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Anotace 

 
Kroupa, K. Zhodnocení akceschopnosti mobilní techniky jednotek SDH obcí na okrese 

Benešov, Bakalářská práce, VŠB – TU Ostrava, 2010, 57 s 

 

V této bakalářské práci hodnotím akceschopnost mobilní techniky u JSDH obce. 

Zpočátku jsem zhodnotil okres Benešov z pohledu geografie, klimatických podmínek, 

průmyslu a dopravní obsluţnosti. Vyhodnotil jsem stáří mobilní techniky a mnoţství 

jednotlivých typů. Následně jsem zpracoval a vyhodnotil mnoţství rekonstruované techniky  

a techniky, na které byla provedena přestavba. V závěru jsem provedl zhodnocení aktuálního 

stavu a navrhl moţnosti obnovy spolu JSDH obce, u kterých by k obnově mělo dojít 

přednostně. 

 

Klíčová slova: Poţární automobil, jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, jednotka 

poţární ochrany, cisternová automobilová stříkačka, dopravní automobil, rychlý zásahový 

automobil, automobilová plošina, automobilový ţebřík.  
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Kroupa, K. Assessment of Readiness of Fire Appliances of Volunteer Fire Brigades of 

Municipalities in Benešov District, Baccalaureate work, VŠB – TU Ostrava, 2010, 57 p 

 

In this bachelors paper I assessment the readiness of the fire appliances of the 

volunteer fire department units. In the begining I summarized the Benešov district in the 

meaning of geography, climate conditions, industry and the trafic conditions. I summarized 

the age of the mobile technique and the number of the individual types. Then I completed and 

summarized the number of reconstructed technique and the technique on which was the 

changeover made. At the end of the paper I summarized the present status of the mobile 

technique, proposed the possible options of its recovery in the volunteer fire department units 

and proposed on which fire department units should the process of recovery come at first. 
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Seznam použitých zkratek 

JSDH obce Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

MU Mimořádná událost 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO Jednotka poţární ochrany 

ÚO Územní odbor 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

DA Dopravní automobil 

AP Automobilová plošina 

AZ Automobilový ţebřík 

RZA Rychlý zásahový automobil) 

PHM Pohonné hmoty 
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Úvod 

Dobrovolní hasiči jsou v dnešní době bezesporu nedílnou součástí integrovaného 

záchranného systému. Na jejich odbornou způsobilost a vybavení technickými prostředky 

jsou kladeny čím dál vyšší poţadavky. Aby se mohli dostavit na místo mimořádné události, 

potřebují dopravní prostředek, kterým se na dané místo dostaví. Poţární technika by proto 

měla odpovídat technickým poţadavkům a potřebám dnešní doby. 

Během studia na vysoké škole jsem slýchával, ţe jsou některé jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce (dále JSDH obce) vybavovány novými poţárními automobily. 

Jednalo se převáţně o jednotky, které byly dislokovány na Moravě. Neubránil jsem se pocitu, 

ţe ve středních Čechách, přesněji na okrese Benešov, kde ţiji, jsem o takovéto obměně 

techniky nikdy neslyšel. 

Jelikoţ pocházím z tohoto okresu, bylo pro mě velmi lákavé dozvědět se více  

o mobilní technice, kterou zdejší jednotky disponují. Proto jsem se rozhodl jejich mobilní 

techniku typu CAS, DA, RZA, AP a AZ zdokumentovat. V bakalářské práci nejprve uvádím 

sumarizaci automobilů na celém okrese, tu následně rozděluji na jednotky podle druhu 

kategorie. Dále uvádím mnoţství rekonstrukcí či přestaveb, které byly u jednotlivých 

automobilů provedeny. Na závěr jsem provedl zhodnocení aktuálního stavu vozidel  

a doporučení pro uvedení do stavu podle poţadavků vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

Značná část bakalářské práce se opírá o data získaná ze dvou zdrojů. Jedním je 

evidence vozidel zařazených v Integrovaném záchranném systému získaná u hasičského 

záchranného sboru Středočeského kraje, územního odboru Benešov. Druhým, objemnějším 

zdrojem, jsou data získaná přímo u JSDH obce. Pro kaţdou JSDH obce jsem vytvořil 

dotazník, který jsem při objíţdění příslušných jednotek spolu s velitelem dané jednotky 

vyplňoval. 
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Rešerše 

 

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

Zákon řeší poţární ochranu na území České republiky. Určuje práva a povinnosti 

právnických a fyzických osob na úseku poţární ochrany. Určuje druhy jednotek poţární 

ochrany a povinnosti jejich členů [9]. 

 

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

Je prováděcí vyhláškou zákona č. 133/1985 Sb. Řeší vnitřní organizaci, podmínky 

akceschopnosti a vybavení jednotek. Dále se zabývá odbornou způsobilostí členů jednotek. 
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1 Charakteristika okresu Benešov 

Okres Benešov se nalézá v jiţní části Středočeského kraje. Na severu sousedí s okresy 

Praha-východ, Kolín a Kutná Hora, na východě s okresem Havlíčkův Brod, který se jiţ 

nachází v sousedním kraji Vysočina. Z jihu je obklopen okresy Pelhřimov z kraje Vysočina, 

Tábor a Písek, které spadají pod kraj Jihočeský. Na západě sousedí s okresy Příbram a Praha-

západ.  

Okres tvoří 115 obcí, z nichţ 9 má statut města a 10 obcí dostalo od poslanecké 

sněmovny postavení městyse [1]. V okrese bylo k 31. prosinci 2008 celkem 93 446 obyvatel, 

coţ je 7,6 % z celkového počtu obyvatel ve Středočeském kraji. V počtu obyvatel se okres 

Benešov řadí na 8. místo z 12 okresů v kraji [2]. 

Okres Benešov se dělí na tři správní obvody obcí s rozšířenou působností. Jsou to 

obvody Vlašim, Benešov a Votice. 

 

1.1 Geografie 

Rozloha okresu je 1 475 km
2
, zaujímá 13,4 % z rozlohy Středočeského kraje. Toto z něj 

dělá druhý největší okres v kraji. Středočeská pahorkatina tvoří převáţnou část okresu, 

probíhá povodím středního toku Vltavy a dolního toku Sázavy. Povrch okresu je poměrně 

členitý a lesnatý. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 200 aţ 700 m n. m. Většina území 

se ale nachází v nadmořské výšce 350 – 550 m n. m.  Nejvyšší oblastí okresu je tzv. Česká 

Sibiř (mezi Voticemi a Meznem). Vrch Mezivrata je součástí České Sibiře a je nejvyšším 

místem okresu (712 m n. m.). 

 Jednu z přirozených severozápadních hranic okresu tvoří aţ po Slapskou nádrţ tok 

Vltavy. Slapská vodní nádrţ je součástí tzv. Vltavské kaskády. Slouţí nejen k zachycení 

uţitkové vody, ale je i velmi oblíbeným místem pro letní rekreaci ve středních Čechách. Do 

Vltavy se od východu vlévá řeka Sázava, která tvoří přirozenou hranici se sousedními okresy 

Kutná Hora a Kolín [1]. Ve východní části okresu je na řece Ţelivka vybudována vodárenská 

nádrţ Švihov, svou rozlohou největší v České republice. Pitnou vodou zásobuje Prahu, část 

okresů ve Středočeském kraji a některé oblasti kraje Vysočina [4]. Zemědělská půda tvoří 

62 % (90 844 ha), lesy 28 % (41 240 ha) a vodní plochy 2 % (3 312 ha) z rozlohy okresu [3]. 

Porovnáním celkové rozlohy a počtu obyvatel na okrese patří Benešovsko mezi nejméně 

osídlené okresy kraje (63 obyvatel na km
2
). 
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1.2 Klimatické podmínky 

Klimatické podmínky jsou značně závislé na nadmořské výšce a utváření terénu. 

Okresem Benešov protékají 3 větší řeky. Jsou to řeka Vltava, Sázava a Ţelivka. Sněhová 

pokrývka, sráţkové a teplotní poměry jsou proto vztaţené na povodí těchto řek.  

 

1.2.1 Srážkové poměry 

 V povodí středního a dolního toku Vltavy byla v roce 2007 průměrná roční výška 

sráţek 539 mm. V povodí řeky Sázavy byla průměrná roční výška sráţek 834 mm a v povodí 

Ţelivky 752 mm [5]. 

 

1.2.2 Teplotní poměry 

V povodí středního a dolního toku Vltavy byla průměrná roční teplota vzduchu 

+10,5 °C. V povodí řeky Sázavy byla průměrná roční teplota vzduchu +9,0  °C a v povodí 

Ţelivky +8,6 °C [5]. 

 

1.2.3 Sněhové poměry 

V povodí středního a dolního toku Vltavy dosahoval průměr maximální výšky sněhu 

24 cm. Sněhová pokrývka zde leţela v průměru 15 dnů. V povodí Sázavy dosahoval průměr 

maxim výšky sněhu 29 cm a sněhová pokrývka zde trvala v průměru 38 dnů. Nejdéle leţela 

sněhová pokrývka v povodí Ţelivky, a to v průměru 43 dnů a průměrná maximální výška 

sněhu byla 36 cm [5]. 

 

1.3 Průmysl 

Okres Benešov je spíše zemědělskou oblastí. I přesto se zde naleznou podniky z oboru 

strojírenství, sklářství, potravinářství, dřevozpracující, ale i výroby střeliva. Mezi největší 

průmyslové podniky na okrese patří METAZ Týnec nad Sázavou, JAWA Týnec a JAWA 

Divišov [6]. Podle roční zprávy o stavu PO z roku 2009 je zde i několik objektů zařazených, 

podle zákona č.59/2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, do skupiny A i B [7]. 

 Objekty zařazené do skupiny A: 

 Sellier & Bellot, a.s. – výrobní závod, Vlašim, 

 Sklárny Kavalier, a.s. – výrobní závod sklárny, Sázava. 

 

Objekty zařazené do skupiny B: 

 PKV, a.s. – úpravna vody Ţelivka, Hulice, 
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 Sellier & Bellot, a.s. – sklad Sebíř P-100, Vlašim-Bolina, 

 Sellier & Bellot, a.s. – sklad Sebíř P200, Vlašim-Bolina, 

 Sellier & Bellot, a.s. – sklad Obora, Vlašim, 

 OPTIMA GAZ s.r.o. – sklad LPG, Trhový Štěpánov. 

 

1.4 Doprava 

Od severní hranice aţ k východní hranici okresu prochází dálnice D1, která patří mezi 

nejvytíţenější komunikace v České republice. Do benešovského okresu vstupuje na 27. km  

a opouští jej na 74. km. Dále celým okresem od severu k jihu vede velmi vytíţená silnice E55, 

coţ je hlavní tah Praha – České Budějovice. V jiţní části okresu je jiţ postavená část dálnice 

D3. Po dokončení bude tato dálnice také procházet velkou částí okresu. 

Neméně důleţitou dopravní cestou na okrese je ţelezniční trať spojující Prahu 

s Českými Budějovicemi, která v podstatě kopíruje výše zmíněnou silnici E55. V současné 

době ţeleznice prochází rekonstrukcí, ze které by měl po dokončení vzniknout 4. ţelezniční 

koridor.  

Dále se zde nachází sportovní letiště Benešov u obce Nesvačily. 
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2 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDH obce“) je sloţena 

z fyzických osob, které vykonávají tuto sluţbu jako svoje hlavní nebo vedlejší zaměstnání. 

Dále můţe být sloţena z fyzických osob, které činnost v této jednotce vykonávají dobrovolně. 

Nedílnou součástí Jednotky poţární ochrany (dále „JPO“) je technika poţární ochrany (dále 

jen„PO“) a věcné prostředky PO.  

 

2.1 Zřizování jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

JSDH obce je zřizována obcí, která má samostatnou působnost na úseku PO podle 

§ 29 odst.1, zákona č.133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Podle 

předchozího paragrafu také udrţuje akceschopnost JSDH obce, zabezpečuje odbornou 

přípravu členů, materiální a finanční potřeby [9]. Obec zřizuje JSDH obce na základě 

zřizovací listiny podle § 3 odst.2, Vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. Zřizovací listina můţe být nahrazena 

smlouvou  

o zřízení společné jednotky podle § 69 a zákona [10]. Starosta obce jmenuje do funkce 

velitele jednotky osobu, k jehoţ způsobilosti vykonávat tuto funkci se vyjadřuje HZS 

příslušného kraje.  

 

2.2 Kategorie JPO 

Základní rozdělení JPO je podle jejich působnosti. Toto kritérium dělí JPO  na 2 typy: 

 JPO s místní působností 

 JPO s územní působností 

 

JPO s místní působností jsou určeny pro zásahy v katastrálním území zřizující obce. 

Jednotky s územní působností zasahují i mimo katastr příslušné obce. 

 

2.2.1 JPO s územní působností 

Územní působnost je dána dobou jízdy z místa dislokace k místu mimořádné události 

(dále jen MU). Tato skupina je rozdělena na tři kategorie. 

JPO I – jednotka HZS, kde územní působnost je přibliţně 20 minut jízdy z místa 

dislokace. Výjezd jednotky musí od nahlášení MU proběhnout do 2 minut. 
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JPO II – JSDH obce se členy, kteří vykonávají sluţbu v jednotce jako svoje hlavní nebo 

vedlejší zaměstnání. Územní působnost je přibliţně 10 minut jízdy z místa dislokace. Výjezd 

jednotky nesmí být od nahlášení MU pozdnější neţ 5 minut. 

JPO III – JSDH obce se členy, kteří vykovávají sluţbu v jednotce dobrovolně. Územní 

působnost je přibliţně 10 minut jízdy z místa dislokace. Jednotky musí od nahlášení MU vyjet 

do 10 minut [9]. 

 

2.2.2 JPO s místní působností 

Jak uţ bylo řečeno výše, jednotky poţární ochrany s místní působností zasahují na 

území obce nebo areálu podniku, pro které byly zřízeny. Po dohodě se zřizovatelem se mohou 

tyto jednotky vyuţívat i k zásahům, které jsou mimo toto území. Mezi JPO s místní 

působností patří: 

JPO IV – jednotka HZS podniku. Výjezd jednotky nesmí nastat později neţ 2 minuty od 

nahlášení MU.  

JPO V – JSDH obce se členy, kteří vykonávají sluţbu v jednotce zcela dobrovolně. 

Výjezd jednotky nesmí být od nahlášení MU pozdnější neţ 10 minut. 

JPO VI – JSDH podniku se členy, kteří v podniku pracují. Výjezd jednotky od 

nahlášení MU musí nastat do 10 minut. 

 

2.3 Technika požární ochrany 

Poţární technika musí splňovat určité technické podmínky. Aby mohla být technika 

poţární ochrany zařazena do vybavení jednotek a mohla být vyuţívána, musí odpovídat 

daným technickým podmínkám, které se po ní vyţadují. V současné době se na nově 

zařazovanou poţární techniku zaměřuje Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 

poţární techniky. Právě tato vyhláška stanovuje technické podmínky pro CAS a DA. Na 

techniku zařazenou do vybavení jednotek před nabytím platnosti této vyhlášky se vztahují 

vyhlášky platné v době zařazení dané techniky [11].  

Ve své bakalářské práci se zabývám zhodnocením stavu mobilní techniky u JSDH obce. 

Na okrese Benešov se nalézá velké mnoţství mobilní techniky typu CAS a DA. Některé sbory 

disponují i technikou typu AP, AZ a RZA. Proto jsem se rozhodl zaměřit právě na tyto 

automobily:  

 CAS – cisternová automobilová stříkačka 

 DA – dopravní automobil 

 AP – automobilová plošina 
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 AZ – automobilový ţebřík 

 RZA – rychlý zásahový automobil 

Kaţdá jednotka má mít minimální vybavení poţární technikou. Minimální poţadavky 

na výbavu dané jednotky určité kategorie jsou uvedeny v příloze č. 4, Vyhlášky 

č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V Tab.1 jsou uvedeny minimální poţadavky 

na jednotky příslušných kategorií [10].  

 

Tab. 1 – Minimální vybavení poţární technikou a věcnými prostředky PO 

Poţární technika a věcné prostředky PO 
JPO 

II/1 

JPO 

II/2 

JPO 

III/1 

JPO 

III/2 
JPO V 

Cisternová automobilová stříkačka 

v základním provedení 
1 1 1 1 1

1)
 

Dopravní automobil 1 1 1 1
1)

 1
1)

 

Automobilový ţebřík do 30m 1
2) 

1
2)

 1
2)

 1
2)

 - 

Automobilová plošina do 30m 1
2)

 1
2)

 - - - 

Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 

motorová stříkačka 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1 

Dýchací přístroj 4 8
1)

 4 8
1)

 4
1)

 

Vozidlová radiostanice PO 2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice PO 2 4 2 4 1
1)

 

Mobilní telefon 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 1
1)

 

 

Vysvětlivky: 

1)
 Touto technikou a věcnými prostředky je JSDH obce vybavena, vyplývá-li to 

z plošného pokrytí nebo z dokumentace zdolávání poţáru objektu, ve kterém jednotka 

zabezpečuje ochranu. 

2)
 Touto technikou a věcnými prostředky se JSDH obce vybavuje podle podobných zásad, 

jako HZS typu P2. 

 

JPO II/1 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO II zabezpečující výjezd jednoho 

druţstva o zmenšeném početním stavu. Je většinou zřizována v obci nad 1000 obyvatel. 

JPO II/2 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO II zabezpečující výjezd dvou 

druţstev o zmenšeném početním stavu. Je většinou zřizována v obci nad 1000 obyvatel. 
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JPO III/1 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO III zabezpečující výjezd jednoho 

druţstva o zmenšeném početním stavu. Je většinou zřizována v obci nad 1000 obyvatel. 

JPO III/2 – JSDH obce s územní působností kategorie JPO II zabezpečující výjezd dvou 

druţstev o zmenšeném početním stavu. Je většinou zřizována v obci nad 1000 obyvatel. 

JPO V – JSDH obce s místní působností zabezpečující výjezd jednoho druţstva o zmenšeném 

početním stavu.  
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3 Jednotky sboru dobrovolných hasičů na okrese Benešov 

Na okrese Benešov jsou zřízeny jednotky poţární ochrany všech kategorií. Jsou zde 2 

jednotky HZS kraje a větší či menší počet jednotek kategorie JPO II, JPO III a JPO V. Kolik 

kterých jednotek územní odbor Benešov eviduje, je znázorněno v Tab. 2. Ovšem sborů 

kategorie JPO V, které vlastní CAS nebo DA, je 51. U všech kategorií jednotek jsem se 

zaměřil na typy poţárních automobilů, které jsem jiţ zmiňoval v kapitole 2.3. 

 

Tab. 2 – Počet jednotek na okresu Benešov 

Kategorie JPO Počet 

JPO II 5 

JPO III 25 

JPO V 112 

celkem 142 

 

3.1 Plošné pokrytí 

Plošné pokrytí je systém organizace JPO pro likvidaci poţárů a záchranné práce na 

celém území České republiky [8]. Druh a kategorie JPO včetně její vybavenosti, vnitřní 

organizace a dislokace musí být voleny tak, aby byly katastrální území obce nebo objekty 

zabezpečeny poţadovaným mnoţstvím sil a prostředků podle zatřídění do stupně nebezpečí. 

Dále musí být zajištěna poţadovaná doba dojezdu na místo zásahu podle základní tabulky 

plošného pokrytí [9].  

Tab. 3 – Základní tabulka plošného pokrytí 

Stupeň nebezpečí území obce 
Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu 

na místo zásahu 
Stupeň nebezpečí 

objektu 

Kategorie nebezpečí 

objektu 

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

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

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

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

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

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

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 
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 Pro názornost jsem rozmístění HZS a jednotlivých JSDH obce na okrese Benešov, 

vlastnících poţární automobily typu CAS, DA, AZ, AP nebo RZA, zakreslil do mapky 

v Obr. 1. Jsou zde označeny stanice HZS, JPO II, JPO III a JPO V. 

  

 

Obr. 1 – Zakreslené JPO na okrese Benešov 

3.2 Statistika výjezdů JSDH obce 

Okres Benešov se skládá ze třech správních celků. Jsou to území spadající pod obce 

s rozšířenou působností, tedy Benešov, Vlašim a Votice. JPO na těchto územích zasahují 

během roku u nejrůznějších typů událostí. V tabulce Tab. 4 jsem uvedl typy a počty událostí, 

které se staly v letech 2008 a 2009 na území těchto správních celků [16, 17]. 
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Tab. 4 – Počty různých typů událostí na okrese Benešov v uplynulých letech  

Obec 
Poţáry 

Dopravní 

nehody 

Ţivelné 

pohromy 

Únik neb. 

chem. látek 

Technické 

havárie 

Plané 

poplachy 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Benešov 126 114 157 159 94 27 33 32 134 200 39 41 

Vlašim 67 63 105 91 49 22 19 17 80 108 24 29 

Votice 29 34 29 45 15 8 6 7 21 40 9 3 

  

JSDH obcí se větší či menší měrou podílí na zásazích prováděných na celém okrese. 

V následující tabulce (Tab. 5) jsem uvedl, kolik bylo celkem zásahů na okrese Benešov, kolik 

mělo zásahů HZS ČR, kolikrát zasahovaly JSDH obcí a kolikrát HZS podniku v letech 2008 a 

2009 [16, 17]. Dále je zde uvedeno, jaké mají procentuální zastoupení zásahů. V roce 2008 

měly JSDH obce 474 zásahů, coţ odpovídá 34,9 % z celkového počtu zásahů na okrese. 

V roce 2009 měly JSDH obce 494 zásahů, to odpovídá 35,8 % z celkového počtu zásahů na 

okrese Benešov.  

 

Tab. 5 – Počty zásahů u různých typů JPO  

Rok 

Zásahy 

celkem 
Zásahy HZS ČR Zásahy JSDH obcí Zásahy HZS podniků 

počet [ks] počet [ks] % z celk. počet [ks] % z celk. počet [ks] % z celk. 

2008 1 353 825 61 474 34,9 54 4,1 

2009 1 380 850 61,6 494 35,8 36 2,6 

 

JSDH obcí se v rámci celé České republiky v roce 2008 podílely 24,9 % na celkovém 

počtu zásahů. V roce 2009 se podílely 29,1 % na celkovém počtu zásahů [16, 17]. 

Porovnáme-li podíl zásahů z roku 2008 s republikovým průměrem, zjistíme, ţe podíl zásahů 

JSDH obcí na okrese Benešov je o 10 % větší. V roce 2009 je rozdíl o několik procent niţší 

neţ v roce předcházejícím, coţ bylo způsobeno mírným zvýšením republikového průměru.  

I tak je průměrná účast JSDH obcí okresu Benešov u zásahů téměř o 7 % vyšší, neţ je 

republikový průměr. 

Tato statistika dokazuje, ţe JSDH obce jsou poměrně často vyzývány k zásahu 

při MU. To dokazuje profesionalitu JSDH obce na okrese Benešov. Pokud by totiţ nebyly 

kolegové od HZS kraje spokojeni s odvedením práce u zásahu, nebyly by JSDH obce tak 

často vyzývány. 
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4. Mobilní technika jednotek SDH obcí na okrese Benešov 

Poţární automobily slouţí k plnění úkolů jednotek poţární ochrany. V České republice 

neexistuje legislativa, která by upravovala pouţívání a ţivotnost mobilní poţární techniky  

u JSDH obcí [12]. V pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra 

z 13.3.2006 č.9, kterým se vydává řád strojní sluţby, je v příloze uvedena orientační doba 

ţivotnosti vybrané poţární techniky (Tab. 6) [13]. Po dobu ţivotnosti musí technika 

vykazovat plnou akceschopnost. Tato orientační doba se vztahuje na automobily u HZS kraje. 

Z daného předpisu jsem pro účely své bakalářské práce pouţil orientační dobu ţivotnosti i pro 

mnou posuzované typy mobilní poţární techniky u JSDH obce.  

 

Tab. 6 – Orientační doba ţivotnosti vybrané poţární techniky  

Typ techniky Ţivotnost 

CAS po technickém zhodnocení 6 let 

CAS vyrobená před rokem 2000 8 let 

RZA 8 let 

CAS vyrobená po roce 2000 10 let 

DA 16 let 

AP 16 let 

AZ 16 let 

 

Informace týkající se mobilní poţární techniky, které zde pouţívám, jsem čerpal z 

vyplněných dotazníků. U HZS ČR, ÚO Benešov jsem získal seznam vozidel zařazených do 

IZS, která vedou v evidenci. Původní záměr sběru dat pomocí dotazníků byl, ţe pro kaţdou 

jednotku sestavím dotazník týkající se techniky, kterou by měla daná jednotka podle tohoto 

seznamu disponovat, a rozešlu je pomocí emailu. Pro velmi mizivou návratnost jsem dané 

jednotky navštívil osobně.  

 

4.1 Celkový počet mobilní techniky u JSDH obce na okrese Benešov 

V České republice je několik výrobců poţárních automobilů, které jsou svými 

technickými parametry a vybavením adekvátní náhradou za dosluhující poţární automobily. 

Zřizovatelé některých JSDH obce v ČR pomalu obměňují jiţ zastaralou techniku za novou,  

i za předpokladu velkého zatíţení obecních rozpočtů.  
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Při provádění průzkumu jsem nenarazil ani na jednu jednotku, která by disponovala 

novou CAS, DA, RZA, AP nebo AZ. Některé obce řeší stárnutí poţárních automobilů 

nákupem starší techniky a následnou rekonstrukcí nebo přestavbou. 

Po prvotním vyhodnocení sebraných dat jsem zaznamenal odchylky v počtu 

evidovaných poţárních automobilů a automobilů, které fyzicky existují (Tab. 7). HZS ČR 

Středočeského kraje, ÚO Benešov eviduje:  

 

Tab. 7 – Technika na okrese Benešov 

typ techniky 
počet 

evidovaných 
skutečný počet rozdíl 

CAS 55 53 2 

DA 86 59 27 

RZA 1 1 0 

AP 2 2 0 

AZ 1 1 0 

AS 1 0 1 

 

Skutečnost, ţe se od sebe odlišuje skutečný počet poţárních automobilů od počtu 

evidovaných, je velmi zaráţející. Velký rozdíl mezi oběma počty DA nejvíce zapříčiňují 

jednotky kategorie JPO V. S největší pravděpodobností to je způsobeno laxním přístupem 

zřizovatelů k administrativě. Neuvědomují si, ţe pokud zakoupí jiný automobil a starý prodají 

nebo zlikvidují, musí tuto změnu oznámit příslušnému HZS kraje. U osmi JSDH obce nemají 

z evidovaných DA ani jeden. Při sběru dat jsem narazil na další velmi zajímavou skutečnost, 

která můţe zapříčinit nárůst počtu evidovaných automobilů. Některé obce zapisují automobily 

do evidence vozidel IZS za účelem ušetření finančních prostředků na povinném ručení. 

Přitom tyto automobily pro účely hasičů nikdy neslouţily.  

Dále budu pracovat s počty, které fyzicky existují. 

 

4.1.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Jak jsem se zmínil výše, na celém okrese není jediná JSDH obce, která by měla ve 

svém uţívání nový poţární automobil. Z Obr. 2 je patrné, ţe mnoţství druhů CAS na okrese 

je poměrně rozmanité. Celkový počet CAS je 53 ks. 
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Obr. 2 – Druhy CAS a jejich počet na okrese Benešov 

 

 Podle následujícího grafu (Obr. 3) je vidět, jak je na tom stáří CAS na okrese Benešov 

u JSDH obce. Počet CAS na Obr. 3 neodpovídá počtu CAS na Obr. 2, protoţe u 4 CAS se mi 

nepodařilo zjistit rok výroby. Stáří techniky jsem spočetl z roku výroby a rozdělil do období 

pěti let. Jen těţko by se zde hledal automobil, který je mladší 20-ti let. Čtyři nejmladší CAS 

na okrese právě v letošním roce dosáhly stáří 20 let. Průměrné stáří CAS je 32,5 roku. Tato 

skutečnost je podle mého názoru přinejmenším velmi zneklidňující, neboť kdyţ vezmeme 

orientační dobu ţivotnosti uvedenou v řádu strojní sluţby pro CAS vyrobené před rokem 

2000, zjistíme, ţe je v okrese Benešov čtyřnásobně překročena. 

 

 

Obr. 3 – Období stáří CAS na okrese Benešov 
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4.1.2 Dopravní automobil 

U většiny jednotek JPO II a JPO III doplňuje CAS právě dopravní automobil.  

U jednotek kategorie JPO V bývá naopak jediným poţárním vozidlem. DA se nejčastěji 

vyuţívá při přepravě na soutěţe, denní a noční cvičení nebo nejrůznější školení. V malé míře 

je vyuţíván i k dopravě hasičů na místo zásahu. Celkový počet DA na okrese je 59. Na Obr. 4 

je vidět, ţe rozmanitost typů DA je ještě větší neţ u CAS. 

 

 

Obr. 4 – Druhy DA a jejich počet na okrese Benešov 

 

Nejvíce zastoupeným typem DA je DA 12 na podvozku Avie. Ostatní typy jsou ve 

srovnání s předešlým zanedbatelné.  

U DA se jiţ objevují i automobily, které jsou mladší patnácti let. Na Obr. 5 můţeme 

pozorovat, ţe stáří většiny DA se pohybuje za hranicí dvacátého roku. Podíváme-li se do 

předešlé kapitoly, zjistíme, ţe oproti CAS se průměrné stáří sníţilo o 3 roky, na 29,4 roku.  

I přes malé zlepšení se pohybujeme skoro v dvojnásobném překročení orientační doby 

ţivotnosti DA. Počet DA na Obr. 5 neodpovídá počtu DA na Obr. 4, protoţe u 6 DA se mi 

nepodařilo zjistit rok výroby. 
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 Obr. 5 – Období stáří DA na okrese Benešov 

  

4.2 Mobilní technika u JPO II 

Na okrese Benešov můţeme nalézt 5 JPO, které jsou zařazeny do kategorie JPO II. 

Jsou to JSDH obcí Čechtice, Trhový Štěpánov, Čerčany, Neveklov a Votice. Tyto jednotky 

mají ve svém vybavení poţární automobily všech typů, o které se zajímám ve své bakalářské 

práci. 

 

4.2.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Jak jiţ bylo řečeno výše, okres Benešov má 5 JSDH obce JPO II. Většina jednotek 

vlastní více vozů CAS. Pouze JSDH obce Trhový Štěpánov disponuje jednou CAS. Mezi 

uvedenými jednotkami je dohromady rozděleno 10 CAS. Jak je vidět na Obr. 6, nejvíce 

zastoupeným typem u JPO II je Tatra 148 s výkonem čerpadla 3200 l.min
-1

. Stejný počet je 

CAS 32 – T815 , CAS K 25 – L101 a CAS 25 – Š706 RTHP. JSDH obce Čechtice má ještě 

CAS 16-P V3S, na kterou však nemají místo ve vytápěné garáţi, a proto její nádrţ na zimu 

vypouštějí.  
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Obr. 6 – Druhy CAS a jejich počet u JPO II 

 

Obr.7 znázorňuje stáří CAS nalézajících se u daných pěti jednotek. Tyto jednotky mají 

pouze jednu CAS mladší 20-ti let. V rámci okresu patří svými 31,8 roku průměrného stáří 

mezi mírně nadprůměrné.   

 

 

Obr. 7 – Období stáří CAS u JPO II 
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4.2.2 Dopravní automobil 

Ještě do nedávné doby vlastnila kaţdá jednotka minimálně po jednom DA. JSDH obce 

Trhový Štěpánov se ovšem svého jediného DA zbavila. Přestoţe by ho, podle Vyhlášky 

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, měla mít, jiný nepořídila. 

Jak je vidět na Obr. 8, největší zastoupení DA u JPO II tvoří DA 12 – A31.  
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Obr. 8 – Druhy DA a jejich počet u JPO II  

 

Stáří DA se pohybuje od 20 let nahoru. Díky jednomu automobilu, který se svým 

rokem výroby řadí jiţ mezi veterány, se průměrné stáří DA u JPO II řadí svými 30,4 roku 

mezi nadprůměrné. Stáří DA je znázorněno na Obr. 9. 
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Obr. 9 – Období stáří DA u JPO II 

 

4.2.3 Rychlý zásahový automobil 

Rychlý zásahový automobil je především určen pro zásahy u dopravních nehod  

a zásahy technického charakteru. Tento typ automobilu je dnes na ústupu kvůli svému 

jednoúčelovému vyuţití. Mnoho lidí argumentuje tím, ţe ve většině případů musí být kvůli 

malé zásobě hasiva následně přivolávána i CAS.  

Na okrese Benešov je jedna JSDH obce, která tento typ poţárního automobilu vlastní. 

Je to JSDH obce Votice, která je předurčená k zásahům při dopravních nehodách. Jedná se  

o vozidlo VW Transporter T5 TDI 4x4 vyrobený v roce 2004. Tento automobil je zobrazen na 

Obr. 10, patří mezi nejmladší poţární automobily JSDH obcí na okrese Benešov.  

 

 

Obr. 10 – RZA VW Transporter u JSDH obce Votice 
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4.2.4 Automobilová plošina 

Tento typ vozidla je určen pro hasební a záchranné práce a technické zásahy ve 

výškách. Můţe být také pouţit jako zvedací zařízení [14]. Do prostoru koše je vedeno 

nezavodněné potrubí, které je při potřebě hašení vyuţíváno k dopravě hasiva. Touto technikou 

se vybavují JSDH obcí, pokud to vyplývá z plošného pokrytí nebo z dokumentace zdolávání 

poţáru objektu, kde daná jednotka zabezpečuje ochranu. 

Automobilovou plošinou je vybavena jediná jednotka JPO II. Jedná se o JSDH obce 

Votice. AP je na podvozku T-148 s dostupnou pracovní výškou 27 m (Obr. 11). Rok výroby 

tohoto vozidla je 1982, coţ odpovídá stáří 28 let. 

 

 

Obr. 11 – AP 27 - T148 u JSDH obce Votice 

 

4.2.3 Automobilový žebřík 

Tyto automobily jsou vybaveny otočným vysunovacím ţebříkem. Dostupná pracovní 

výška závisí na typu. Standardní typ AZ má dostupnou pracovní výšku 30 m. AZ mohou být 

vybavené i pracovním košem. Ţebříky s dostupnou výškou nad 40 m mají i výtah. Jsou určené 

pro hasební a záchranné práce, technické zásahy ve výškách a mají i jiné další varianty 

pouţití. Při zcela zasunutých sadách lze ţebřík pouţít i jako zvedací zařízení [14]. 

U JPO II na okrese Benešov je jediný sbor vybavený tímto typem techniky. Jedná se  

o JSDH obce Čechtice, která AZ získala bezplatným převodem v roce 2009. AZ je na 

podvozku IFA W50 s dostupnou pracovní výškou 30 m. AZ 30 IFA W50 byla vyrobena 

v roce 1972. Svým stářím tedy dosahuje úctyhodného věku 38 let. Pohled na AZ je  

na Obr. 12. 
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Obr. 12 – AZ IFA W50 u JSDH obce Čechtice 

 
4.3 Mobilní technika u JPO III 

Okres Benešov čítá 25 JPO, které jsou zařazené do kategorie JPO III. Z tohoto počtu 

jsou 2 JPO, které zajišťují dva výjezdy o zmenšeném počtu 1+3. 

Mobilní technika, která se v daných sborech vyskytuje, je typu CAS a DA. JSDH obce 

Sázava navíc vlastní AP. 

 

4.3.1 Cisternová automobilová stříkačka 

Na okrese Benešov je 25 JPO III, které vlastní celkem 28 CAS. Ovšem podle seznamu 

automobilů zařazených do IZS by jich mělo být 29. Jednotka, ve které je daná CAS 

postrádána, má ovšem dvě jiné. Jak je na Obr. 13 patrné, nejpočetnějším druhem CAS  

u JPO III je CAS 25 – Š706 RTHP. Dále následuje CAS 32 – T148 spolu s CAS K 25 -

L101.860. 
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Obr. 13 – Druhy CAS a jejich počet u JPO III 

 

U sboru vlastnícího CAS 16 – Š706 AKV jsem se dozvěděl, ţe ačkoli to není na první 

pohled vidět, automobil pomalu dosluhuje a bude s největší pravděpodobností vyřazen.  

V následujícím grafu (Obr. 14) je znázorněno stáří vozidel v závislosti na počtu. Počet 

CAS na tomto obrázku oproti Obr. 13 je o dva menší. Je to způsobeno nezjištěním roku 

výroby u dvou CAS. Dále zde můţeme pozorovat, ţe stáří většiny CAS u daných jednotek se 

pohybuje od 26 do 40 let. Průměrné stáří CAS u JPO III dosahuje 31,9 roku. U těchto 

jednotek se jiţ začínají objevovat CAS bezplatně převedené od HZS kraje. Jedná se převáţně 

o CAS K 25 – L101.860. 
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Obr. 14 – Období stáří CAS u JPO III 

 

4.3.2 Dopravní automobil 

Jestliţe je na okrese 25 JPO III, měl by zde být i minimálně stejný počet DA. Ovšem 

ne kaţdá JPO III vlastní dopravní automobil. Většina sborů, která ve svém vozovém parku 

nemá zařazený DA, vlastní jiný typ poţárního automobilu, který, jelikoţ nemá potřebné 

vybavení a počet míst k sezení, je veden jako osobní automobil. Mezi jednotkami je rozděleno 

celkem 19 DA. Nejpočetnější zastoupení DA má typ DA 12 na podvozku Avia. Aby byl 

Obr. 15 přehlednější, sloučil jsem typ A30 a A31. K tomuto kroku mě vedla také skutečnost, 

ţe některé DA vedené jako A30 a A31 neodpovídají roku výroby těchto typů. U Avie A31 se 

mi v dotazníku několikrát objevilo, ţe byla vyrobena před rokem 1980 a A30 po roce 1983. 

Přitom Avie typu A30 se začala vyrábět v roce 1968 a v roce 1983 se z tohoto typu vyvinula 

A31 [15]. Ostatní typy DA jsou s porovnáním mnoţství DA 12 A30/31 zanedbatelné. 
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Obr. 15 – Druhy DA a jejich počet u JPO III 

 

Z následujícího Obr. 16 můţeme pozorovat, ţe nejpočetnější skupina DA u JPO III se 

pohybuje v rozmezí stáří 21 aţ 25 let. Díky dvěma poměrně mladým DA u těchto jednotek je 

průměrné stáří 27,8 roku. Skupina DA u JPO III na okrese Benešov se řadí, v porovnání 

s ostatními početnějšími skupinami, mezi nejmladší automobily PO. Na Obr. 16 je o 2 DA 

méně neţ na Obr. 15, jelikoţ se mi nepodařilo zjistit rok výroby.  
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Obr. 16 – Období stáří DA u JPO III 

 

4.3.3 Automobilová plošina 

Na okrese Benešov je jediná JSDH obce kategorie JPO III, která je vybavena AP. 

V kapitole 6.2.4 je specifikováno, v jakých případech jsou touto technikou vybavovány JSDH 

obce. AP se nachází v městě Sázava, které má mnoho výškových budov (příloha 2). Jedná se 

o AP na podvozku Tatra s dostupnou výškou 27 m. Označení vozidla je AP 27-2 - T815. 

Tento poţární automobil je 20 let starý. 

 

4.4 Mobilní technika u JPO V 

JPO V je, co se týče počtu jednotek, nejpočetnější. Na okrese Benešov je 112 jednotek 

kategorie JPO V, přičemţ mobilní techniku, o kterou se ve své bakalářské práci zajímám, 

vlastní pouze 51 JSDH obcí. U této kategorie je největší rozdíl v počtu evidovaných 

automobilů a automobilů, které fyzicky existují. Oproti evidenci chybí u těchto jednotek 

1 CAS a 20 DA.  
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4.4.1 Cisternová automobilová stříkačka 

 U jednotek kategorie JPO V není příliš mnoho CAS. Na okrese Benešov je 15 CAS, 

rozdělených mezi 13 JPO. JSDH obce Pravonín a Lešany vlastní 2 CAS. Kolik kterých druhů 

CAS se u jednotek nachází, je ukázáno na Obr. 17. 

 

 

Obr. 17 - Druhy CAS a jejich počet u JPO V 

 

Průměrné stáří CAS je u těchto jednotek nejvyšší. Dosashuje 34,5 roku. Nejmladší 

CAS u těchto jednotek začínají na roku výroby 1988. Jsou zde i 3 CAS, které byly vyrobeny 

před rokem 1964 (Obr. 18). Počet CAS u Obr.18 a Obr. 17 je o 2 niţší. Velitel JSDH obce 

Lešany, která je vybavena 2 vozy CAS 25 – Š706 RTHP, nebyl schopen zjistit rok výroby  

u ţádné CAS. Proto nejsou zahrnuty do stáří techniky.  
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Obr. 18 – Období stáří CAS u JPO V  

 

4.4.2 Dopravní automobil 

Tento typ poţárního automobilu u JPO V převládá. Jak uţ to ale občas bývá, čím větší 

je mnoţství techniky k evidování, tím větší problém představuje. Na okrese jsou evidovány 43 

JSDH obce mající ve svém vybavení DA. Skutečnost ale je taková, ţe počet JPO V na okrese 

Benešov, které vlastní DA, je 34. Jedna jednotka nemající DA, vlastní 2 CAS. Zbývajících 8 

JSDH obcí nemá jediný poţární automobil. JSDH obce, které nemají DA, je většinou prodaly 

nebo odevzdaly do šrotu. Velitel JSDH obce Popovice mi sdělil, ţe automobil, který je veden 

v seznamu IZS u této jednotky, neměla jednotka nikdy v uţívání. Prý ho vlastnila obec, a aby 

nemusela platit povinné ručení, zařadila ho do IZS. Tento automobil jiţ v obci více neţ 10 let 

není.  

Celkový počet DA u těchto jednotek je 35. Jak rozmanité je mnoţství druhů DA u 

těchto jednotek, je vidět na Obr. 19. Jak je patrné, nejpočetnějším DA u JPO V je DA na 

podvozku Avie.  
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Obr. 19 – Druhy DA a jejich počet u JPO V 

 

Do zhodnocení stáří DA jsem nezahrnul 4 DA u JSDH obce Kozmice, Miličín – 

Záhoří u Miličína, Votice – Martinice a Týnec nad Sázavou. U těchto jednotek mi bylo pouze 

potvrzeno, ţe tam dané automobily jsou, ale více jsem se o nich nedozvěděl. Průměrné stáří 

DA u JPO V dosahuje 30,3 let. Zde jiţ začínají DA na stáří 11 let. Nejpočetnější skupina DA 

byla vyrobena mezi roky 1975 aţ 1983. Stáří všech DA je uvedeno na Obr. 20. Nalezneme 

zde i 2 automobily, které jsou nejstarší na celém okrese Benešov. Jedná se o DA 8 –

 Praga RN – rok výroby 1951, který by svým technickým stavem strčil do kapsy většinu 

jiných DA, a DA 12 – Garant vyrobený v roce 1956. Tento automobil by při rekonstrukci 

nástavby musel být odvezen nejspíše k truhláři, protoţe celá nástavba včetně kabiny je ze 

dřeva. Obrázky obou těchto veteránů jsou uvedeny v příloze 2. 
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 Obr. 20 – Období stáří DA u JPO V  

 

4.5 Zhodnocení mobilní techniky na okrese Benešov 

Na okrese Benešov je celkem 53 CAS, 59 DA, 2 AP, 1 RZA a 1 AZ (Tab. 8). 

Průměrné stáří CAS 32,5 roku, průměrné stáří 55 DA je 29,4 roku. Tato skutečnost je dosti 

znepokojující, avšak ne překvapivá. Jestliţe z 53 CAS, které jsou na okrese u JSDH obcí, je 

28 CAS 25 – Š706 RTHP a 8 CAS 32 – T148 – coţ je téměř 70 %, pak se není čemu divit.  

U DA má největší zastoupení (téměř 75 %) DA na podvozku Avie (A30, A31 a A20F). 

Průměrné stáří AP je 24 let. Obě AP jsou na podvozcích Tatra. Stáří AZ dosahuje věku 38 let. 

RZA je se svými 6 roky stáří nejmladším automobilem. 
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Tab. 8 – Přehled techniky na okrese Benešov 

Typ 

techniky 

Celkem 

[ks] 

průměrné 

stáří 

[roky] 

JPO II 

[ks] 

průměrné 

stáří 

[roky] 

JPO III 

[ks] 

průměrné 

stáří 

[roky] 

JPO V 

[ks] 

průměrné 

stáří 

[roky] 

CAS 53 32,5 10 31,8 28 31,9 15 34,5 

DA 59 29,4
1) 

5 30,4 19 27,8 35 30,4
2) 

AP 2 24 1 28 1 20 - - 

RZA 1 6 1 6 - - - - 

AZ 1 38 1 38 - - - - 

1) průměrné stáří se vztahuje na 55 DA 

2) průměrné stáří se vztahuje na 31 DA 

 

JPO II vlastní celkem 10 CAS, 5 DA, 1 AP, 1 AZ a 1 RZA. Nejvíce zastoupeným 

CAS je CAS 32 – T148, následujícím stejným počtem CAS 32 – T815, CAS K 25 – L101.860 

a CAS 25 – Š706 RTHP. Průměrné stáří CAS je u JPO II 31,8 roku. Nejpočetnějším DA 

s 80 % zastoupením je DA 12 – A31. Průměrné stáří DA je 30,4 roku. Jediná AP, kterou 

disponují JPO II je AP 27 – T148. Dosahuje stáří 28 let. Dalšími jedinými typy automobilů 

jsou AZ a RZA. AZ má označení AZ 30 IFA W50.  Byl vyroben v roce 1972, coţ odpovídá 

stáří 38 let. RZA na podvozku VW Transporter T5 TDI 4x4 je svými 6 lety stáří nejmladším 

automobilem PO na benešovském okrese vůbec. 

JPO III čítá dohromady 28 CAS, 19 DA a 1 AP. Průměrné stáří CAS je 31,9 roku. 

Nejpočetnějším typem je CAS 25 – Š706 RTHP, kterých je 14 kusů. Průměrné stáří DA je 

27,8 roku. I zde je nejpočetnějším typem DA 12 – A30 (A31), po Benešovském okrese jich 

jezdí 13. Jediná AP, která se u JPO III nalézá, je AP 27-2 - T815. Stáří této AP je 20 let. 

JPO V disponují celkem 15 CAS a 35 DA. Průměrné stáří činí 34,5 roku a mezi 

nejpočetnější typ CAS se s počtem 12 kusů řadí CAS 25 – Š706 RTHP. Nejvíce zastoupeným 

DA u JPO V je s počtem 27 kusů DA 12 – A31 (A30, A20F). Průměrné stáří DA činí 

30,3 roku. 

Jak jsme se dočetli výše, průměrné stáří CAS a DA se u všech kategorií většinou 

pohybuje nad hranicí 30 let. Pouze DA u JPO III se dostaly pod tuto hranici. Podíváme-li se 

do budoucnosti, dospěl jsem k závěru, ţe bez obnovy dnes jiţ poměrně zastaralé techniky se 

tyto jednotky neobejdou. Je zde několik moţností, jak tuto nepříznivou situaci změnit: 

Nákup nové techniky. Tato moţnost je z mého pohledu pro většinu jednotek nereálná. 

Zřizovatelé mnoha jednotek se v dnešní hospodářské recesi snaţí ušetřit finanční prostředky  

a vzhledem k finanční náročnosti nákupu nových CAS nebo DA bude od této moţnosti 

obnovy ustupováno nejdříve. 
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Převod od HZS. Tímto se moţná sníţí průměrné stáří vozidel, ale co se týče kvality, 

mnoho se asi nezmění. Dnes převáděné CAS bývají v nedobrém technickém stavu, v mnoha 

případech se do nich musí stejně investovat nemalé prostředky. Je pravděpodobné, ţe po 

začátku převodu CAS od HZS kraje, kterými jsou v rámci obnovy zásahové techniky 

vybavovány, se situace zlepší. 

Rekonstrukce. Tento typ zhodnocování poţární techniky je pro mnoho jednotek, 

potaţmo zřizovatelů, nejvíce přijatelný. Velitelé jednotek jsou spíše vyslyšeni, pokud 

poţadují např. 200 000 Kč na rekonstrukci neţ 5 mil. Kč na nákup nového auta. 

Přestavba. Tento typ obnovy techniky se také občas objevuje. Pouţívá se spíše ve 

spojení s DA. Obec koupí jednotce starší dodávku, kterou nechá následně přestavět na 

hasičský speciál.  
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5 Rekonstrukce mobilní techniky na okrese Benešov 

Rekonstrukcí mobilní techniky se rozumí obnovení původních funkcí poţární techniky 

se zlepšením poţárních parametrů na soudobou technickou úroveň [13]. 

V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, ţe poţární automobily u JPO všech kategorií 

jsou dosti zastaralé. Obce jako zřizovatelé těchto jednotek nemají dostatek finančních 

prostředků na nákup nové, dnešním potřebám vyhovující techniky. Mnohé jednotky musí 

dokonce vynaloţit velké úsilí, aby jim zřizovatelé zakoupili patřičné vybavení do stávajících 

poţárních automobilů. Při objíţdějí jednotek celého okresu a jejich základen jsem pozoroval, 

ţe ne všechny jednotky jsou vybaveny ochrannými prostředky, jako jsou zásahové oděvy 

nebo zásahové rukavice. Nejsou-li tedy peníze na tyto základní technické a ochranné 

prostředky, jen těţko se najdou finanční prostředky na rekonstrukce stávajících poţárních 

automobilů. Tato technika stárne, velitelé jednotek spolu s ostatními členy ji jen s velkým 

úsilím udrţují v provozuschopném stavu. 

Najdou se i zřizovatelé, kterým stav její techniky a zabezpečení obce není lhostejný a  

poskytují finanční prostředky na menší či větší rekonstrukce. Touto rekonstrukcí prodlouţí 

dobu ţivotnosti o 6 let [13].   

V následujících kapitolách uvedu provedené rekonstrukce na mobilní technice  

u jednotlivých kategorií JPO. Rekonstrukci jsem rozdělil na rekonstrukci nástavby  

a podvozku. Do rekonstrukce podvozku je zahrnuta i motorová část. 

 

5.1 Rekonstrukce u JPO II 

Rekonstrukce některé mobilní techniky proběhla u všech 5 JSDH obce. Jsou to 

jednotky obcí Votice, Čechtice, Čerčany, Neveklov a Trhový Štěpánov. 

 

5.1.1 Rekonstrukce CAS 

Na okrese je u JPO II celkem 10 CAS. Rekonstrukce byly provedeny u 6 automobilů. 

Na 3 automobilech byla provedena rekonstrukce nástavby. U poţárního automobilu  

CAS 32 - T815 JSDH obce Čerčany byla provedena rekonstrukce podvozkové i nástavbové 

části. Na obr. 21 je znázorněno, jaké druhy CAS prošly rekonstrukcí. V Tab. 9 je uvedeno, 

kolik která jednotka (zřizovatel) do daného automobilu investovala. 
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Obr. 21 – Druhy rekonstruovaných CAS a jejich počet u JPO II 

 

 

Tab. 9 – Finanční investice do CAS  u JPO II 

Rekonstrukce nástavby 

JSDH obce Typ CAS cena v Kč rok rekonstrukce 

Votice 
CAS K 25 - L101.860 400 000 2009 

CAS 32 - T815 480 000 2009 

Čechtice CAS K 25 - L101.860 250 000 2007 

Čerčany CAS 32 - T815 2 200 000 2005 

Trhový Štěpánov CAS 32 - T148 60 000 2005 

Neveklov CAS 32 - T148 10 000 2008 

 

 

5.1.2 Rekonstrukce DA 

DA u JPO II je 5 kusů, u 3 automobilů byla provedena rekonstrukce. Jedná se pouze  

o rekonstrukce nástavby. Rekonstrukci na daných automobilech prováděly 2 JSDH obce, 

Čerčany a Čechtice. 

Na obr. 22 je znázorněno, jaké druhy DA prošly rekonstrukcí. V Tab. 10 je uvedeno, 

kolik která jednotka (zřizovatel) do daného automobilu investovala. 
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Obr. 22 – Druhy rekonstruovaných DA a jejich počet u JPO II 

 

 

Tab. 10 – Finanční investice do DA u JPO II 

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ DA cena v Kč rok rekonstrukce 

Čerčany 
DA 12 - A31 15 000 2007 

DA 8 - T805 20 000 2008 

Čechtice DA 12 - A31 50 000 2003 

 

 

5.1.3 Rekonstrukce AP 

Na okrese Benešov je u JPO II pouze 1 AP. Jedná se o AP 27 – T148. Tento automobil 

vlastní JSDH obce Votice. Na jeho nástavbě byla provedena menší rekonstrukce. Podle 

vynaloţené částky do této rekonstrukce bych řekl, ţe se spíše jednalo o nějakou opravu. 

Velikost investice je uvedena v Tab. 11. 

 

Tab. 11 – Finanční investice do AP 27 - T148 u JPO II 

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ AP cena v Kč rok rekonstrukce 

Votice AP 27 - T148 40 000 2009 
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5.2 Rekonstrukce u JPO III 

U 17 jednotek proběhla rekonstrukce na podvozkové nebo nástavbové části DA nebo 

CAS. Finanční investice do rekonstrukcí se pohybují od desítek aţ po několik stovek tisíc. 

Podrobnější popis bude uveden v následujících kapitolách. 

 

5.2.1 Rekonstrukce CAS 

Na okrese je u JPO III 28 automobilů typu CAS. Rekonstrukce byla provedena na 16 

automobilech. U tří CAS prošly rekonstrukcí pouze podvozkové části. U 8 CAS byla 

provedena rekonstrukce nástavby. Rekonstrukce nástavby i podvozkové části byla provedena 

u 5 CAS, ovšem u 2 CAS se mi nepodařilo zjistit finanční náročnost těchto rekonstrukcí, 

neboť byly provedeny ještě před zakoupením obou CAS. Které typy a v jakém mnoţství byly 

rekonstruovány, je znázorněno na Obr. 23. V Tab. 12 je uvedeno, u jaké CAS příslušné 

jednotky byla provedena rekonstrukce a jaké mnoţství financí do ní bylo investováno. Kvůli 

velkému mnoţství dat jsou zde uvedeny pouze jednotky, které profinancovaly více neţ 

300 000 Kč. Celá tabulka je uvedena v příloze 3. 

 

 

Obr. 23 – Druhy rekonstruovaných CAS a jejich počet u JPO III 
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Tab. 12 – Finanční investice do CAS u JPO III 

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ CAS rekonstruováno cena v Kč rok rekonstrukce 

Jankov 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 350 000 

2009 

Vlašim – 

Domašín 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 678 000 2010 

Divišov 
CAS K 25 - 

L101.860 
nástavba 400 000 

2008 

Soběhrdy CAS 32 - T138 nástavba 920 000 2009 

Pyšely CAS 32 - T148 nástavba 460 000 2009 

Sázava CAS 32 - T815 
Zakoupena v roce 2009 za 2 400 000, byla po celkové 

rekonstrukci. 

Zdislavice 
CAS K 25 - 

L101.860 

Zakoupena v roce 2009 za 3 000 000, byla po celkové 

rekonstrukci. 

  

Z Tab. 12 můţeme vypozorovat, ţe většina rekonstrukcí, které se pohybovaly 

v částkách větších neţ 300 000,- Kč, byla provedena v roce 2009.  

 

5.2.2 Rekonstrukce DA 

Z celkového počtu 19 DA u JPO III byla provedena rekonstrukce u 7 automobilů.  

U DA Ford Tranzit byla provedena rekonstrukce nástavby i podvozkové části. U zbylých pěti 

automobilů byla provedena pouze rekonstrukce nástavby. Kolik kterých typů prošlo 

rekonstrukcí, je uvedeno na Obr. 24. Následující tabulka (Tab. 13) ukazuje, kolik bylo 

investováno do DA u jednotlivých jednotek a ve kterém roce rekonstrukce proběhly. 

 



38 
 

 

Obr. 24 – Druhy rekonstruovaných DA a jejich počet u JPO III 

 

 

Tab. 13 – Finanční investice do DA u JPO III  

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ DA rekonstruováno Cena v Kč rok rekonstrukce 

Olbramovice DA Ford Tranzit 
podvozek 30 000 2009 

nástavba 27 100 2009 

Sázava DA 12 - A31 nástavba 80 000 2004 

Vranov DA 12 - A31 nástavba 120 000 2009 

Načeradec DA 12 - A31 nástavba 30 000 2006 

Pyšely DA VW LT50 nástavba 32 000 2009 

Netvořice DA 12 - A31 nástavba 40 000 2001 

Chotýšany DA GAZ 69 nástavba 45 000 2005 

Miličín DA 12 - A31 
nástavba 

160 000 2009 
podvozek 
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5.2.3 Rekonstrukce AP 

U JPO III je jediná AP, typ AP 27 – 2 – T815, u JSDH obce Sázava. Tato jednotka 

nechala v dubnu roku 2010 provést menší rekonstrukci na části nástavby. Částka 10 000 Kč, 

která byla do této rekonstrukce investována, není nijak velká, coţ svědčí o rozsahu 

rekonstrukce (Tab. 14). 

 

Tab. 14 – Finanční investice do AP 27 – 2 – T815 u JPO III  

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ AP cena v Kč rok rekonstrukce 

Sázava AP 27 - 2 - T815 10 000 2010 

 

 
5.3 Rekonstrukce u JPO V 

Na okrese Benešov je 46 jednotek vlastnících 46 automobilů PO, které v této kapitole 

můţu hodnotit. Z těchto 46 automobilů prošlo pouze 17 nějakou rekonstrukcí. V následujících 

kapitolách podrobněji rozeberu, které jednotky zhodnotily svá vozidla a jaké finanční 

prostředky do nich investovaly.  

 

5.3.1 Rekonstrukce CAS 

Je chvályhodné, ţe existují i členové jednotek, kteří si svou obětavou prací dokáţí od 

obecních úřadů vymoci alespoň malý příspěvek na zhodnocení „své“ CAS. Z vlastní 

zkušenosti vím, kolik úsilí stojí přemlouvání zastupitelstva o udělení nějakého peněţitého 

daru na rekonstrukci CAS. Jednotky SDH kategorie JPO V jen stěţí dosáhnou na nějakou 

krajskou dotaci, jiţ by mohly vyuţít na rekonstrukci techniky. 

I přes tento veliký problém se sehnáním financí na rekonstrukci, je na okrese Benešov 

z celkového počtu patnácti CAS pět vozů, které prošly alespoň částečnou rekonstrukcí. Cena 

za rekonstrukci se zde většinou pohybuje pod hranicí 50 000 Kč. Obecní úřad obce Neustupov 

do rekonstrukce CAS své JSDH investoval částku 110 000 Kč. U jednotek JPO V prošly 

rekonstrukcí pouze vozy CAS 25 – Š706 RTHP. Investované částky jsou spolu s typem 

rekonstrukce uvedeny v Tab. 15.  
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Tab. 15 – Finanční investice do CAS u JPO V 

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ CAS rekonstruováno cena v Kč 
rok 

rekonstrukce 

Lešany 
CAS 25 - Š706 

RTHP 

podvozek 20 000 2008 

nástavba 50 000 2009 

Neustupov 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 110 000 2005 

Přestavlky u 

Čerčan 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 50 000 2010 

Petroupim 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 15 000 2010 

Bílkovice 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 2 500 2009 

 

5.3.2 Rekonstrukce DA 

Na okrese Benešov je 35 DA. V této kapitole však hodnotím pouze 31 DA, protoţe  

o čtyřech automobilech se mi nedostalo potřebných informací. Z počtu 31 DA prošlo 13 

automobilů rekonstrukcí. O jaké automobily se jedná a kolik kterých je, uvádí Obr. 25. 

Mnoţství proinvestovaných peněz spolu s typem rekonstrukce je uvedeno v Tab. 16. 

 

 

Obr. 25 – Druhy repasovaných DA a jejich počet u JPO V 
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Tab. 16 – Finanční investice do DA u JPO V 

Rekonstrukce 

JSDH obce Typ CAS rekonstruováno cena v Kč rok rekonstrukce 

Jankov – 

Odlochovice 
DA 12 - A31 nástavba 80 000 2008 

Benešov – Úročnice DA 12 - A30 podvozek 25 000 2005 

Bystřice – 

Nesvačily 
DA 12 - Garant podvozek 8 000 2005 

Keblov DA 12 - A31 podvozek 5 000 2009 

Hulice DA 12 - A31 nástavba 60 000 2008 

Přestavlky u Čerčan DA 12 - A30 nástavba 30 000 2010 

Maršovice DA 12 - A30 nástavba 50 000 2003 

Smilkov DA 12 - Š1203 nástavba 25 000 1992 

Ješetice DA 12 - A30 nástavba 45 000 2008 

Heřmaničky DA 12 - A31 nástavba 60 000 2009 

Kondrac DA 12 - A30 nástavba 25 000 2004 

Snět DA - A20F nástavba 30 000 2005 

Mnichovice DA 12 - A30 nástavba 6 000 2006 

 

 

5.4 Zhodnocení rekonstruované techniky na okrese Benešov 

Na okrese Benešov je celkem 53 CAS, 59 DA, 2 AP, 1 RZA a 1 AZ. Z tohoto 

mnoţství prošlo částečnou nebo úplnou rekonstrukcí 27 CAS, 24 DA a 2 AP (Tab. 17). 

Nejčastěji rekonstruovanou CAS je CAS 25 – Š706 RTHP. Tento typ prošel nějakou 

rekonstrukcí v 11 případech. Vozy CAS K 25 – L101.860 prošly rekonstrukcí v pěti 

případech. U DA se nejčastěji rekonstruovalo DA 12 – A31 (11 ks) a 6 ks DA 12 – A30. 
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Tab. 17 – Přehled rekonstruované techniky 

Typ techniky 
JPO JPO II [ks] JPO III [ks] JPO V [ks] 

celkem rekonst. celkem rekonst. celkem rekonst. celkem rekonst. 

CAS 53 27 10 6 28 16 15 5 

DA 59 24 5 3 19 8 35 13 

AP 2 2 1 1 1 1 - - 

RZA 1 0 1 0 - - - - 

AZ 1 0 1 0 - - - - 

 

JPO II vlastní celkem 10 CAS, 5 DA, 1 AP, 1 RZA a 1 AZ. U těchto jednotek prošlo 

rekonstrukcí 4 CAS, 3 DA a 1 AP. U JPO II byly rekonstruovány po 2 ks CAS 32 – T815, 

CAS 32 – T148  a CAS K 25 – L101.860. U DA prošly rekonstrukcí 2 ks DA 12 – A31 a 1 ks 

DA 8 – T805. Částečně rekonstruována byla i jediná AP, kterou JPO II disponuje. Jde  

o AP 27 – T148. 

JPO III disponují 28 CAS, 19 DA a 1 AP. Zde prošlo rekonstrukcí 16 CAS, 8 DA  

a 1 AP. Nejvíce rekonstruovaným typem CAS je CAS 25 – Š706 RTHP. Jedná se o 6 CAS. 

Dále byly rekonstruovány 3 ks CAS 32 – T148 a CAS K 25 – L101.860 a 2 ks CAS 32 –

 T138. U DA byly rekonstruovány 4 DA 12 – A31 a 1 ks DA Ford Tranzit, DA VW LT50  

a DA GAZ 69. U JSDH obce Sázava byla částečně rekonstruována AP 27 – 2 – T815. 

JPO V vlastní 15 CAS a 35 DA. Z nich bylo rekonstruováno 5 CAS a 13 DA. U CAS 

se ve všech případech jednalo o CAS 25 – Š706 RTHP. U DA se v 6 případech jednalo  

o DA 12 – A30 a ve 4 případech o DA 12 – A31 
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6 Přestavba mobilní techniky na okrese Benešov 

Přestavba je změna, úprava podstatných částí mechanismů nebo konstrukce poţární 

techniky, při které došlo ke změně: 

- podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměrů, obsaditelnosti, druhu řízení 

nebo brzd, 

- typu motoru nebo druhu pohonu, 

- druhu karosérie nebo nástavby. 

 

Tento způsob obnovy poţární techniky není na okrese Benešov moc rozšířen, ale 

občas se vyskytne. Tohoto typu zhodnocení se nejčastěji vyuţívá při přestavbě nástavby  

DA. Obec jednotce zakoupí nějakou dodávku, např. Ford Tranzit, a jednotka si jej nechá 

přestavět na DA. Méně vyuţívaná je přestavba u CAS. Při provádění průzkumu jsem narazil 

na sbor, který si v 80. letech pořídil nákladní automobil se samotnou nádrţí a nechal si jej 

přestavět na hasičský speciál. Některé jednotky si u starších CAS nechávají vyměnit motor za 

jiný, výkonnější. S tím jsou potom spojené i další úpravy. 

 

6.1 Přestavba u JPO II 

U JPO II prošel přestavbou pouze jediný automobil PO. Jedná se o RZA u města 

Votice. V březnu 2009 byl zakoupen automobil VW Transporter T5 TDI 4x4, u kterého 

následně došlo k přestavbě podvozku a nástavby (Obr. 10). RZA nahradil havarovaný vůz. 

V následující tabulce (Tab. 18) jsou uvedeny prováděné přestavby a jejich cena. 

 

Tab.18 – Finanční investice do RZA u JPO II 

JSDH obce Typ RZA Přestavba Cena v Kč Rok přestavby 

Votice VW Transporter T5 
podvozek 370 000 2009 

nástavba 150 000 2009 

 

 

6.2 Přestavba u JPO III 

U JPO III prošly přestavbou 2 CAS a 2 DA. Bliţší informace o těchto přestavbách 

jsou uvedeny v následujících kapitolách  
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6.2.1 Přestavba CAS 

 Přestavba první CAS proběhla uţ v 80. letech, kdy byl přestavěn kropicí vůz na vůz 

s nástavbou pro CAS. Jednalo se o CAS 25 – Š706 RTHP. U druhé CAS 25 – Š706 RTHP 

proběhla v letošním roce 2010 přestavba podvozku. Na této CAS byl vyměněn motor za 

výkonnější. Dále došlo k výměně převodovky (byla nahrazena půlenou převodovkou), 

výměně brzd na dvouokruhové a k výměně servořízení. Spolu s touto přestavbou došlo 

k rekonstrukci nástavby. V Tab. 19 jsou uvedeny ceny přestaveb. 

 

Tab. 19 – Finanční investice do CAS u JPO III 

Přestavba 

JSDH obce Typ CAS přestavba cena Rok přestavby 

Dolní Kralovice CAS 25 - Š706 RTHP nástavba 70 000 1974 

Vlašim-Domašín CAS 25 - Š706 RTHP podvozek 402 000 2009 

 

 

6.2.2 Přestavba DA 

U JPO III proběhly u DA pouze dvě přestavby. Jednalo se přestavbu podvozku  

a nástavby u JSDH obce Olbramovice a o přestavbu nástavby u JSDH obce Bystřice.  

U přestaveb nástavby se jedná o vestavění polic a uspořádání věcných prostředků v dříve 

skříňové nástavbě. 

 

Tab. 20 – Finanční investice do DA u JPO III 

Přestavba 

JSDH obce Typ DA Přestavba Cena Rok přestavby 

Olbramovice DA 12 - A30 
podvozek 50 000 1986 

nástavba 70 000 1986 

Bystřice DA 12 - Robur nástavba 10 000 1987 

 

 

6.3 Přestavba u JPO V 

Přestavba je u JPO V více vyuţívaná neţ u JPO III. U JPO V neprošla jakoukoli 

přestavbou jediná CAS. Přestavby byly provedeny pouze u 10 DA. 
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6.3.1 Přestavba DA 

U JPO V došlo k přestavbě 10 DA. U 3 DA se jedná o přestavbu podvozku. U 7 DA 

byla provedena přestavba nástavby. Zde nejčastěji došlo o oddělení zavazadlového prostoru 

od prostoru kabiny. Oddělený zavazadlový prostor byl následně vybaven úloţnými boxy 

(regály) na potřebné věcné prostředky. DA, které prošly přestavbou, jsou spolu s rokem 

přestavby a finanční investicí uvedeny v Tab. 21. 

 

Tab. 21 – Finanční investice do DA u JPO V 

Přestavba 

JSDH obce Typ DA přestavba cena v Kč Rok přestavby 

Rataje DA 12 - Toyota podvozek 170 000 2002 

Střezimíř DA 12 - A31 podvozek 49 000 2008 

Kondrac DA 12 - A30 podvozek 15 000 2007 

Choratice DA 12 - A30 nástavba 6 000 2001 

Ostředek DA - A20F nástavba 15 000 2005 

Poříčí nad 

Sázavou 
DA 12 - A31 nástavba 50 000 2008 

Smilkov DA 12 - A31 nástavba 75 000 2004 

Bystřice-

Ouběnice 
DA 12 - Robur nástavba 60 000 1994 

Studený DA - A20F nástavba 5 000 2008 

Bystřice-

Nesvačily 
DA 12 - Garant nástavba 10 000 1988 

 

 

6.4 Zhodnocení přestavby techniky na okrese Benešov 

Na okrese Benešov je celkem 53 CAS, 59 DA, 2 AP, 1 RZA a 1 AZ. Přestavbou 

prošly 2 CAS, 12 DA a 1 RZA. Obě CAS byly typu CAS 25 – Š706 RTHP. Z DA nejčastěji 

procházely přestavbou DA na podvozku Avia. Byly to tři automobily DA – A30 a 

tři automobily DA – A31. 
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Tab. 22 – Přehled techniky, kde byla provedena přestavba 

přestavba 

Typ techniky 
JPO JPO II [ks] JPO III [ks] JPO V [ks] 

celkem přestav. celkem přestav. celkem přestav. celkem přestav. 

CAS 53 2 10 0 28 2 15 0 

DA 59 12 5 0 19 2 35 10 

AP 2 0 1 0 1 0 - - 

RZA 1 1 1 1 - - - - 

AZ 1 0 1 0 - - - - 

 

 

U JPO II prošel přestavbou jediný automobil. Jedná se o RZA VW Transporter T5. 

Jedná se o RZA dislokovaný v hasičské zbrojnici JSDH obce Votice. Tento automobil prošel 

celkovou přestavbou v hodnotě 520 000 Kč. 

U JPO III prošly přestavbou 2 CAS a 2 DA. U obou CAS se jednalo o CAS 25 –

 Š706 RTHP. CAS JSDH obce Vlašim – Domašín prošla současně rekonstrukcí nástavby, viz. 

kapitola 7.2.1. U DA se jednalo o přestavbu u DA 12 – A30 u JSDH obce Olbramovice  

a DA 12 – Robur u JSDH obce Bystřice. 

U JPO V prošlo přestavbou 10 DA. U dvou DA se jednalo o přestavbu na podvozkové 

části a u osmi DA na nástavbě. Nejčastěji procházely přestavbou DA 12 – A31 následované 

DA 12 – A30 a A20F. 
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7 Údržba na mobilní technice u JSDH obce na okrese Benešov 

Aby byl neustále automobil v akceschopném stavu, musí se na něm provádět 

pravidelná údrţba. Při jakémkoli poškození automobilu vedoucího ke ztrátě akceschopnosti 

musí dojít k jeho opravě. Při provádění průzkumu jsem u velitelů, strojníků nebo jiných 

pověřených osob zjišťoval, kolik finančních prostředků vynaloţili do běţné opravy a údrţby 

kaţdého vozidla, kterým disponují, během roku 2007, 2008 a 2009. Při vyhodnocování těchto 

dat jsem postupoval následovně: Nejprve jsem u kaţdého vozidla v dané jednotce spočetl, 

kolik průměrně ročně investuje do příslušného automobilu. Jestliţe daná jednotka vlastnila 

více vozidel, vypočetl jsem, kolik průměrně tato jednotka investuje za rok do jednoho vozidla. 

Finanční investice jsem následně rozdělil do skupin po 5 tisících a přiřadil k nim počet 

jednotek, které se svou průměrnou roční investicí do běţných oprav (údrţby) pohybují 

v příslušném rozmezí (Obr. 26). V těchto financích nejsou zahrnuty náklady na PHM a 

poplatky spojené s kaţdoroční technickou kontrolou. 

 

 

Obr. 26 – Investice do mobilní techniky u JPO na okrese Benešov 

 

Je s podivem, ţe na území okresu Benešov existuje tolik jednotek, které neinvestují 

ţádné prostředky do údrţby své techniky. Není to ale tím, ţe by jim stav jejich techniky byl 

lhostejný. V drtivé většině případů se jedná o jednotky, které mají minimální počet výjezdů za 

rok. Při údrţbě většinou provádí pouze dolití baterií, promazání hřídelů a výměnu oleje. 
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Výměnu oleje díky málo najeţděným kilometrům neprovádějí kaţdý rok, tudíţ se do 

zjišťovaného období nemusela promítnout. 
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8 Zhodnocení aktuálního stavu mobilní techniky u JSDH obce na 

okrese Benešov 

Na okrese Benešov je podle plánu plošného pokrytí 81 jednotek PO, které vlastní 

automobily typu CAS, DA, AP, AZ a RZA. Na Obr. 27 je vidět, v jakém počtu je daná 

jednotka na okrese zastoupena. Není jistě ţádným překvapením, ţe nejpočetnější jednotkou je 

JPO V. Mezi jednotkami kategorie JPO III jsou dvě jednotky kategorie JPO III/2 

 

 

Obr. 27 – Počet jednotlivých druhů jednotek 

  

U JSDH obce je na okrese Benešov dislokováno 53 CAS. Nejvíce zastoupeným typem 

je CAS 25 – Š706 RTHP v počtu 28 kusů. Za ním následuje typ CAS 32 – T148  

a CAS K 25 – L101.860. Nejvíce CAS se pohybuje v rozmezí stáří 21 aţ 35 let a 31 aţ 35 let. 

Je zde ovšem i několik CAS vyrobených před rokem 1965, coţ odpovídá stáří 45 let a více. 

DA je u JSDH obce 59 ks. Nejvíce zastoupeným DA je DA 12 na podvozku Avia. Do 

těchto DA jsem zahrnul typ A30, A31 a A20F. Největší počet DA se pohybuje v rozsahu stáří 

21 aţ 25 let. Hodně DA je ale ještě starších. 

Dále zde jsou 2 AP, jedna byla vyrobena v roce 1982 a druhá v roce 1990, AZ 

vyrobený v roce 1972 a RZA vyrobený v roce 2004. 

Ne všechny jednotky jsou se stářím svých vozidel spokojeny. Jelikoţ ani jedna 

jednotka nedosáhla z finančního hlediska na nový automobil, přistoupily alespoň ke 

zhodnocení stávajících automobilů PO. Na celém okrese bylo zhodnoceno pomocí 

rekonstrukce, přestavby nebo jejich kombinací 28 CAS, 36 DA, 2 AP a RZA (Tab. 23).  
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Tab. 23 – Zobrazení celkového počtu techniky a techniky, která byla zhodnocena 

zhodnocení 

Typ techniky 
JPO JPO II [ks] JPO III [ks] JPO V [ks] 

celkem zhodnoc. celkem zhodnoc. celkem zhodnoc. celkem zhodnoc. 

CAS 53 28 10 6 28 17 15 5 

DA 59 36 5 3 19 10 35 23 

AP 2 2 1 1 1 1 - - 

RZA 1 1 1 1 - - - - 

AZ 1 0 1 0 - - - - 

 

Po technickém zhodnocení se podle Tab. 6 prodluţuje orientační doba ţivotnosti  

u CAS o 6 let. Vezmeme-li v potaz tuto skutečnost o prodlouţení orientační doby ţivotnosti  

a aplikujeme těchto 6 let na CAS, které byly zhodnoceny, je na celém okrese pouze 24 CAS, 

které budou splňovat orientační dobu ţivotnosti. V příloze 4 je seznam veškeré techniky  

i s údajem, jestli na ní bylo provedeno nějaké technické zhodnocení. 
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9 Doporučená obnova požární technika u JSDH obce 

Skutečností je, ţe stáří techniky nemá na akceschopnost v podstatě ţádný vliv. Stáří 

vozidla spíše ovlivňuje jeho spolehlivost. Předpokládáme, ţe čím je vozidlo starší, má častější 

poruchy a musí se více investovat do jeho oprav. Výhodou u takto starých automobilů však je, 

ţe ovládání a činnost všech částí vozidla není zajišťováno pomocí sloţité elektroniky. 

S opravou si tak poradí kaţdý šikovný automechanik nebo domácí kutil.  

Jediné, co můţe vyřadit automobil z akceschopnosti, je jeho technický stav. Kaţdý 

poţární automobil musí jednou za 12 měsíců projít technickou kontrolou. Ta se zaměřuje na 

kontrolu částí a zařízení, které jsou nezbytné pro bezpečnost a provozuschopnost na 

komunikacích. Dalším potřebným zařízením pro provozováním CAS je čerpadlo a nádrţ na 

hasivo. Pokud na automobilu funguje vše jak má a poţární automobil je způsobilý pro provoz 

na veřejných komunikacích, není jediný důvod, proč by automobil nemohl být akceschopný.  

Aby se sníţilo stáří techniky, se kterým je spojena spolehlivost poţárního automobilu, 

je zapotřebí obměnit techniku. Jaké jsou moţnosti obměny jsem uvedl v kapitole 6.5. Na 

okrese Benešov je několik jednotek, kterých se obměna týká bezprostředně. Kritérií pro 

určení jednotek, kterých by se měla obměna prvotně týkat, je několik. Jedním z nich je 

vzdálenost od HZS kraje (potaţmo jejich dojezdových časů), kategorie jednotky a součastný 

stav jejich poţárních vozidel. 

 

9.1 Obnova u JPO II 

Na okrese Benešov jsou i jednotky kategorie JPO II, které vlastní pouze CAS 

pohybující se za hranicí stáří 30 let a neprošly buď ţádným nebo pouze minimálním 

zhodnocením, které by odpovídalo dnešním potřebám. Jednotka, která by měla dostat novou 

techniku, je JSDH obce Neveklov. Myslím, ţe CAS 25 – Š706 RTHP a CAS 32 – T148 bez 

většího technického zhodnocení je při dojezdovém čase přesahujícím 15 minut kolegů ze 

stanice Benešov, velmi nedostatečné. Další, která by měla nás dostat novou techniku, je JSDH 

obce Trhový Štěpánov. Tato jednotka je vybavena pouze jediným poţárním automobilem 

CAS 32 – T148 z roku 1980, na kterém byla v roce 2005 provedena menší rekonstrukce 

nástavby. Tato jednotka by také měla být dovybavena jedním DA. 
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9.2 Obnova u JPO III 

U JSDH obce kategorie JPO III, bych doporučoval obměnu novou CAS pro sedm 

JSDH obce. U těchto jednotek jsem vzal v potaz hlavně vzdálenost od nejbliţší stanice HZS 

kraje, profil krajiny, ve které se jednotka nachází a zastaralost techniky. Dané jednotky jsem 

seřadil podle nutnosti obnovy (Tab. 23). 

 

Tab. 24 – Doporučené jednotky pro nové CAS 

pořadí Jednotka 

1 Dolní Kralovice 

2 Netvořice 

3 Miličín 

4 Křečovice 

5 Vrchotovy Janovice 

6 Krhanice 

7 Louňovice pod Blaníkem 

 

 

U dvou JSDH obce jsem navrhl obměnu techniky, i kdyţ jejich stávající prošla 

částečnou rekonstrukcí. Jedná se o jednotky, které mají ve svém okolí poměrné kopcovitý 

terén a výkon motorů u daných automobilů je nedostatečný.  

Aby bylo vybavení všech jednotek v souladu s vyhláškou č. 247/2001 Sb, o organizaci 

a činnosti jednotek poţární ochrany, doporučuji, aby byly jednotky, které nejsou vybaveny 

DA, dovybaveny. Jedná se o JSDH obce Jankov, Čtyřkoly, Vlašim – Bolina, Vlašim –

 Domašín, Vlašim, Zdislavice, Soběhrdy, Bukovany a Postupice. 

 

9.3 Obnova u JPO V 

Myslím, ţe obnova mobilní techniky u JPO V, není tolik stěţejní, jako u jednotek 

JPO II a JPO III. Jelikoţ tyto jednotky jsou určeny pro zásahy v katastru obce, měly by se o 

jejich obměnu postarat v první řadě jejich zřizovatelé. U těchto jednotek bych upřednostňoval 

rekonstrukci stávající techniky nebo koupi (přepis) starší techniky od jiných jednotek vyšší 

kategorie. 
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10 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval zhodnocením akceschopnosti mobilní 

techniky typu CAS, DA, RZA, AP a AZ u JSDH obce na okrese Benešov. Akceschopnost 

mobilní techniky znamená, ţe musí být připravena k okamţitému výjezdu. Akceschopnost 

mobilní techniky do jisté míry ovlivňuje její stáří. Ne, ţe by na ni měla přímý vliv, ale se 

stářím narůstá poruchovost. Strojníci a lidé, kteří se v jednotce starají o opravy na poţárním 

automobilu, musí s vypětím sil tyto poruchy odstraňovat. Naštěstí u automobilů, které ještě 

nejsou ovládány elektronicky, se těmto lidem daří většinu poruch odstranit bez pomoci 

odborníků. 

V první části práce uvádím, kolik jednotek na okrese Benešov spadá do kategorie 

JPO II, JPO III a JPO V, zmiňuji plošné rozmístění jednotkami po celém okrese a hodnotím 

statistiku zásahů JSDH obce za roky 2008 a 2009. Musím přiznat, ţe mě samotného překvapil 

procentuální podíl zásahů JSDH obce na celkovém počtu zásahů na okrese. V roce 2008 

dosahoval téměř 38 % (republikový průměr činil 24,9 %) a v roce 2009 bezmála 36 % 

(republikový průměr činil 29,1 %). 

V hlavní části bakalářské práce jsem provedl sumarizaci CAS, DA, RZA, AP a AZ na 

okrese. Zde mě nepříjemně překvapil rozdíl mezi evidovanou technikou a technikou, kterou 

jednotky fyzicky disponují. Následně jsem zvlášť rozebíral stav techniky u JPO II, JPO III  

a JPO V. Většina jednotek vlastní CAS 25 – Š706 RTHP (i JPO II), coţ nepříjemně ovlivňuje 

průměrné stáří všech CAS, to činí 32,5 roku. Na konci kapitoly jsem poté uvedl moţnosti 

omlazení vozového parku u JSDH obce na okrese Benešov. 

Následně jsem rozebíral, které jednotky (zřizovatelé) investovaly do zhodnocení své 

techniky Zhodnocením mám na mysli provedení rekonstrukce, přestavby nebo kombinace 

obojího. Je zde několik jednotek, které do svých automobilů investovaly částky vysoce 

přesahující 500 000 Kč. 

V práci také vyhodnocuji, kolik která jednotka investuje do běţných oprav nebo 

údrţby jednoho poţárního automobilu během roku. Jsou zde jednotky, které za zkoumané 

roky 2007, 2008, 2008 neinvestovaly nic, ale i takové, které průměrně investují více neţ 

20 000  Kč. To, ţe jednotka za poslední tři roky neinvestovala do svého automobilu ţádné 

finanční prostředky, můţe mít několik důvodů: 

- výměnu olejů, dolévání baterií a promazávání točivých elementů provádí v intervalu 

delším neţ tři roky, 

- údrţba jim je lhostejná, 
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- jedná se o bezporuchový a bezúdrţbový automobil. 

 

V závěru práce jsem se zabýval zhodnocením aktuálního stavu všech zkoumaných 

poţárních automobilů. Sestavil jsem zkrácený přehled o celkovém počtu techniky a mnoţství 

automobilů, které bylo jakýmkoli způsobem zhodnoceno. 

Na konci jsem uvedl doporučení, které jednotky by v nejbliţší době měly přistoupit 

k obnově mobilní techniky, a které jednotky by se měly dovybavit danou technikou, aby 

vyhovovaly poţadavkům vyhlášky č. 247/2001 Sb. 

To, ţe je automobil akceschopný, ještě neznamená, ţe je akceschopná celá jednotka. 

Na jednotku se vztahují určité povinnosti, které musí plnit. Při provádění sběru dat jsem ještě 

zjišťoval, zda se členové jednotky účastní povinných zdravotních prohlídek a nějakých forem 

teoretického a praktického výcviku hasičů k prohloubení odborných znalostí. Musím říct, ţe 

některé jednotky, potaţmo jejich členové, se zdravotních prohlídek vůbec neúčastní. 
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Příloha 1 Vstupní dotazník pro JSDH obce 

 

Název jednotky:  Kategorie:  

Zřizovatel: Evidenční číslo:  

Velitel jednotky - kontakt: 

Účastní se členové jednotky periodické preventivní zdravotní prohlídky? 

ANO                                                              NE 

Účastní se kaţdoročně členové jednotky specializačních kurzů, přednášek, seminářů nebo 

jiných forem teoretického a praktického výcviku hasičů za účelem prohloubení odborných 

znalostí? 

ANO                                                              NE 

 

CAS - cisternová automobilová stříkačka 

Typ:  SPZ:  Rok výroby: 

Provádíte na vozidle běţné opravy (údrţbu) během roku? proinvestovaná částka 

2007 ano ne   

2008 ano ne   

2009 ano ne   

Byla na vozidle provedena rekonstrukce 

některé z částí?  

začátek rek. 

[měsíc/rok] 

konec rek. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

Byla na vozidle provedena přestavba 

některé z částí? 

začátek přest. 

[měsíc/rok] 

konec přest. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       
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DA – dopravní automobil 

Typ:  SPZ:  Rok výroby: 

Provádíte na vozidle běţné opravy (údrţbu) během roku? proinvestovaná částka 

2007 ano ne   

2008 ano ne   

2009 ano ne   

Byla na vozidle provedena rekonstrukce 

některé z částí?  

začátek rek. 

[měsíc/rok] 

konec rek. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

Byla na vozidle provedena přestavba 

některé z částí? 

začátek přest. 

[měsíc/rok] 

konec přest. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

 

 

AP – automobilová plošina 

Typ:  SPZ:  Rok výroby: 

Provádíte na vozidle běţné opravy (údrţbu) během roku? proinvestovaná částka 

2007 ano ne   

2008 ano ne   

2009 ano ne   

Byla na vozidle provedena rekonstrukce 

některé z částí?  

začátek rek. 

[měsíc/rok] 

konec rek. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

Byla na vozidle provedena přestavba 

některé z částí? 

začátek přest. 

[měsíc/rok] 

konec přest. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       
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AZ – automobilový ţebřík 

Typ:  SPZ:  Rok výroby: 

Provádíte na vozidle běţné opravy (údrţbu) během roku? proinvestovaná částka 

2007 ano ne   

2008 ano ne   

2009 ano ne   

Byla na vozidle provedena rekonstrukce 

některé z částí?  

začátek rek. 

[měsíc/rok] 

konec rek. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

Byla na vozidle provedena přestavba 

některé z částí? 

začátek přest. 

[měsíc/rok] 

konec přest. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

 

 

RZA – rychlý zásahový automobil 

Typ:  SPZ:  Rok výroby: 

Provádíte na vozidle běţné opravy (údrţbu) během roku? proinvestovaná částka 

2007 ano ne   

2008 ano ne   

2009 ano ne   

Byla na vozidle provedena rekonstrukce 

některé z částí?  

začátek rek. 

[měsíc/rok] 

konec rek. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       

Byla na vozidle provedena přestavba 

některé z částí? 

začátek přest. 

[měsíc/rok] 

konec přest. 

[měsíc/rok] 
cena 

podvozek ano ne       

nástavba ano ne       
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Příloha 2 Poţární automobily u některých JSDH obcí 

 

AP 27 – 2 – T815 a CAS 32 – T815 u JSDH obce Sázava 

 

 

DA 12 – Garant u JSDH obce Bystřice – Nesvačily 

 

 

DA 8 – Praga RN u JSDH obce Heřmaničky – Velké Heřmanice 
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CAS 32 – T138 u JSDH obce Soběhrdy 

 

 

CAS 32 – T148 u JSDH obce Načeradec 

 

 

CAS 25 – Š706 RTHP u JSDH obce Vlašim – Domašín  
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CAS 25 – Š706 RTHP u JSDH obce Jankov 
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Příloha 3 Rekonstrukce CAS u JPO III  

JSDH obce Typ CAS rekonstruováno Cena v Kč 
rok 

rekonstrukce 

Vrchotovy 

Janovice 
CAS 32 - T148 podvozek 57 000 2007 

Vranov 
CAS 25 - Š706 

RTHP 

podvozek 120 000 2010 

nástavba 30 000 2008 

Postupice 
CAS K 25 - 

L101.860 
podvozek 80 000 2004 

Louňovice pod 

Blaníkem 

CAS 16 - Š706 

AKV 
podvozek 45 000 2001 

Olbramovice CAS 32 - T138 
podvozek 73 000 2004 

nástavba 49 000 2004 

Bukovany 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 10 000 2005 

Netvořice 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 60 000 2000 

Krhanice 
CAS 25 - Š706 

RTHP 

podvozek 20 000 2009 

nástavba 140 000 2009 

Jankov 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 350 000 2009 

Vlašim-Domašín 
CAS 25 - Š706 

RTHP 
nástavba 678 000 2010 

Divišov 
CAS K 25 - 

L101.860 
nástavba 400 000 2008 

Soběhrdy CAS 32 - T138 nástavba 920 000 2009 

Načeradec CAS 32 - T148 nástavba 150 000 2001 

Pyšely CAS 32 - T148 nástavba 460 000 2009 

Sázava CAS 32 - T815 
Zakoupena v roce 2009 za 2 400 000, byla po 

celkové rekonstrukci. 

Zdislavice 
CAS K 25 - 

L101.860 

Zakoupena v roce 2009 za 3 000 000, byla po 

celkové rekonstrukci. 
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Příloha 4 Seznam veškeré mobilní techniky u JSDH obcí 

 

Kategorie 

JPO 

Název 

JPO 
Typ automobilu 

Rok 

výroby 

Technické 

zhodnocení 
zhodnoceno Rok 

částka v 

Kč 

JPO II 

Votice CAS 32 - T815 1986 rekonstrukce nástavba 2009 470 000 

CAS K 25 - 

L101.860 
1990 rekonstrukce nástavba 2009 400 000 

DA 12 - A31 1989 - - - - 

RZA VW 

Transporter 
2004 přestavba 

nástavba, 

podvozek 
2009 520 000 

AP 27 - T148 1982 rekonstrukce nástavba 2009 40 000 

Čechtice CAS K 25 - 

L101.860 
1988 rekonstrukce nástavba 2007 250 000 

CAS 32 - T148 1969 - - - - 

CAS 16 - P V3S 1963 - - - - 

DA 12 - A31 1980 rekonstrukce nástavba 2003 50 000 

AZ 30 IFA W50 1972 - - - - 

Neveklov CAS 32 - T148 1975 rekonstrukce nástavba 2008 10 000 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1970 - - - - 

DA 12 - A31 1985 - - - - 

Čerčany CAS 32 - T815 
1986 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2005 

2 200 

000 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1975 - - - - 

DA 12 - A31 1988 rekonstrukce nástavba 2007 15 000 

DA 8 - T805 1956 rekonstrukce nástavba 2008 20 000 

Trhový 

Štěpánov 

CAS 32 - T148 
1980 rekonstrukce nástavba 2005 60 000 

JPO III 

Vrchotovy 

Janovice 

CAS 32 - T148 
1974 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2007 59 500 

DA 12 - A31 1973 - - - - 

Jankov CAS 25 - Š706 

RTHP 
1981 rekonstrukce nástavba 2009 350 000 

Bystřice CAS K 25 - 

L101.860 
1988 - - - - 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1977 - - - - 

DA 12 - A31 1988 - - - - 

DA 12 - Robur 1975 rekonstrukce nástavba 1987 10 000 
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JPO III 

Čtyřkoly CAS 25 - Š706 

RTHP 
1978 - - - - 

Vlašim-

Bolina 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1980 - - - - 

Vlašim  CAS 32 - T148 1976 - - - - 

Vlašim-

Domašín 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1972 

rekonstrukce, 

přestavba 

nástavba, 

podvozek 
2010 1 030 00 

Zdislavice CAS 32 - T815 1990 - - - - 

CAS K 25 - 

L101.860 
1990 

Pořízeno v roce 2009 po celkové 

rekonstrukci za 3 000 000. 

Divišov CAS K 25 - 

L101.860 
1988 rekonstrukce nástavba 2008 400 000 

DA 12 - A31 1986 - - - - 

Sázava CAS 32 - T815 
1990 

Pořízeno v roce 2009 po celkové 

rekonstrukci za 2 400 000. 

DA 12 - A31 1987 rekonstrukce nástavba 2004 80 000 

AP 27-2 - T815 1990 rekonstrukce nástavba 2010 10 000 

Vranov CAS 25 - Š706 

RTHP 
1973 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2010 150 000 

DA 12 - A31 1985 rekonstrukce nástavba 2009 120 000 

Soběhrdy CAS 32 - T138 1964 rekonstrukce nástavba 2009 920 000 

Chotýšany CAS 25 - Š706 

RTHP 
1981 - - - - 

DA GAZ 69 1974 rekonstrukce nástavba 2005 45 000 

Bukovany CAS 25 - Š706 

RTHP 
1984 rekonstrukce nástavba 2005 10 000 

Postupice CAS K 25 - 

L101.860 
1985 rekonstrukce podvozek 2004 80 000 

Louňovice 

pod 

Blaníkem 

CAS 16 - Š706 

AKV 
1977 rekonstrukce podvozek 2001 45 000 

DA 12 - A31 1986 - - - - 

Načeradec CAS 32 - T148 1976 rekonstrukce nástavba 2001 150 000 

DA 12 - A31 1974 rekonstrukce nástavba 2006 30 000 

Pyšely CAS 32 - T148 1976 rekonstrukce nástavba 2009 460 000 

DA VW LT55 1995 rekonstrukce nástavba 2009 32 000 

Olbramovice CAS 32 - T138 
1970 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2004 122 000 

DA Ford Tranzit 
1992 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2009 57 000 

DA 12 - A30 
1976 přestavba 

nástavba, 

podvozek 
1986 120 000 
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JPO III 

Netvořice CAS 25 - Š706 

RTHP 
1969 rekonstrukce nástavba 2000 60 000 

DA 12 - A31 1987 rekonstrukce nástavba 2001 40 000 

Krhanice CAS 25 - Š706 

RTHP 
1983 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2009 150 000 

DA 12 - A30 1979 - - - - 

Miličín CAS 25 - Š706 

RTHP 
1975 - - - - 

DA 12 - A31 
1987 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2009 160 000 

Dolní 

Kralovice 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1962 přestavba nástavba 1974 70 000 

CAS 32 - T138 1970 - - - - 

DA 12 - A31 1987 - - - - 

DA 12 - Š1203 1971 - - - - 

Pecerady CAS 25 - Š706 

RTHP 
- - - - - 

DA 12 - A31 - - - - - 

Křečovice CAS 25 - Š706 

RTHP 
- - - - - 

DA 8 - T805 - - - - - 

JPO V 

Hulice DA 12 - A31 1982 rekonstrukce nástavba 2008 60 000 

Pavlovice DA 12 Avia 31/k 1978 - - - - 

Rataje DA 12 - Toyota 1999 rekonstrukce podvozek 2002 170 000 

Choratice DA 12 - A30 1989 přestavba nástavba 2001 6 000 

Ostředek DA 12 - A31 1989 přestavba nástavba 2005 15 000 

Poříčí nad 

Sázavou 

DA Avia 31.1N 
1992 přestavba nástavba 2008 50 000 

Přestavlky u 

Čerčan 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1982 rekonstrukce nástavba 2010 50 000 

DA 12 - A30 1981 rekonstrukce nástavba 2010 30 000 

Petroupim CAS 25 - Š706 

RTHP 
1964 rekonstrukce nástavba 2010 15 000 

Maršovice DA 12 - A30 1983 rekonstrukce nástavba 2003 50 000 

Benešov-

Úročnice 

DA 12 - A30 
1972 rekonstrukce podvozek 2005 25 000 

Krňany DA 12 - ARO 

240 
1980 - - - - 
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JPO V 

Střezimíř DA 12 - A31 1976 přestavba podvozek 2008 49 000 

Červený 

Újezd 

DA 12 - A31 
1989 - - - - 

Smilkov DA 12 - LA 

Š1203 
1973 rekonstrukce nástavba 1992 25 000 

DA 12 - A31 1991 přestavba nástavba 2004 75 000 

Neustupov-

Jiřetice 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1973 - - - - 

Jankov-

Odlochovice 

DA 12 - A31 
1976 rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2008 90 000 

Zvěstov DA 12 - A31 1978 - - - - 

Neustupov CAS 25 - Š706 

RTHP 
1965 rekonstrukce podvozek 2005 110 000 

Votice-

Budenín 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
1981 - - - - 

DA GAZ 69 1969 - - - - 

Ješetice DA 12 - A30 1976 rekonstrukce nástavba 2008 45 000 

Bystřice-

Ouběnice 

DA 12 - Robur 
1981 přestavba nástavba 1994 60 000 

Heřmaničky DA 12 - A31 1982 rekonstrukce nástavba 2009 60 000 

Heřmaničky-

Velké 

Heřmanice 

DA 8 - Praga RN 

1951 - - - - 

Kondrac DA 12 - A30 
1975 

rekonstrukce, 

přestavba 

nástavba, 

podvozek 
2007 40 000 

Snět DA - A20F 1985 rekonstrukce nástavba 2005 30 000 

Studený DA - A20F 1990 přestavba nástavba 2008 5 000 

Bystřice-

Nesvačily 

DA 12 - Garant 
1956 

rekonstrukce podvozek 2005 8 000 

přestavba nástavba 1988 10 000 

Mrač CAS 25 - Š706 

RTHP 
1985 - - - - 

Křivsoudov CAS 25 - Š706 

RTHP 
1988 - - - - 

Bílkovice CAS 25 - Š706 

RTHP 
1986 rekonstrukce nástavba 2009 2 500 

Ratměřice CAS 16 - IFA 

W50 
1975 - - - - 

Teplýšovice CAS 25 - Š706 

RTHP 
1964 - - - - 

Všechlapy DA 12 - A30 1976 - - - - 

Křečovice-

Nahoruby 

DA 12 - A31 
1983 - - - - 
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JPO V 

Pravonín CAS 32 - T148 1985 - - - - 

CAS 16 - ZIL 

130 
1961 - - - - 

Keblov CAS 25 - Š706 

RTHP 
1973 rekonstrukce nástavba 2009 4 000 

DA 12 - A31 1972 rekonstrukce podvozek 2009 5 000 

Mnichovice DA - A20F 1986 rekonstrukce nástavba 2006 6 000 

Blaţejovice DA 12 - A30 1977 - - - - 

Lešany CAS 25 - Š706 

RTHP 
- rekonstrukce 

nástavba, 

podvozek 
2009 70 000 

CAS 25 - Š706 

RTHP 
- - - - - 

Votice-

Martinice 

DA - A20F 
- - - - - 

Miličín-

Záhoří u 

Miličína 

DA 12 - A31 

- - - - - 

Kozmice DA 12 - A31 - - - - - 

Týnec nad 

Sázavou 

DA 12 - A31 
1985 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 


