokro sníh sucho mokro sníh 

2:07 2:15 2:39 11:08 12:31 14:19 

Celková doba jízdy 

sucho mokro sníh 

CAS 32 

Tatra 148 

13:15 14:46 16:58 
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5. Praktické ověření dojezdových časů na vybraných druzích 

mobilní techniky 

Praktické ověření dojezdových časů proběhlo dne 19. 3. 2010. Tento den byla 

průměrná teplota 7,9 oC. V době testu (14:00 až 15:30) hod. se teplota pohybovala mezi 11 oC 

- 12 oC, hodnota atmosférického tlaku byla 1025 hPa a relativní vlhkost 65,6%.  

Při měřeních byla použita mobilní technika z hasičské stanice Valašské Klobouky, 

která je popsána v přílohách (č. 3 č. 4). 

5.1. Měření doby jízdy 

Měření byla provedena na obou příjezdových cestách, kdy mobilní technika uvedena 

v příloze (č. 3) jela v dopravní špičce první možnou příjezdovou cestou a mobilní technika 

uvedena v příloze (č. 4) druhou příjezdovou cestou. Po naměření časů se jednotka s mobilní 

technikou vrátila na stanici a proběhlo druhé měření. Při druhém měření si družstva na 

jednotlivé mobilní technice příjezdové cesty vyměnily. 

Časy doby jízdy byly měřeny s přesností na 1s pomocí dvou mobilních telefonů, 

výsledné hodnoty byly zprůměrovány a jsou uvedeny v Tabulce č. 18. 

Toto praktické ověřování doby jízdy bylo zahrnuto do cvičení jednotky z Valašských 

Klobouk. Výjezdy jednotlivé mobilní techniky byly uskutečněny v dopravní špičce. 

 

Stav první příjezdové cesty v době ověřování: 

V den praktického ověřování byly komunikace první i třetí třídy, které jsou zahrnuty 

do první příjezdové cesty suché, ale částečně pokryty zbytky posypové směsi.  

 

Stav druhé příjezdové cesty v době ověřování: 

V den zkoušky byly komunikace první a druhé třídy, které jsou zahrnuty do druhé 

příjezdové cesty suché, ale z části pokryty zbytky posypové směsi. Komunikace třetí třídy 

byli částečně mokré, v lesních úsecích leželo na vozovce přibližně 10 cm tajícího sněhu a 

povrch komunikací byl místy značně narušen.   
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Tabulka č. 18 – Naměřené hodnoty doby jízdy 

 

Celková doba jízdy [min:s] 
Technika 

první příjezdová cesta druhá příjezdová cesta 

CAS 20 

Iveco Magirus 
10:57 11:07 

CAS 32 

Tatra T815 
12:42 14:33 

 

5.2. Určení dojezdových časů 

Pro stanovení dojezdových časů je třeba k naměřeným dobám jízdy, které jsou 

uvedeny v Tabulce č. 16 připočíst dobu na výjezd jednotky. Pro jednotku z Valašských 

Klobouk (JPO I) je tento čas 2 minuty. Celková doba dojezdu jednotky do areálu firmy 

Weekamp Doors s. r. o. je tedy doba jízdy + doba na výjezd jednotky. Tato hodnota je 

uvedena v Tabulce č. 19. 

 

Tabulka č. 19 – Dojezdové časy 

 

Celková doba jízdy [min:s] 
Technika 

první příjezdová cesta druhá příjezdová cesta 

CAS 20 

Iveco Magirus 
12:57 13:07 

CAS 32 

Tatra T815 
14:42 16:33 
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5.3. Průměrná rychlost mobilní techniky při praktickém ověřování 

Průměrné rychlosti, kterými jela jednotlivá mobilní technika první i druhou 

příjezdovou cestou při ověřování doby jízdy do areálu podniku Weekamp Doors s. r. o. jsou 

uvedeny v Tabulce č. 20. 

Tabulka č. 20 – Průměrné rychlosti 

 

Průměrné rychlosti [km/h] 
Technika 

první příjezdová cesta druhá příjezdová cesta 

CAS 20 

Iveco Magirus 
61,86 56,17 

CAS 32 

Tatra T815 
54,68 42,89 
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6. Specifikace faktorů, které mohou mít vliv na velikost 

dojezdových časů 

Velikost dojezdových časů může být ovlivněna kladně či záporně mnoha faktory. 

Abychom mohli určit, které faktory jsou statické (stálé) a které naopak dynamické 

(proměnlivé), je třeba je specifikovat. Časy jednotek požární ochrany mohou ovlivnit 

následující faktory:  

- vzdálenost jednotky od místa zásahu,  

- druh příjezdových cest (třídy komunikací),  

- výškový profil příjezdových cest,  

- povětrnostní podmínky (roční období),  

- druh mobilní techniky,  

- dopravní situace v čase výjezdu jednotky,  

- čas výjezdu jednotky. 

Z praktického i teoretického ověřování dojezdových časů vyplývá, že ne všechny 

faktory ovlivňují dojezdové časy stejně. Některé lze částečně zanedbat.  

6.1. Statické faktory 

Mezi statické, tedy neměnné faktory, které ovlivňují velikost dojezdových časů patří 

vzdálenost jednotky od místa zásahu, druh příjezdových cest (třídy komunikací), výškový 

profil příjezdových cest. 

6.1.1. Vzdálenost jednotky od místa zásahu 

Při porovnání teoretických časů jízdy jednotky, která je umístěna nejblíže (JSDH 

Lačnov) k místu zásahu a naopak jednotky, která je umístěna nejdále (JHZS Vsetín) a bez 

ohledu na to jakou disponují technikou je rozdíl v době jízdy za ideálních podmínek 19 minut 

a 34 sekund. 

6.1.2. Druh příjezdových cest (třídy komunikací) 

Třídy komunikací podle praktického měření ovlivnily dojezdové časy jen 

zanedbatelně. Mobilní technika se pohybovala po všech třídách komunikací přibližně stejnou 

průměrnou rychlostí. 



34 

6.1.3. Výškový profil příjezdových cest 

Na velikost doby jízdy měl při praktickém ověřování vliv výškový profil příjezdových 

cest, kdy první příjezdová cesta byla z hlediska výškového profilu méně členitá než druhá. 

Rozdíl mezi časy na stejné technice a to první a druhou cestou je 10 s (CAS 20 – Iveco 

Magirus) a 1 min 51 s (CAS 32 – Tatra T815). Tento rozdíl však není zapříčiněn jen 

výškovým a hmotnostním rozdílem, ale v době testu byla v lesních úsecích na druhé 

příjezdové cestě vrstva 10 cm tajícího sněhu a proto musela být v tomto úseku rychlost 

přizpůsobena stavu komunikace. 

6.2. Dynamické faktory 

Mezi dynamické, tedy proměnlivé faktory, které ovlivňují velikost dojezdových časů 

patří povětrnostní podmínky, druh mobilní techniky, dopravní situace v čase výjezdu jednotky, 

čas výjezdu jednotky.  

6.2.1. Povětrnostní podmínky (roční období) 

Na celkové dojezdové časy jednotek má také zásadní vliv počasí. Jiný dojezdový čas 

jednotky je v zimním období a jiný v letním. Rozdíl těchto časů u nejblíže umístěné jednotky 

je při teoretickém výpočtu přibližně 3 min a 5 s. 

6.2.2. Druh mobilní techniky 

Při praktickém ověřování doby jízdy byly průměrné rychlosti jednotlivé mobilní 

techniky rozdílné. Při průjezdu stejnými cestami k zásahu se lišily o 7,2 km/h (první 

příjezdová cesta) respektive o 13,3 km/h (druhá příjezdová cesta). Tato odlišnost byla 

způsobena různou hmotností jednotlivých automobilů. Jejich hmotnostní rozdíl je přibližně 

8000 kg. Časový rozdíl mezi jednotlivou technikou byl následně 1 minuta a 45 sekund při 

průjezdu první cestou k zásahu a 3 minuty a 26 sekund při průjezdu druhou cestou k zásahu. 

6.2.3. Dopravní situace v čase výjezdu jednotky 

Dopravní situace jen minimálně ovlivnila celkové časy při měřeních doby jízdy. Tento 

faktor dojezdové časy zvýšil maximálně o 20 sekund a to jen v případě jízdy jednotky první 

cestou k zásahu. U druhé cesty k zásahu se tento faktor neprojevil vůbec, neboť komunikace 

zahrnuté do druhé cesty k zásahu jsou využívány civilní dopravou jen minimálně. 
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6.2.4. Čas výjezdu jednotky  

Důležitým faktorem je také doba, za kterou jednotka vyjede k zásahu. Rozdíl mezi 

dobou výjezdu jednotky kategorie JPO I a JPO V je podle Tabulky č. 2 8 minut. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo určení a popsání jednotlivých faktorů, které ovlivňují 

dojezdové časy jednotek požární ochrany. 

Jednotlivé faktory byly v této práci rozděleny do dvou skupin. 

1. skupina: statické (neměnné) faktory 

2. skupina: dynamické (proměnlivé) faktory 

Díky praktickému ověřování doby jízdy s jednotkou HZS Valašské Klobouky bylo 

prokázáno, že jednotlivé faktory mají na celkový dojezdový čas různý vliv.  

Zásadní vliv měly tyto faktory: 

- vzdálenost jednotky od místa zásahu, 

- výškový profil příjezdových cest,  

- povětrnostní podmínky (roční období),  

- druh mobilní techniky, 

- čas výjezdu jednotky. 

Zanedbatelný vliv: 

- druh příjezdových cest (třídy komunikací), 

- dopravní situace v čase výjezdu jednotky. 

Dle mého názoru je možné celkový dojezdový čas jednotky požární ochrany snižovat. 

Lze toho dosáhnout tím, že jednotlivé časy proměnlivých faktorů budou co možná nejnižší. 

Docílit co možná nejnižších časů proměnlivých faktorů, je možno například tím, že jednotky 

budou využívat jako první výjezdový vůz mobilní techniku, která je zařazená do hmotnostní 

třídy M (do 14 000 kg), nebo mobilní techniku, která jen lehce tuto hmotnost převyšuje. 
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Příloha č. 2 – Základní technické parametry Iveco Magirus 
Označení: CAS 20 3000/200/0 S2T 
Čerpadlo:            Dvoustupňové odstředivé vodní čerpadlo Magirus MPH 230   
                                      (kombinace normální tlak a vysokotlak) o výkonu 2000 l/min. při 10  
                                      barech, 400 l/min. při 40 barech. 
Nádrž na vodu: 3000 litrů 
Nádrž na pěnidlo: 200 litrů 
Počet míst k sezení: 1+5 
Rozměry vozidla: 
 - délka 7400 mm 
    - šířka    2500 mm 
 - výška 3300 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 14500 kg  
Výkon motoru: 220 kW (299 KS) při 2.500 min-1 

Točivý moment: 1.050 Nm při 1.250 -1.850 min-1 

Pohon:  4x4 
 

 
Obrázek 1 – Boční pohled CAS 20 Iveco Magirus – HZS Valašské Klobouky [13] 
 

 
Obrázek 2 – Čelní pohled CAS 20 Iveco Magirus – HZS Valašské Klobouky [13] 
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Příloha č. 3 – Základní technické parametry Tatra T815 6x6 
Označení: CAS 32 8200/800/0 S3R 
Čerpadlo:            Výkon 3200 l/min. při 0,8 MPa, jmenovitá sací výška 1,5m. 
Nádrž na vodu: 8200 litrů 
Nádrž na pěnidlo: 800 litrů 
Počet míst k sezení: 1+3 
Rozměry vozidla: 
 - délka 8670 mm 
    - šířka    2500 mm 
 - výška 3250 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 22500 kg 
 - pohotovostní 12950 kg 
 - užitečná 9550 kg  
Výkon motoru: 255 kW  

Pohon:  6x6 
 

 
Obrázek 3 – Boční pohled CAS 32 Tatra T815 6x6 – HZS Valašské Klobouky [13] 
 

 
Obrázek 4 – Čelní pohled CAS 32 Tatra T815 6x6 – HZS Valašské Klobouky [13] 
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Příloha č. 4 – Základní technické parametry Škoda 706 RTHP 
Označení: CAS 25 3500/200/0 M2Z 
Čerpadlo:            Výkon 2500 l/min. při 0,8 MPa, jmenovitá sací výška 1,5m. 
Nádrž na vodu: 3500 litrů 
Nádrž na pěnidlo: 200 litrů 
Počet míst k sezení:  8 
Rozměry vozidla: 
 - délka 7500 mm 
    - šířka    2425 mm 
 - výška 2640 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 13570 kg 
 - pohotovostní 9200 kg 
Výkon motoru: 117 kW  
 

 
Obrázek 5 – Boční pohled CAS 25 Škoda 706 RTHP [15] 
 

 
Obrázek 6 – Čelní pohled CAS 25 Škoda 706 RTHP [15] 
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Příloha č. 5 – Základní technické parametry DA Avia 
Označení: DA 12 A - 30 
Čerpadlo:            Výkon 1200 l/min. při 0,8 MPa. 
Nádrž na vodu: není 
Nádrž na pěnidlo: není 
Počet míst k sezení: 8 
Rozměry vozidla: 
 - délka 5610 mm 
    - šířka    2230 mm 
 - výška 2675 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 5100 kg 
 - pohotovostní 4300 kg 
 - užitečná   
Výkon motoru: 55,8 kW  
 

 

 
Obrázek 7 – Čelní pohled DA 12 Avia – SDH Horní Lideč [16] 
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Příloha č. 6 – Základní technické parametry Tatra T815  

Terrano-1 
Označení: CAS 24 3500/400/0 S3T 
Čerpadlo:            Výkon 2400 l/min. při 0,8 MPa. 
Nádrž na vodu: 3500 litrů 
Nádrž na pěnidlo: 400 litrů 
Počet míst k sezení: 1+5 
Rozměry vozidla: 
 - délka 8050 mm 
    - šířka    2550 mm 
 - výška 3100 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 18000 kg 
 - pohotovostní  
 - užitečná   
Výkon motoru: 325 kW  

Pohon:  4x4 
 

 
Obrázek 8 – Boční pohled CAS 24 Tatra T815 Terrano-1 – HZS Vsetín [14] 
 

 
Obrázek 9 – Čelní pohled CAS 24 Tatra T815 Terrano-1 – HZS Vsetín [14] 
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Příloha č. 7 – Základní technické parametry Renault Camiva 4x4 
Označení: CAS 16 4000/0/0 M3LP 
Čerpadlo:            Výkon 1600 l/min. při 0,8 MPa. 
Nádrž na vodu: 4000 litrů 
Nádrž na pěnidlo: není 
Počet míst k sezení: 1+4 
Rozměry vozidla: 
 - délka 7540 mm 
    - šířka    2340 mm 
 - výška 3135 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 12920 kg 
 - pohotovostní  
 - užitečná   
Výkon motoru: 154 kW  

Pohon:  4x4 
 

 
Obrázek 10 – Boční pohled CAS 16 Renault Camiva 4x4 – HZS Vsetín [14] 
 

 
Obrázek 11 – Čelní pohled CAS 16 Renault Camiva 4x4 – HZS Vsetín [14] 
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Příloha č. 8 – Základní technické parametry Renault Camiva – 
AZ 
Označení: AZ 30 M1Z  
Podvozek:            Renault - Mindlum 
Dosah koše: 30 m 
Zatížení koše: max. 270 kg 
Počet míst k sezení: 1+1 
Rozměry vozidla: 
 - délka 9880 mm 
    - šířka    2450 mm 
 - výška 3300 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 13000 kg 
 - pohotovostní  
 - užitečná   
Výkon motoru: 195 kW 
 

 
Obrázek 12 - Čelní pohled AZ 30 Renault Camiva – HZS Vsetín [14] 
 

 
Obrázek 13 -  Boční pohled AZ 30 Renault Camiva – HZS Vsetín [14] 
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Příloha č. 9 – Základní technické parametry Tatra 148 6x6 
Označení: CAS 32 6000/600/0 S3Z 
Čerpadlo:            Výkon 3200 l/min. při 0,8 MPa. 
Nádrž na vodu: 6000 litrů 
Nádrž na pěnidlo: 600 litrů 
Počet míst k sezení: 3 
Rozměry vozidla: 
 - délka 8670 mm 
    - šířka    2500 mm 
 - výška 2750 mm 
Hmotnost vozidla: 
 - celková 18530 kg 
 - pohotovostní  
 - užitečná 7320 kg  
Výkon motoru: 132 kW  

Pohon:  6x6 
 

 
Obrázek 14 - Boční pohled CAS 32 Tatra 148 [17] 
 

 
Obrázek 15 – Čelní pohled CAS 32 Tatra 148 [17] 

 


