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Úvod 

 

V mé bakalářské práci se zabývám srovnáváním mobilní poţární techniky ve výbavě 

JPO II v okrese Olomouc a posouzením její spolehlivosti.  

Zpočátku bude práce věnována organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany obecně. 

Dále také všem pouţívaným vozidlům u JPO II v okrese Olomouc a jejich základním 

technicko-taktickým parametrům.  

Kaţdá jednotka bude nejprve představena po stránce historické. Budou vybrány 

významnější události, které se udály ve sborech a historie techniky. Budou představeny 

vozidla u všech jednotek, jejich pořízení, bude charakterizován jejich současný stav. 

Vozidla Budou srovnávány pomocí statistik výjezdových činností, porovnáním 

rozborů ujetých kilometrů, mnoţství poruch, nákladů na údrţbu a stářím těchto vozidel.  
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Rešerše 

 

PIKA, M. Provozní spolehlivost hasících automobilů na podvozcích Merceds – Benz Atego u 

jednotek HZS Moravskoslezského kraje. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. 

48 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá provozní spolehlivostí a jejího vlivu na pohotovost cisternových 

automobilových stříkaček na podvozcích Mercedes–Benz Atego nasazených u jednotek 

poţární ochrany HZS Moravskoslezského kraje. Autor zpracoval statistiky a provedl 

rozbor výjezdové činnosti, kilometrových průběhů, poruchovosti a oprav mobilní techniky na 

podvozcích MB. Posoudil i moţné vlivy na ţivotnost podvozkové části a nástavby. Touto 

prací jsem se inspiroval při tvorbě srovnávacích parametrů a jejím průběhem. 

 

Činnost jednotek PO: Souhrnné informace o událostech v krajích. Statistická ročenka MV GŘ 

HZS ČR. PRAHA: Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky. 2007, 2008, 2009, 2010 

 

Statistické ročenky se zabývají rozborem vzniklých mimořádných událostí na území České 

republiky. Tyto události jsou roztříděny podle druhů a podle územních působností HZS  

krajů, Územních odborů HZS a obcí s rozšířenou působností. Dále se zabývají statistikami 

činností JPO u zásahů, MU se součiností IZS. Z těchto ročenek jsem čerpal především 

informace týkající se JPO II za období 2007 aţ 2010. 

 

Pokyn č. 25 generálního ředitele HZS ČR ze den 8. 6. 2009, kterým se vydává Řád výkonu 

sluţby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí a SDH podniků. Sbírka interních aktů řízení 

Generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky. Praha: MV - generální 

ředitelství HZS ČR, 2009. 139 s. Částka: 25. 

 

Řád výkonu jednotek stanovuje podmínky pro zřizování jednotek, vnitřní organizaci a 

veškerou činnost, která se týká strojní, chemické, technické, spojové a informační sluţby a 

radiového spojení jednotek. Z Řádu výkonu jednotek jsem pouţil informace týkající se 

zřizování a organizací JPO. 
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1 Jednotky požární ochrany 

 

 Kaţdou PO tvoří poţární technika, věcné prostředky poţární ochrany a velitelem 

jednotky stanovený počet příslušníků HZS České republiky, zaměstnanců podniku nebo členů 

SDH obce. 

 Trvalé místo dislokace JPO se nazývá poţární nebo také hasičská zbrojnice. Za tuto 

zbrojnici se povaţuje objekt nebo objekty a jejich související prostory, které jsou určené pro 

výkon sluţby hasičů zařazených v jSDH obce nebo podniku a jsou rovněţ určené pro poţární 

techniku a věcné prostředky poţární ochrany [1].  

 

1.1 Kategorie jednotek požární ochrany 

 

Podle zákona o PO se JPO dělí do šesti kategorií. Jedná se o tyto kategorie: JPO I, JPO 

II, JPO III, JPO IV, JPO V, JPO VI. 

 

JPO I – Jednotka hasičského záchranného sboru, která se skládá z příslušníků HZS, určených 

k výkonu sluţby na stanicích HZS kraje. Je součástí HZS kraje a má územní působnost. 

 

JPO IV – Jednotka hasičského záchranného sboru podniku. Skládá se ze zaměstnanců 

právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby. Činnost v jednotce vykonávají jako své 

zaměstnání. 

 

JPO II, III, V – Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Tyto jednotky se skládají 

z fyzických osob, které činnost v jednotce nevykonávají jako své zaměstnání. Tyto jednotky 

se od sebe navzájem liší dobou výjezdu a svou působností. 

 JPO II – Tato jednotka vyjíţdí do pěti minut od ohlášení mimořádné události a má 

územní působnost. 

 JPO III – Výjezd této jednotky je do deseti minut od ohlášení mimořádné události a 

stejně jako JPO II má územní působnost. 

 JPO V – Tato jednotka vyjíţdí stejně jako JPO V do deseti minut od ohlášení 

mimořádné události s tím rozdílem, ţe má pouze místní  působnost. 
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JPO II a JPO III se ještě dále dělí podle počtu výjezdových druţstev. U JPO II/1 a JPO 

III/1 zřizovatel organizuje výjezd jednoho druţstva minimálně o zmenšeném početním stavu. 

Druţstvo o zmenšeném početním stavu čítá velitele druţstva, strojníka a dva hasiče. U 

jednotky typu JPO II/2 a JPO III/2 organizuje zřizovatel výjezd dvou druţstev. Obě druţstva 

musí mít minimálně zmenšený početní stav. 

 

JPO VI – Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. Jednotka se skládá ze zaměstnanců 

právnické nebo podnikající fyzické osoby. Členové jednotky činnost v jednotce nevykonávají 

jako své zaměstnání. 

 

 Jednotky s územní působností zasahují i mimo území svého zřizovatele. Naproti tomu 

jednotky s místní působností zasahují zpravidla na území svého zřizovatele, pokud není v 

případě rozsáhlých mimořádných událostí poţadován výjezd jednotky mimo toto území. 

Při hašení poţáru, provádění záchranných prací při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech se činnost v jSDH obce povaţuje za výkon občanské povinnosti. 

Činnost v jSDH obce při cvičení nebo odborné přípravě je brána jako jiný úkon 

v obecném zájmu [1].  

 

1.2 Základní úkoly JPO 

 

Mezi tyto základní úkoly JPO patří provádění poţárního zásahu podle příslušné 

dokumentace poţární ochrany, coţ je činnost,která nejprve lokalizuje a poté likviduje 

neţádoucí hoření. Dále také soustřeďování a nasazování sil a prostředků. Patří sem i 

provádění záchranných prácí při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech. 

Záchrannými pracemi se rozumí odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádných událostí. Jsou to také činnosti vedoucí k přerušení jejich příčin, 

především ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku nebo ţivotního prostředí. Na úseku 

ochrany obyvatelstva se JPO podílí zejména na evakuaci obyvatel, označování oblastí s 

výskytem nebezpečných látek, varování obyvatel, dekontaminaci postiţených obyvatel nebo 

majetku, humanitární pomoci obyvatelstvu a zajištění podmínek pro jeho nouzové přeţití.  
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O kaţdém svém výjezdu a zásahu musí JPO neprodleně podávat zprávy územně příslušnému 

operačnímu a informačnímu středisku HZS kraje. 

Výkon sluţby příslušníků HZS, zaměstnanců podniků a členů zařazených v JPO je 

podle zákona o PO veškerá činnost směřující k předcházení poţárům a jejich zdolávání, 

sniţování následků ţivelních pohrom a jiných mimořádných událostí, včetně zvyšování 

akceschopnosti jednotky poţární ochrany.  

Výkon sluţby u JPO je rozdělen na organizační a operační řízení. Organizační řízení je 

myšleno činností k dosaţení stálé organizační, technické a odborné způsobilosti sil a 

prostředků poţární ochrany k plnění úkolů JPO. Operační řízení je pak činnost od přijetí 

zprávy o skutečnostech vyvolávajících potřebu nasazení sil a prostředků poţární ochrany, 

provedení poţárního zásahu a záchranných prací při ţivelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech do návratu sil a prostředků poţární ochrany na základnu. Operační 

řízení má vţdy přednost před řízením organizačním. 

Při svých zásazích také spolupracuje JPO s Policií České republiky, Zdravotnickou 

záchrannou sluţbou a ostatními sloţkami integrovaného záchranného systému [1].  

 

1.3 Vybavení JPO 

 

 JPO musí být vybaveny takovým mnoţstvím PT a VPPO aby bylo umoţněno plnění 

úkolů jednotky a to včetně jejich předurčeností k záchranným pracím nebo pro ochranu 

obyvatelstva.  

Minimální vybavení jednotek určuje vyhláška Ministerstva vnitra 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany (dále jen vyhláška o organizaci a činnosti 

JPO). V příloze této vyhlášky je určen základní početní stav členů jSDH obcí a jejich 

minimální vybavení PT a VPPO [1]. 
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2 Charakteristika okresu Olomouc z hlediska výskytu 

mimořádných událostí 

 

  V této kapitole se práce věnuje nejprve plošnému pokrytí na území okresu Olomouc a 

to včetně výskytu JPO a jejich počtů. Dále je rozebrán výskyt mimořádných událostí a určité 

zhodnocení statistik zásahů a to především s ohledem na JPO II. 

 

2.1 Plošné pokrytí Olomouckého okresu jednotkami požární 

ochrany 

 

Plošné pokrytí území kraje jednotkami poţární ochrany je rozmístění jednotek poţární 

ochrany na území kraje a na území hlavního města Prahy. JPO se rozmisťují na základě 

nařízení orgánu kraje vydaného podle zákona o PO. HZS kraje stanovuje i stupeň nebezpečí 

území obcí v kraji [4]. 

V okrese Olomouc plošné pokrytí zajišťuje 139 jednotek poţární ochrany. Z tohoto 

počtu jsou čtyři JPO I (HZS), osm JPO II (SDH obce), čtrnáct JPO III (SDH obce), dvě JPO 

IV (HZS podniku), 107 JPO V (SDH obce) a čtyři JPO VI (SDH podniku). Z Obrázku 1 lze 

vyčíst jejich rozloţení po Olomouckém okrese. 
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Obrázek 1 – Rozmístění JPO typu JPO I, JPO II a JPO III v okrese Olomouc [8] 

2.2 Výskyt MU v olomouckém okrese 

 

Olomoucký kraj se podle počtů událostí ve vybraných letech 2007 – 2010, dle 

statistických ročenek vydaných ministerstvem vnitra, řadí do jakéhosi pomyslného průměru 

mezi všemi ostatními kraji v České republice. 

V Tabulce 1 je přiblíţena konkrétní statistika počtu událostí v Olomouckém kraji a pro 

srovnání je pak Tabulka 2, která se jiţ věnuje pouze okresu Olomouc.  

Všechny údaje a hodnoty z Tabulky 1, Tabulky 2 a Tabulky 5 jsou čerpány ze 

Statistických ročenek Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného 

sboru České republiky. Hodnoty a údaje z Tabulky 3 a Tabulky 4 jsou čerpány ze 

Statistických přehledů událostí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, vydaných 

HZS Olomouckého kraje. 
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Tabulka 1 – Počty událostí v Olomouckém kraji a jejich rozdělení. 

R
o
k

 

P
o
ţá

ry
 

D
o
p
ra

v
n
í 

n
eh

o
d
y

 

Ţ
iv

el
n
í 

p
o
h
ro

m
y

 

Ú
n
ik

y
 n

eb
ez

p
eč

n
ý
ch

 

ch
em

ic
k
ý
ch

 l
át

ek
 

T
ec

h
n
ic

k
é 

h
av

ár
ie

 

R
ad

ia
čn

í 
n
eh

o
d
y
 a

 

h
av

ár
ie

 

O
st

at
n
í 

m
im

o
řá

d
n
é 

u
d
ál

o
st

i 

P
la

n
é 

p
o
p
la

ch
y

 

C
el

k
em

 

2007 1107 1269 298 254 3470 0 0 365 6763 

2008 1062 1050 0 261 2905 0 0 306 5584 

2009 1073 950 299 245 3639 0 0 249 6455 

2010 922 964 - 232 4182 0 0 277 6577 

 

 Bohuţel údaje o ţivelních pohromách jsou ve statistické ročence 2010 vedeny pouze 

v celorepublikovém měřítku, proto jsem údaj pro Olomoucký kraj nemohl zaznamenat do 

tabulky. 

 

Tabulka 2 – Počty událostí v okrese Olomouc a jejich rozdělení. 
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2007 454 425 51 91 942 0 0 136 2099 

2008 433 326 0 94 770 0 0 113 1736 

2009 432 283 0 91 743 0 0 93 1642 

2010 413 331 0 86 982 0 0 126 1938 

 

Jak je jiţ v předchozí kapitole zmíněno Olomoucký okres má celkem 139 JPO. Tato 

tabulka je souhrnem všech JPO ne celém území olomouckého okresu.  

Z celkových souhrnů za jednotlivé roky tvoří počet událostí v okrese Olomouc 

přibliţně jednu třetinu všech zásahů v Olomouckém kraji.  

V Tabulce 3 je uveden souhrn událostí, u kterých zasahovaly JPO II. 
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Tabulka 3 – Počty a rozdělení událostí, u kterých zasahovaly JPO II v okrese Olomouc. 
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2007 70 17 6 3 55 0 11 162 

2008 66 15 0 3 52 0 6 142 

2009 76 31 11 7 37 0 9 171 

2010 72 44 0 6 88 0 3 213 

 

Tabulka 4 obsahuje počty událostí všech jednotek SDH obcí v okrese Olomouc. 

Bohuţel údaj pro rok 2007 není ještě ve Statistickém přehledu událostí Hasičského 

záchranného sboru Olomouckého kraje – rok 2007 zaveden. 

 

Tabulka 4 - Počty událostí, u kterých zasahovaly JPO II, JPO III a JPO V v okrese Olomouc 

Rok Počet událostí 

2007 - 

2008 520 

2009 413 

2010 681 

 

V Tabulce 5 jsou uvedeny procentuální účasti JPO II, JPO III a JPO V při zdolávání 

MU v okrese Olomouc. 
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Tabulka 5 – Celková účast jSDH obcí na zásazích v okrese Olomouc.  

Rok Účast v % 

2007 20, 5 

2008 22, 7 

2009 19, 7 

2010 26, 9 

 

Z těchto čísel vyplývá, ţe jednotky SDH obcí jsou v okrese Olomouc vyuţívány 

poměrně často. Měli by tudíţ vlastnit i techniku odpovídající jejich vytíţení a poţadavkům, 

které jsou na ně kladeny. Ty jsou ale u některých jednotek, především JPO II, ještě mnohem 

větší neţ u ostatních, coţ se projevuje na opotřebení techniky. 

 

2.3 Výskyt MU u jednotlivých JPO II 

 

V následující Tabulce 6 je uveden jednoduchý přehled mimořádných událostí, u 

kterých zasahovali JPO II. Přehled je veden pro celé období od roku 2007 do roku 2010 

včetně. Tyto informace byly pro účel této práce poskytnuty od HZS Olomouckého kraje, 

stanice Olomouc, prostřednictvím pana plk. Ing. Libora Poppa, ředitele odboru IZS a sluţeb.  
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Tabulka 6 – Počty a druhy událostí u JPO II 
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Dub nad Moravou 7 1 0 0 2 0 10 

Hlubočky 29 12 3 1 30 5 80 

Bohuňovice 59 21 2 2 34 5 123 

Tršice 20 6 0 1 9 0 36 

Náměšť na Hané 40 23 8 6 56 6 139 

Velká bystřice 71 11 1 2 29 6 120 

Moravský Beroun 41 24 3 7 48 4 127 

Bouzov 17 7 0 0 20 2 46 

 

Z tohoto přehledu lze vyčlenit jednotky, které jsou z hlediska počtu zásahů na MU 

více vytíţeny neţ ostatní. Jsou to jednotky SDH Bohuňovice, SDH Náměšť na Hané, SDH 

Velká bystřice a SDH Moravský Beroun. Jednotka s nejniţším počtem zásahů u MU je SDH 

Dub nad Moravou. 

Ve statistických přehledech si HZS Olomouckého kraje vede všechny zásahy 

technického rázu (technická havárie, technologická pomoc, ostatní technické zásahy) pod 

heslem technická pomoc. 



12 

 

3 JPO II v okrese Olomouc 

 

 V Tabulce 7 je uveden seznam JPO II i s jejich evidenčními čísly, zřizovateli a místy 

dislokace. 

 Dislokace je trvalé místo jednotky. Můţe to být poţární nebo také hasičská stanice, 

coţ je objekt a související prostory určené pro nepřetrţitý výkon sluţby hasičů jednotek HZS 

kraje nebo jednotek HZS podniku a zároveň určené pro poţární techniku a věcné prostředky 

poţární ochrany. U jSDH obcí a jSDH podniků se jedná o poţární nebo hasičskou zbrojnici 

[1]. 

 

Tabulka 7 – Seznam JPO II.  

Kategorie 

JPO 
Evidenční číslo Dislokace Zřizovatel 

II/1 712121 Bohuňovice Obec Bohuňovice 

II/1 712122 Bouzov Obec Bouzov 

II/1 712144 
Dub nad 

Moravou 

Městys Dub nad 

Moravou 

II/1 712162 Hlubočky Obec Hlubočky 

II/1 712305 
Moravský 

Beroun 
Město Moravský Beroun 

II/1 712224 Náměšť na Hané Městys Náměšť na Hané 

II/1 712275 Tršice Obec Tršice 

II/1 712280 Velká Bystřice Město Velká Bystřice 

 

3.1 Charakteristika vybavení JPO mobilní požární technikou 

 

Kaţdá JPO je vybavena technickými prostředky v rozsahu, který odpovídá jejímu 

předurčení, zařazení a vytíţenosti. Cílem této práce je posouzení spolehlivosti mobilní poţární 
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techniky, tedy zásahových automobilů, u JPO kategorie JPO II. Poţární technika u JPO 

podléhá vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách poţární techniky.  

V následujících kapitolách se práce zabývá nejprve obecnými informacemi o mobilní 

poţární technice, dále pak jednotlivým automobilům pouţívaných u JPO II v okrese 

Olomouc. 

 

3.1.1 Požární automobily 

 

Zásahové poţární automobily jsou vozidla slouţící pro plnění úkolů JPO. Po celou 

dobu svého zařazení do pohotovosti musí být vybaveny poţárním příslušenstvím minimálně v 

takovém rozsahu, s jakým byly posouzeny autorizovanou osobou podle platných právních 

předpisů z doby posuzování. Jsou to prostředky strojní sluţby. 

Hasič, který vlastní řidičské oprávnění příslušné skupiny a je určen pouţívat a řídit při 

výkonu sluţby motorové vozidlo je podle řádu strojní sluţby řidičem. Hasič, který je určený k 

výkonu činností zajišťujících plnění úkolů strojní sluţby, za pouţití prostředků strojní sluţby. 

Mezi tyto činnosti patří řízení , obsluha, údrţba nebo oprava.(rad strojni sluzby) 

 

3.2 Cisternová automobilová stříkačka 

 

 Podle přílohy č. 4 vyhlášky o organizaci a činnosti JPO musí mít kaţdá JPO II jednu 

cisternovou automobilovou stříkačku.  

 CAS slouţí pro přepravu hasičů a věcných prostředků poţární ochrany. Má pevně 

zabudované čerpadlo, rovněţ i nádrţ na vodu a pěnidlo. CAS se mohou částečně pouţívat i 

pro technické zásahy. 

 

3.3 CAS u JPO II v okrese Olomouc 

 

 V této kapitole chci přiblíţit CAS, které jsou pouţívány u SDH obce kategorie JPO II 

a jejich základní technicko-taktická data. Údaje o velikosti poţárního čerpadla se udávají 
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jmenovitým tlakem 10 bar a jmenovitým průtokem poţárního čerpadla v l/min, při 

jmenovitých otáčkách a při geodetické sací výšce 3 m. 

 Mezi nejpouţívanější CAS se řadí Š 706 RTHP, Tatra 148, Liaz 101.860, Tatra 815. 

Snaha všech jednotek je udrţovat si svá vozidla v akceschopném stavu. Toho se dá docílit 

pravidelnou údrţbou, správným zacházením a vůbec veškerou péčí o vozidlo. Jednotky se 

však pokouší sehnat dostatečné prostředky pro pořízení nové nebo alespoň novější techniky, 

která bude spolehlivější a více vyuţitelná. 

 

3.3.1 CAS 25 – Škoda 706 RTHP 

 

 Podle řádu strojní sluţby má tohle vozidlo označení CAS 25/3500/200 – M 2 R. Coţ 

znamená, ţe má nádrţ na vodu o objemu 3500 litrů, nádrţ na pěnidlo 200 litrů a čerpadlo o 

jmenovitém výkonu 2500 l/min. Uveze posádku o velikosti 1+7. Hmotnostní kategorie 

vozidla je M (od 7500 kg do 14000 kg), podvozek do smíšeného provozu a je ve speciálním 

redukovaném provedení. 

 CAS 25 – Škoda 706 RTHP je ve výbavě jednotky SDH Hlubočky. Byl ale také ve 

výbavě jednotek SDH Náměšť na Hané a SDH Dub nad Moravou ještě v letech 2007 – 2010, 

na které se vztahuje tato práce. 

 

3.3.2 CAS 32 – TATRA 148 

 

 Značení podle řádu strojní sluţby je CAS 32/6000/600 – S 3 R. CAS TATRA 148 má 

objem nádrţe na vodu 6000 litrů, na pěnidlo 600 litrů a čerpadlo o jmenovitém výkonu 3200 

l/min. Vozidlo uveze posádku 1+2. Hmotnostní kategorie vozidla je S (nad 14000 kg), 

podvozek je určen pro terénní provoz a je ve speciálním redukovaném provedení. 

 CAS 32 – TATRA 148 je v současné době ve výbavě jednotek SDH Hlubočky, SDH 

Tršice, SDH Moravský Beroun. 
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3.3.3 CAS K 25 – LIAZ 101.860 

 

 Značení tohoto vozidla podle řádu strojní sluţby je CAS 25/2500/400 S 2 Z. Nádrţ na 

vodu má objem 2500 litrů, nádrţ na pěnidlo 400 litrů a jmenovitý výkon čerpadla je 2500 

l/min. Kapacita posádky tohoto vozidla je 1+8. Hmotnostní kategorie vozidla je S (nad 14000 

kg). Podvozek má do smíšeného provozu a je v základním provedení. 

 CAS K 25 – LIAZ 101.860 je u jednotek SDH Náměšť na Hané a SDH Bohuňovice. 

 

3.3.4 CAS 32 – TATRA 815 

 

 Značení vozidla podle strojního řádu je CAS 32/8200/800 – S 3 R. Vozidlo má nádrţe 

o objemu 8200 litrů na vodu a 800 litrů na pěnidlo. Čerpadlo má jmenovitý výkon 3200 l/min. 

Vozidlo uveze posádku o velikosti 1+3. Hmotnostní kategorie vozidla je S (nad 14000 kg). 

Podvozek je určen jako terénní. Vozidlo je ve speciálním redukovaném provedení. 

 CAS 32 – TATRA 815 je ve výbavě jednotek SDH Velká Bystřice a SDH Dub nad 

Moravou. 

 

3.3.5 CAS 16 – Š 706 RTHP 

 

 Vozidlo je podle řádu strojní sluţby značeno jako CAS 16/3500/200 M 2 R To 

znamená, ţe vozidlo má jmenovitý výkon čerpadla 1500 l/min, dále objem nádrţe na vodu o 

velikosti 3000 litrů a objem nádrţe na pěnidlo o velikosti 250 litrů. Hmotnostní kategorie 

vozidla je M (od 7500 kg do 14000 kg). Vozidlo uveze posádku o velikosti 1+5. Podvozek má 

značení 2, pro smíšený provoz. Nástavba je provedena jako R, coţ znamená, ţe je 

v redukovaném provedení. 

 CAS 16 – Š 706 RTHP je ve výbavě jednotky SDH Bouzov. 

 

3.3.6 CAS 16 – RENAULT Midlum 

 

 Značení podle strojního řádu tohoto vozidla je CAS 15/3000/250 – M 2 R. To 

znamená, ţe vozidlo má jmenovitý výkon čerpadla 1500 l/min, dále objem nádrţe na vodu o 
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velikosti 3000 litrů a objem nádrţe na pěnidlo o velikosti 250 litrů. Hmotnostní kategorie 

vozidla je M (od 7500 kg do 14000 kg). Vozidlo uveze posádku o velikosti 1+5. Podvozek má 

značení 2, pro smíšený provoz. Nástavba je provedena jako R, coţ znamená, ţe je 

v redukovaném provedení. 

 CAS 16 – RENAULT Midlum vlastní mezi JPO II v okrese Olomouc pouze jSDH 

Moravský Beroun. 

3.4 Dopravní automobil 

 

 Příloha vyhlášky o organizaci a činnosti JPO přiřazuje kaţdé JPO II jeden dopravní 

automobil (dále jen DA). 

 DA jsou určeny především pro přepravu hasičů, přenosné motorové stříkačky a 

věcných prostředků poţární ochrany. DA nemají pevně vestavěné čerpadlo ani nádrţ na vodu. 

(kratochvil) 

 

3.5 DA u JPO II v okrese Olomouc 

 

 Tato kapitola je o DA, které jsou pouţívány u SDH obce kategorie JPO II a jejich 

technicko-taktický datech. 

Mezi nejrozšířenější a téměř jediný typ DA se u jednotek v olomouckém okrese řadí 

AVIA A31. 

 

3.5.1 DA 12 – AVIA A31 

 

 Podle řádu strojní sluţby má tento automobil značení DA 12 – L 1 Z. Jedná se o lehký 

(do 7500 kg) automobil se silničním podvozkem v základním provedení, který převáţí 

přenosnou stříkačku o jmenovitém výkonu 1200 l/min. 

 Tento DA mají ve své výbavě jednotky SDH Hlubočky, SDH Tršice, SDH Dub nad 

Moravou, SDH Náměšť na Hané a SDH Bohuňovice. 
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3.5.2 DA 12 – MERCEDES BENZ Sprinter 

 

 Vozidlo má podle řádu strojní sluţby označení DA 12 L 1 Z. Jedná se o lehký (do 

7500 kg) automobil se silničním podvozkem v rzákladním provedení, který převáţí přenosnou 

stříkačku o jmenovitém výkonu 1200 l/min. 

 Tento DA má ve své výbavě pouze jediná JPO II a to jSDH Velká Bystřice. 
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4 SDH Dub nad Moravou 

 

 Obec Dub nad Moravou se nachází přibliţně 14,5 km jiţně od Olomouce. Sbor 

dobrovolných hasičů v Dubu nad Moravou byl zaloţen v roce 1892. Sbor tehdy čítal 71 

činných členů a 10 přispívajících. V roce 1901 si sbor koupil dvouproudou ruční stříkačku. 

V meziválečné době zaţíval sbor krušné časy. Neměl dost prostředků, netěšil se velké oblibě 

a to především u bohatšího obyvatelstva, které jej finančně podporovalo. V roce 1928 byla 

postavena nová hasičská zbrojnice. V roce 1942 převzala sbor do svého vlastnictví obec. A 

bylo rozhodnuto, ţe jednotka bude dále rozvíjena. V padesátých letech činnost sboru značně 

polevila. V letech 1960 aţ 1989 začal sbor opět vzkvétat. V osmdesátých letech se začala 

stavět nová víceúčelová zbrojnice. Po roce 1989 došlo na organizační změny ve sboru. 

Jednotka byla zařazena do integrovaného záchranného systému jako JPO II. Od roku 2000 má 

jednotka podobu jako dnes. Docházelo jiţ pouze k obměně techniky. 

 

4.1 Mobilní požární technika u SDH Dub nad Moravou 

 

 Jednotka SDH Dub nad Moravou má v současnosti tři automobily, z toho dva 

zásahové. Jsou nimi CAS 32 – TATRA 815 a DA 12 – AVIA A31. Jako hospodářské vozidlo 

slouţí jednotce Ford Transit. 

 

4.1.1 CAS 32 – TATRA 815 

 

 Vozidlo bylo pořízeno v roce 2007 jako náhrada za CAS 25 – Š 706 RTHP, která byla 

pořízena v roce 1990 převodem od HZS Olomouckého kraje za symbolickou částku.  

CAS 32 – TATRA 815 byla odkoupena od JPO IV Farmak, a. s., Olomouc za 277 270 Kč. Na 

tomto vozidle byl proveden repas za 1 466 680 Kč. Tuto částku jiţ investovala obec a SDH 

Dub nad Moravou. 
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4.1.2 DA 12 – AVIA A31 

 

 DA je u jednotky od roku 1991. Jednotka jej pořídila od HZS Olomouckého kraje 

přibliţně za 30 000 Kč. 
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5 SDH Hlubočky 

 

Obec Hlubočky se rozprostírá přibliţně 12 km severovýchodně od krajského města 

Olomouc. Sbor dobrovolných hasičů v Hlubočkách byl zaloţen jiţ v roce 1885 a skládal se 

tehdy především z německých občanů. Vţdy byl spojen se zdejším závodem Moravia a od 

toho se také odvíjelo jeho technické vybavení v kaţdém jeho období. Od poválečné doby sbor 

fungoval jako sbor dobrovolných hasičů podniku. V roce 1947 došlo k ustavení 

Dobrovolného veřejného poţárního sboru v Hlubočkách. Část výzbroje, výstroje a techniky 

jim po vzájemné dohodě předal závodní sbor. Ovšem po dvou letech téměř nulové činnosti 

byl tento sbor nucen všechny prostředky vrátit. V roce 1998 byl veškerý majetek včetně 

movitého i nemovitého, zbrojnice, techniky převeden pod obec a jednotka byla určena jako 

JPO II. 

 

5.1 Mobilní požární technika u SDH Hlubočky 

 

SDH Hlubočky má ve své výbavě dohromady pět vozidel z toho čtyři jsou určeny 

k výjezdové činnosti. CAS 32 Tatra 148, CAS 25 Š 706 RTHP, DA 12 AVIA A31 a VEA 

Nissan Terrano II. Automobil Citroen Jumper slouţí u jednotky pouze jako hospodářské 

vozidlo. Nebudu jej pro účely této práce dále rozebírat. 

 

5.1.1 CAS 32 - TATRA 148 

 

Automobil byl vyroben v roce 1971. JSDH Hlubočky začala CAS 32 – TATRA 148 

vyuţívat v roce 2007 kdy jej dostala od Armády České republiky přes HZS Olomouckého 

kraje za symbolickou částku. 



21 

 

5.1.2 CAS 25 - Š 706 RTHP 

 

Rok výroby tohoto automobilu je 1983. Jednotkou je vyuţíván jiţ od roku jeho 

výroby. Byl zakoupen v THT Polička za 450 000 Kčs. 

 

5.1.3 DA 12 – AVIA A31 

 

Tento DA byl vyroben v roce 1981 a jednotka jej kupovala jako nový v Jaroměři 

v roce jeho výroby za 180 000 Kč bez veškerého vybavení. 

 

5.1.4 VEA - Nissan Terano II 

 

 Tento automobil je zařazen do výjezdové činnosti teprve od začátku roku 2011. Jeho 

data a informace o něm tudíţ nejsou podstatné pro účely této práce. 
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6 SDH Bohuňovice 

 

 Sbor dobrovolných hasičů v Bohuňovicích byl zaloţen v roce 1885. V počátku se ke 

sboru přihlásilo celkem 42 členů činných a 15 členů přispívajících. Hlavní zdroj příjmů činily 

dobrovolné dary, členské příspěvky, dary obcí spadajících pod farnost Bohuňovickou. 

Z farních prostředků, byla ještě před zaloţením sboru od firmy Smékal, Čechy pod Kosířem u 

Prostějova, zakoupena nová, ruční čtyřkolová stříkačka. Obec Bohuňovice pak vystavěla 

zbrojnici ve dvoře obecního domu. Ve válečných letech 1914 – 1918 se činnost sboru 

projevovala jen v nejnutnějších případech. V roce 1930 se uskutečnilo vybudování vlastní, 

prostorné zbrojnice. V roce 1935 byla zakoupena motorová stříkačka od fy. Ing. Stratílek, 

Vysoké Mýto. V době okupace v letech 1938 – 1945 byla opět utlumena spolková činnost 

sboru. V roce 1942 byl majetek převeden na obec. V roce 1960 byl zakoupen dopravní vůz 

Ford a karosován na poţární vozidlo. Za dobrou práci, předala sboru v roce 1967, Okresní 

poţ. inspekce v Olomouci, vozidlo Praga RN 8, vozidlo značky Ford bylo odebráno. V letech 

1976 – 1980 byla rekonstruována budova hasičské zbrojnice. Oceněním dobré práce místních 

poţárníků okresními orgány bylo přidělení poţárního cisternového vozu Škoda 706. Získáním 

cisternové stříkačky se sbor stal nejen výjezdovou jednotkou v okrsku, ale na vyţádání 

Okresní inspekce PO, také v okrese Olomouc.  

 

6.1 Mobilní požární technika u SDH Bohuňovice 

 

 V současné době má jednotka SDH Bohuňovice dvě vozidla určená k výjezdové 

činnosti. Prvním z nich je CAS K 25 – LIAZ 101.860. Druhým vozidlem vyuţívaným u SDH 

Bohuňovice je DA 12 - AVIA A31. 

 

6.1.1 CAS K 25 – LIAZ 101.860 

 

  V roce 2003 byla CAS, vyrobená v roce 1990, bezplatně převedena na obec 

Bohuňovice od HZS Olomouckého kraje. Nahradila tehdy neprovozuschopnou CAS 25 – Š 
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706 RTHP. Vozidlo bylo převedeno v původním stavu a s původní výbavou. Nadstandardně 

bylo vozidlo, jiţ v době převodu, vybaveno elektrickým navijákem do hmotnosti 2,5 t. 

 

6.1.2 DA 12 – AVIA A31 

 

Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1985. Podvozek byl vyroben národním podniku AVIA a 

karoserie v národním podniku Karosa. V roce 1986 bylo vozidlo zřejmě bezúplatně 

převedeno, od Okresního Národního Výboru, Okresní inspekce poţární ochrany na obec 

Bohuňovice, pro potřeby jednotky SDH, kde slouţí doposud. 
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7 SDH Tršice 

 

 Sbor dobrovolných hasičů v Tršicích byl zaloţen v roce 1896 Ţupní jednotou 

Hasičskou číslo XXII. Mimo účasti na poţárech vyvíjel sbor i činnost ochotnickou a 

divadelní, pořádal výlety, plesy a přednášky. V roce 1930 získal sbor svou první cisternu od 

fy Suček-Neugebauer Brno za 75tis.Kčs. Jednotce byla v tomtéţ roce přidělena Tatra 805. 

V roce 1977 se jednotka musela přestěhovat do vedlejší obce Vacanovice a v následujícím 

roce 1978 byla zahájena stavba nové hasičské zbrojnice. V roce 1982 se jednotka 

přestěhovala jiţ do nově postavené zbrojnice. V roce 1989 si jednotka koupila novou CAS 25 

– Š 706 RTHP, která však v současné době uţ v jednotce neslouţí. 

 

7.1 Mobilní požární technika u SDH Tršice 

 

 Jednotka disponuje dvěma vozidly a to DA 12 – AVIA A31 a CAS 32 – TATRA 148. 

DA je u jednotky od roku její výroby, zatímco CAS si jednotka kupoval uţ jako pouţívené 

vozidlo. 

 

7.1.1 CAS 32 – TATRA 148 

 

 Tato CAS byla pořízena za 60 000 Kč od zemědělského druţstva Prosenice. Vozidlo 

prošlo přestavbou za 1 300 000 Kč u firmy Komet Pečky. 

 

 

7.1.2 DA 12 – AVIA A31 

 

 V roce 1989 jej dostala obec Tršice a Vacanovice od HZS Olomouckého kraje. 

Jednotka ji spíše neţ k výjezdům vyuţívá jako dopravní prostředek na soutěţe. 
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8 SDH Náměšť na Hané 

 

 Sbor dobrovolných hasičů v Náměšti na Hané byl zaloţen v roce 1892 obcemi Náměšť 

a Biskupství. Veškeré vybavení jednotky bylo v počátku pořizováno za vybrané příspěvky a 

dary přispívajících. Jednotka měl problém i s ustavením techniky. První dvoukolová 

stříkačka, darovaná hraběnkou Kinskou, proto stála v kůlně jednoho z členů jednotky. V roce 

1910 byla koupena další nová dvoukolová stříkačka. V roce 1934 se obecní zastupitelstvo 

usneslo na zakoupení nové čtyřkolové motorové stříkačky. V roce 1936, kdy jiţ probíhala 

stavba nové hasičské zbrojnice, byl sbor po společném rozhodnutí obou zakládajících obcí 

rozdělen na SDH Náměšť a SDH Biskupství. V roce 1937 si sbor v Náměšti zakoupil novou 

stříkačku u fy Sigmund-pumpy Lutín. Budování hasičské zbrojnice proběhlo v roce 1949. 

Zbrojnice byla zřízena ve dvoře Rolnické záloţny a jedna z velkých nevýhod spočívala v tom, 

ţe při poţáru se musel projíţdět přes troje vrata. V roce 1959 byla jednotka odměněna za 

výsledky celoroční práce přidělením nového agregátu PS 12 s kompletním vybavením. V roce 

1960 následovalo přidělení vozidla TATRA 805. O deset let později v roce 1970 byla 

slavnostně otevřena nová zbrojnice. V roce 1975 obdrţela jednotka od VPÚ Šternberk starší 

CAS 16. V roce 1977 bylo uskutečněno rozsáhlé námětové cvičení, za jehoţ skvělé výsledky 

byla jednotka oceněna přidělením vozidla PRAGA RN a PS 8. V roce 1981 jednotka obdrţela 

jako odměnu další techniku. Byla to CAS 25 a DA AVIA. V roce 2008 jednotka obdrţela od 

HZS vozidlo CAS K 25 – LIAZ 101.860 místo CAS 25 – Š 706 RTHP, kterou darovala SDH 

Drahanovice. 

 

8.1 Mobilní požární technika u SDH Náměšť na Hané 

 

 JSDH v Náměšti na Hané má v současné době tři vozidla. Jako zásahová vozidla jim 

slouţí CAS K 25 – LIAZ 101.860 a DA 12 – AVIA A31. V roce 2009 měla jednotka ještě 

vozidlo CAS 25 – Š 706 RTHP. Jako hospodářské vozidlo slouţí jednotce Volkswagen 

transporter. 
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8.1.1 CAS K 25 – LIAZ 101.860 

 

 Tuto CAS jednotka obdrţela jednotka převodem z HZS Uničov v roce 2008 za 

symbolickou částku. Jednotka vozidlo obdrţela v dobrém stavu. 

 

8.1.2 CAS 25 – Š 706 RTHP 

 

 Vozidlo bylo jednotkou darováno jSDH Drahanovice v dubnu roku 2009. K jednotce 

přišlo jako nové v roce 1981 jako odměna za dobré výsledky a zásluţnou práci v oblasti 

poţární ochrany. 

 

8.1.3 DA 12 – AVIA A31 

 

 Tento DA byl společně s CAS 25 – Š 706 RTHP darován jednotce jako nový za dobré 

výsledky a zásluţnou práci od okresního útvaru poţární ochrany.
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9 SDH Velká Bystřice 

 

 Vznik dobrovolných hasičů ve Velké Bystřici je datován na rok 1888. Hned v tomto 

roce si sbor koupil svou první stříkačku. Byla to ruční dvouproudová čtyřkolová stříkačka, 

která se na místo zásahu tahala koňským spřeţením. V roce 1896 se sbor stěhoval z kůlny do 

nové zbrojnice. 

 První motorovou závěsnou stříkačku zakoupenou prostřednictvím obce obdrţel sbor 

dobrovolných hasičů v roce 1927. Byla to závěsná dvoukolová motorová stříkačka fy Flander 

z Vejprt. Bohuţel, sboru však chybělo auto, kterým by včas stříkačku dopravili k poţáru. 

V roce 1930 byl proto zakoupen vlastními prostředky sboru starší osobní vůz značky PRAGA 

Garant. V roce 1937 bylo od fy Wichterle – Kovařík zakoupeno další starší vozidlo a to 

TATRA Morava. Automobil prošel přestavbou tak aby vyhovoval pro hasičské ůčely. V roce 

1953 byla TATRA nahrazena dalším automobilem. V následujících letech se u sboru 

vystřídala vozidla Ford 8 V Kanada, TATRA 805, PRAGA RN ASC – 16. V roce 1982 byla 

na sbor převedena CAS 25 – Š 706 RTHP. O rok později dostal sbor nový automobil DA 12 – 

AVIA A31. V roce 2004 CAS 25 – Š 706 RTHP vystřídala CAS 32 – TATRA 815. 

V polovině roku 2009 sbor prodal Avii a pořídil si místo ní velice vydařený DA 12 – 

MERCEDES Sprinter.  

 

9.1 Mobilní požární technika u SDH Velká Bystřice 

 

 Jednotka SDH Velká Bystřice má v současnosti dva automobily. Jsou jimi CAS 32 – 

TATRA 815 a DA 12 – MERCEDES Sprinter, který v roce 2009 vystřídal DA 12 – AVIA 

A31. 

 

9.1.1 CAS 32 – TATRA 815 

 

 Tato CAS je u jednotky od roku 2003 kdy vystřídala jiţ značně poruchou CAS 25 – Š 

706 RTHP ve špatném stavu. Vozidlo bylo převedeno za symbolickou částku od Armády 

České republiky. Ještě v roce pořízeni CAS putovala do výzbrojny Pečky u Prahy kde 

absolvovala přestavbu a v roce 2004 uţ plně funkční byla zařazena do výjezdu. 
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9.1.2 DA 12 – MB Sprinter 

 

 Vozidlo DA 12 – MERCEDES Sprinter vystřídalo zhruba v polovině roku 2009 Avii, 

která sice byla kupována jako nová v roce 1983, ale byla jiţ ve špatném stavu a proto se sbor 

za podpory obce rozhodl ke koupi tohoto MERCEDESU Sprinter za 1 199 999 Kč. Ještě neţ 

přišel k jednotce, prodělal přestavbu na DA v hodnotě 460 000 Kč. 
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10 SDH Bouzov 

 

 Bouzovský hasičský sbor byl zaloţen v roce 1886 rozhodnutím obecního výboru obce 

Nouzov. Sbor dobrovolných hasičů v Bouzově také stál při vzniku sborů v okolních obcích - 

1919 Obectov, 1934 Olešnice, 1938 Jeřmaň, finančně bylo podpořeno i zaloţení sboru ve 

Veselíčku 1939. Výzbroj a výstroj činily sboru potíţe od zaloţení, nikdy nebyl dostatek 

finančních prostředků. Například teprve roku 1942 byly vyřazeny pracovní oděvy z roku 1886 

a byly pořízeny nové. V roce 1925 byly zakoupeny nové hadice, které uhradil řádový 

velkostatek, v roce 1933 byla pořízena lékárnička a o dva roky později skládací nosítka. V 

roce 1930 bylo rozhodnuto pořídit novou automobilovou stříkačku, v průběhu dalších let se 

podařilo získat potřebnou finanční částku a v srpnu 1937 byla slavnostně uvedena do provozu 

stříkačka TATRA od firmy Hoplíček v Zábřehu. Slouţila pak aţ do roku 1961. Za okupace 

sice činnost sboru neustala, ale byla omezena. Aţ do konce války konali bouzovští hasiči jen 

to, co bylo v zájmu poţární ochrany obce.  

V roce 1954 došlo ke stavbě nové zbrojnice. K otevření zbrojnice došlo aţ roku 1960. V roce 

1961 převzali hasiči novou stříkačku, agregát PS 8 místo starého vozu. V roce 1975 pak bylo 

přiděleno speciální vozidlo - cisterna PRAGA V3S. Nová zbrojnice však pro toto vozidlo 

nedostačovala a tak muselo být garáţováno v garáţích MNV. Stará automobilová stříkačka 

Tatra 805 byla v roce 1977 dána do generální opravy. Obě tato vozidla vystřídala posléze 

TATRA 138 CAS 32 v roce 1986 a vozidlo AVIA A31 v roce 1987. V roce 1996 jednotka 

obdrţela místo CAS 32 – TATRA 148 vozidlo CAS 16 – Š 706 RTHP. Důleţitý přelom v 

činnosti sboru byl rok 1995. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Bouzov byla zařazena do 

kategorie JPO II. Od této doby jednotka funguje prakticky stejně aţ dodnes.  

 

10.1 Mobilní požární technika u SDH Bouzov 

 

 V současné době jsou ve výbavě jednotky SDH Bouzov tři vozidla. CAS 16 – Š 706 

RTHP dále ještě DA 12 – AVIA A31 a VEA Škoda Octavia. Poslední zmiňovaný vůz ale 

jednotka nepouţívá při zásahové činnosti. Je zapůjčen sponzorem pro potřeby velitele a 

starosty SDH. 

 



30 

 

10.1.1 CAS 16 – Š 706 RTHP 

 

 Vozidlo bylo získáno bezúplatným převodem od HZS Olomouc v roce 1996. Jedná se 

původně o letištní speciál vyrobený v roce 1971. Stávající vozidlo je po celkové repasi v r. 

2004. Náklad činil 800 000 kč. Za tyto prostředky byla vyrobena nová nástavba ve firmě 

Komet Pečky. Vozidlo je provozováno u SDH Bouzov z důvodu velikosti zbrojnice. Novější 

vozidlo se bohuţel nevejde a stavební úpravy na hasičské zbrojnici jiţ nejsou moţné.  

 

10.1.2 DA 12 – AVIA A31 

 

 Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1983. Pořízeno bylo jednotkou v roce 1987 jako ojeté 

za dnes jiţ neznámou cenu. 
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11 SDH Moravský Beroun 

 

 Původní hasičský sbor byl zaloţen německými občany v roce 1872. Vyloţeně jako 

český sbor začal fungovat aţ v roce 1948 a čítal 24 členů, kteří pracovali jako hasiči v 

jednotce. Sbor získal sbírkou peníze na první auto a vybavení. V šedesátých letech to byla 

Tatra 605, která byla u sboru přibliţně do poloviny osmdesátých let. V roce 1974 bylo 

okresním hasičským útvarem přiděleno vozidlo ZIL, které slouţilo u sboru aţ do roku 1987. 

V roce 1985 byl přidělen DA 12 - AVIA 30 DVS s čerpadlem PPS 12. Na přelomu roků 1987 

a 1988 jsme získali první CAS 32 - Tatru 148. Tahle tatra slouţila několik let u HZS 

Rýmařov. U SDH Moravský Beroun bylo v provozu aţ do roku 2000. Bohuţel pro obecní 

úřad byl provoz  tatry  neúnosný z důvodů velkých nákladů na opravy. Rozhodlo se tedy, ţe 

se vozidlo prodá. Tento vůz byl nahrazen zápůjčkou vozidla CAS K 25 – LIAZ 101.860 od 

Granitol, a. s. V roce 2003 sbor zakoupil od akciové společnosti Granitol vozidlo CAS 32 – 

TATRA 148. Vozidlo slouţí dodnes. V roce 2006 byla zakoupena dodávka minibus Opel 

Movano s přívěsným vozíkem na čerpadlo. Koupě tohoto vozidla byla jakousi výměnou za jiţ 

značně poruchový DA 12 – AVIA 30 DVS. V tomtéţ roce sbor podal ţádost o dotaci na 

novou CAS. Následující rok byla dotace schválena a v roce listopadu 2008 jiţ auto CAS 16 - 

Renault Midlum 4x4 3000 stálo v garáţi. 

 

11.1 Mobilní požární technika u SDH Moravský Beroun 

 Jednotka SDH Moravský Beroun momentálně disponuje vozidly CAS 32 – TATRA 

148 dále pak CAS 16 – RENAULT Midlum a DA – OPEL Movano s přívěsným vozíkem pro 

přenosnou stříkačku. S posledně jmenovaným vozidlem však jednotka vyjíţdí jen velice 

zřídka. Převáţně je vyuţívám pro hospodářské účely a dopravu na soutěţe. 

11.1.1 CAS 32 – TATRA 148 

 

 Tato CAS byla pořízena v roce 2003, kdy jej jednotka odkoupila od SDH podniku 

Granitol, a. s. za symbolickou částku. Do vozidla v době jeho příchodu k jSDH Moravský 

Beroun se nemuseli investovat ţádné finanční prostředky. 
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11.1.2 CAS 16 – RENAULT Midlum 

 

 Vozidlo bylo na podnět podané ţádosti pořízeno v roce 2009 od Polské firmy ISS 

Wawrzaszek. Celková částka na pořízení vozidla se vyšplhala na 5 893 000 Kč. Z této částky 

bylo 5 182 000 Kč za vozidlo a zbývající finance na vybavení vozidla technickými a věcnými 

prostředky poţární ochrany.
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12 Rozbor provozu údržby a poruchovosti mobilní 

požární techniky u JPO II v okrese Olomouc 

 

 V této kapitole se práce zabývá vytíţeností všech vozidel JPO II z hlediska jejich 

ujetých vzdáleností a prací na zásazích. Jsou zde také rozebrány a porovnány náklady na 

provoz a údrţbu. Veškeré informace mi pro účel této práce poskytovali velitelé jednotek. Je 

nutné podotknout, ţe ne kaţdý sbor si vede záznamy o svých vozidlech pečlivě a tak je 

moţné, ţe u některých vozidel nejsou informace úplné nebo jich část chybí. 

 Pro hodnocení a porovnávání údajů je pro tuto práci zvoleno období 2007 aţ 2010, 

jelikoţ, jak je jiţ výše zmíněno, některé jednotky nemají příliš pečlivě vedeny záznamy a ve 

vyhodnocování by mohlo dojít k velkým rozdílům a nepřesnostem vhledem k porovnávání. 

 

12.1 Provoz mobilní požární techniky 

 

 Všechny jednotky si ve svých vozidlech vedou knihy jízd, do kterých si 

zaznamenávají informace u ujeté vzdálenosti, cíle jízd, účel cesty a jméno řidiče. Informace o 

ujetých kilometrech mi velitelé poskytovali opisem z těchto knih jízd. Některé jednotky si 

zaznamenávají počet ujetých kilometrů ještě zvlášť, pro určení spotřeby pohonných hmot 

vozidla.  

 V následujících Tabulkách 8 - 23 jsou uvedeny souhrnné informace o provozu mobilní 

poţární technice u jednotek. Hodnoty z tabulek nahrazené pomlčkami jsou hodnoty, které 

nebyly jednotkami poskytnuty. Jedná se o špatně vedené údaje. Jednotka si buď údaje nevedla 

vůbec, nebo je nebylo moţné dohledat. Údaje v kolonce čas jízdy jsou pouze orientační. 

Slouţí pro orientační představu doby, kterou vozidlo potřebovalo pro překonání celkové ujeté 

vzdálenosti. Práce vozidla celkem zahrnuje dobu práce čerpadla i dobu jízdy. Všechny údaje 

jsou získány od velitelů nebo strojníků JPO II. 
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12.1.1 SDH Dub nad Moravou 

 

 Chybějící údaje o provozu o práci přenosné motorové stříkačky PS 12 uloţené v DA 

jsou v Tabulce 9 nahrazeny pomlčkami. 

 

Tabulka 8 - Provoz CAS 32 - TATRA 815 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 518 10,36 21,05 31,41 

2008 439 8,78 17,8 26,58 

2009 452 9,04 18,3 27,34 

2010 874 17,48 36,3 53,78 

 

Tabulka 9 - Provoz DA 12 - AVIA A31 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 419 8,38 - 8,38 

2008 376 7,52 - 7,52 

2009 394 7,88 - 7,88 

2010 776 15,52 - 15,52 

 

12.1.2 SDH Hlubočky 

 

 Jednotka SDH Hlubočky má záznamy vedeny aţ od října 2009. Proto jsou 

v Tabulkách 10, 11 a 12 chybějící údaje nahrazeny pomlčkami. 

 

Tabulka 10 - Provoz CAS 25 - Š 706 RTHP 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 70 1,4 - 1,4 

2010 510 10,2 - 10,2 
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Tabulka 11 - Provoz CAS 32 – TATRA 148 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 129 2,58 - 2,58 

2010 587 11,74 - 11,74 

 

Tabulka 12 - Provoz DA 12 – AVIA A31 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 146 2,92 - 2,92 

2010 2294 45,88 - 45,88 

 

12.1.3 SDH Bohuňovice 

 

Tabulka 13 - Provoz CAS K 25 - LIAZ 101.860 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 1004 20,08 10 30,08 

2008 1102 22,04 12 34,04 

2009 1065 21,3 13 34,3 

2010 943 18,86 10 28,86 
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12.1.4 SDH Tršice 

 

Jednotka SDH Tršice poskytla informace pouze pro období 2009 a 2010. 

 

Tabulka 14 - Provoz CAS 32 – TATRA 148 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 1357 27,14 20 47,14 

2010 1291 25,82 25 50,82 

 

Tabulka 15 - Provoz DA 12 – AVIA A31  

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 - - - - 

2009 1580 31,6 - 31,6 

2010 1394 27,88 - 27,88 

 

12.1.5 SDH Náměšť na Hané 

 

 V Tabulce 16 u CAS K 25 – LIAZ 101.860 jsou vedeny záznamy od září 2008. 

Jednotka dostala vozidlo aţ v této době. 

 Tabulka 17 u CAS 25 – Š 706 RTHP je zase vedena pouze do dubna roku 2009. 

Jednotka vozidlo darovala SDH Drahanovice. 

 

Tabulka 16 - Provoz CAS K 25 – LIAZ 101.860 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 476 9,52 9 18,52 

2009 761 15,22 13 28,22 

2010 1040 20,8 30 50,8 
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Tabulka 17 - Provoz CAS 25 - Š 706 RTHP 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 1085 21,7 59 80,7 

2008 1006 20,12 9 29,12 

2009 6 0,12 2 2,12 

2010 - - - - 

 

Tabulka 18 - Provoz DA 12 – AVIA A31 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 1691 33,82 - 33,82 

2008 1913 38,26 - 38,26 

2009 1512 30,24 - 30,24 

2010 1480 29,6 - 29,6 

 

12.1.6 SDH Velká Bystřice 

 

 Jednotka SDH Velká Bystřice si nevede záznamy o práci čerpadla a záznamy o DA 12 

– AVIA A31 jednotka nemá, protoţe jiţ není ve výbavě jednotky. 

 

Tabulka 19 - Provoz DA 12 – AVIA A31 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 1053 21,06 - 21,06 

2008 937 18,74 - 18,74 

2009 1538 30,76 - 30,76 

2010 677 13,54 - 13,54 
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12.1.7 SDH Bouzov 

 

Tabulka 20 - Provoz CAS 16 – Š 706 RTHP 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 330 6,6 - 6,6 

2008 256 5,12 - 5,12 

2009 290 5,8 - 5,8 

2010 245 4,9 - 4,9 

 

Tabulka 21 - Provoz DA 12 – AVIA A31 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 680 13,6 - 13,6 

2008 590 11,8 - 11,8 

2009 390 7,8 - 7,8 

2010 235 4,7 - 4,7 

 

12.1.8 SDH Moravský Beroun 

 

Údaje o provozu CAS 16 – RENAULT Midlum v roce 2007 nebylo ještě ve výbavě 

jednotky. 

 

Tabulka 22 - Provoz CAS 32 – TATRA 148 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 231 4,62 - 4,62 

2008 175 3,5 - 3,5 

2009 69 1,38 - 1,38 

2010 55 1,1 - 1,1 
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Tabulka 23 - Provoz CAS 16 – RENAULT Midlum 

Rok Ujetá vzdálenost [ km ] Čas jízdy [ h ] Práce čerpadla [ h ] Práce vozidla celkem [ h ] 

2007 - - - - 

2008 48 0,96 - 0,96 

2009 220 4,4 - 4,4 

2010 288 5,76 - 5,76 

 

Porovnávat práci vozidla podle celkové práce vozidla, coţ je této práci myšleno 

součtem doby jízdy (ujetá vzdálenost přepočtená na čas) a práce vozidla, není objektivní 

vzhledem k tomu, ţe ne všechny sbory si tyto informace vedou. Vozidla budou tedy 

srovnávána podle ujetých kilometrů ve sledovaném období a částečně podle celkového stavu 

najetých kilometrů na tachometru.  

Z následujícího grafu (obrázek 2), lze jednoduše odvodit nasazení jednotlivých CAS u 

konkrétních jednotek (např.: ve kterých letech byla technika více vytíţena nebo naopak kdy 

byla více mimo provoz). 
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Obrázek 2 – Grafické znázornění provozu CAS 

 

 
 

Obrázek 3 – Legenda ke grafickému znázornění provozu CAS 

 

 Z Obrázku 2 lze vyčíst vytíţenost CAS u jednotlivých CAS. Bohuţel, u některých 

jednotek lze pozorovat velice intenzivně stoupající průběh najetých kilometrů. Jedná se 

především o jednotky SDH Hlubočky a SDH Tršice. U obou jednotek bohuţel došlo 
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v průběhu sledovaného období k výměně záznamových dokumentů o ujetých kilometrech a 

tudíţ k nenávratnému ztracení těchto informací u všech vozidel. 

 Vytíţenost CAS úzce souvisí se statistikami výjezdové činnosti, které jsou rozebrány 

v kapitole 2.3. Výrazně stoupající křivky u některých CAS a DA mohou být i důsledkem 

povodní, které zasáhly Olomoucký kraj, a řada jednotek byla poţádána o pomoc při 

zmírňování následků těchto povodní v zasaţených obcích. 
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Obrázek 3 – Souhrnný graf provozu DA 

 

Počty ujetých kilometrů se u některých jednotek vzhledem k porovnání CAS a DA 

značně liší. Můţe to mít mnoho důvodů. Některé sbory pouţívají svoje DA nejen pro 

zásahovou činnost ale i pro jiné účely např.: cesty na školení, výcviky a u některých sborů 

především doprava na různé soutěţe v poţárním sportu. Podle grafu na Obrázku 2 bohuţel 

není zřejmé, ţe nejvytíţenější DA u JPO II má SDH Hlubočky a to především díky jiţ 

zmiňovaným špatným záznamům. Mezi další velmi vytíţené DA patří vozidla SDH Náměšť 

na Hané a SDH Tršice. U všech jednotek (Hlubočky, Náměšť na Hané a Tršice) je to 

způsobeno především vysokou účastí na soutěţích v poţárním sportu. 
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12.2 Údržba a poruchovost mobilní požární techniky 

 

 Vozidla u JPO II v Olomouckém okrese jsou ve většině případů staršího data výroby, 

proto by měl být na jejich údrţbu kladen vysoký důraz. A to nejen v Olomouckém okrese, ale 

i na území celé České republiky obecně. Převáţná většina sborů si údrţbu a drobné úpravy na 

svých vozech řeší sama. 

 V Tabulce 17 jsou jen pro orientaci uvedeny data výroby některých vozidel. Ne od 

všech sborů bohuţel přišly kompletní informace. 
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Tabulka 24 – Data výroby automobilů 

SDH Vozidlo Stav Tachometru [ km ] Rok výroby 

Velká Bystřice 

CAS 32 – TATRA 815 36 910 1989 

DA 12 – AVIA A31 - 1983 

DA 12 – MB Sprinter 5511 2009 

Dub nad Moravou 
CAS 32 – TATRA 815 156 325 1990 

DA 12 – AVIA A31 56 602 1991 

Hlubočky 

CAS 32 – TATRA 148 6 486 1971 

CAS 25 – Š 706 RTHP 6 521 1983 

DA 12 – AVIA A31 34 535 1981 

Tršice 
CAS 32 – TATRA 148 5598 1963 

DA 12 – AVIA A31 4985 1983 

Bohuňovice 
CAS K 25 – LIAZ 101.860 21 879  1990 

DA 12 – AVIA A31 28 630 1985 

Náměšť na Hané 

CAS K 25 – LIAZ 101.860 32 969 Přibliţně 1990 

CAS 25 – Š 706 RTHP přibliţně 14 000 1981 

DA 12 – AVIA A31 36 022 1981 

Bouzov 
CAS 16 – Š 706 RTHP 43 723 1971 

DA 12 – AVIA A31 78 367 1983 

Moravský Beroun 
CAS 16 – RENAULT Midlum 3 801 2008 

CAS 32 – TATRA 148 10 320 Přibliţně 1983 

 

 Průměrný rok výroby všech vozidel pouţívaných u JPO II je 1985. Při porovnání 

tohoto údaje s roky výroby všech vozidel je patrné pouze u několika případů významný rozdíl 

a to jak směrem dolů (starší vozidla), tak směrem nahoru (mladší vozidla). 

Mezi jSDH s nejstarší technikou podle Tabulky 17 patří jednoznačně jednotky SDH 

Bouzov, SDH Hlubočky a  SDH Tršice. SDH Tršice s CAS 32 – TATRA 148 vyrobenou 

v roce 1963. SDH Hlubočky s CAS 32 – TATRA 148 vyrobenou v roce 1971. SDH Bouzov s 

CAS 16 – Š 706 RTHP vyrobenou v roce 1971. 

Dva opační extrémy tvoří SDH Velká Bystřice s novým DA 12 – MB Sprinter, který 

byl vyroben v roce 2008, a SDH Moravský Beroun s CAS 16 – RENAULT Midlum 

vyrobeným v roce 2008. 
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 Z let výroby některých vozidel a podle informací získaných od velitelů jednotek, 

potaţmo celých sborů, je patrna jedna vlna pořizování automobilů a to v roce 1983. Jednalo se 

především o automobily DA značky AVIA a o CAS značky ŠKODA. Ve své době tvořily 

špičku. Sbory, které je neobdrţely od HZS se je alespoň snaţily zakoupit. V dnešní době jsou 

jiţ vozidla zastaralá a při nesprávné údrţbě i značně poruchová. Není jediná JPO II v okrese 

Olomouc, která alespoň jedno vozidlo z této dvojice někdy nevlastnila.  

 

V následujících Tabulkách 25 - 32 jsou shrnuty údaje o vozidlech kaţdého SDH 

společně do jedné tabulky, ze které lze vyčíst počty poruch, náklady na jejich odstranění a 

dobu, po kterou musela být vozidla mimo provoz ve zvoleném období 2007 aţ 2010. U 

některých jednotek nejsou uvedeny údaje, protoţe v některých letech sledovaného období 

neměli ţádnou závaţnou poruchu. Tyto chybějící údaje jsou nahrazeny v tabulkách 

pomlčkami. Všechny údaje jsou získány od velitelů nebo strojníků JPO II. 

 

12.2.1 SDH Dub nad Moravou 

 

Tabulka 25 – Opravy a náklady SDH Dob nad Moravou 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 1 1000 1 

2008 1 1500 1 

2009 - - - 

2010 - - - 

Celkem 2 2500 2 
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12.2.2 SDH Hlubočky 

 

Tabulka 26 – Opravy a náklady SDH Hlubočky 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 2 10500 4 

2008 3 21600 8 

2009 3 27300 10 

2010 5 42800 14 

Celkem 13 102200 36 

 

12.2.3 SDH Bohuňovice 

 

Tabulka 27 – Opravy a náklady SDH Bohuňovice 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 4 1500 14 

2008 2 10 1 

2009 5 7200 36 

2010 3 181000 130 

Celkem 14 189710 181 

 

12.2.4 SDH Tršice 

 

Tabulka 28 – Opravy a náklady SDH Tršice 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 1 100 000 21 

2008 1 60000 14 

2009 - - - 

2010 2 105000 44 

Celkem 4 265000 79 
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12.2.5 SDH Náměšť na Hané 

 

Tabulka 29 – Opravy a náklady SDH Náměšť na Hané 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 3 35 000 9 

2008 3 14000 6 

2009 3 42000 9 

2010 3 31000 5 

Celkem 12 122000 29 

 

12.2.6 SDH Velká Bystřice 

 

Tabulka 30 – Opravy a náklady SDH Velká Bystřice 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 3 25000 8 

2008 2 90000 6 

2009 2 89000 6 

2010 0 0 0 

Celkem 7 204000 20 

 

12.2.7 SDH Bouzov 

 

Tabulka 31 – Opravy a náklady SDH Bouzov 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 2 12125 49 

2008 2 12150 42 

2009 1 12670 63 

2010 1 9900 14 

Celkem 6 46845 168 
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12.2.8 SDH Moravský Beroun 

 

Tabulka 32 – Opravy a náklady SDH Moravský Beroun 

Rok Počet poruch Náklady [ Kč ] Mimo provoz [ dny ] 

2007 2 35000 8 

2008 - - - 

2009 - - - 

2010 - - - 

Celkem 2 35000 8 
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Obrázek 4 – Graf počtů poruch pro jednotlivé JPO II 

  

Hodnoty z grafu na Obrázku 3 jsou úzce spjaty s výjezdovou činností jednotlivých 

sborů a to tím, ţe čím více je vozidlo zatěţováno, tím více je pak náchylnější k poruchám. 

Samozřejmě, ţe svůj podíl nese i stáří vozidel. 
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 Na příčinách poruch se podílí řada faktorů. Mohou jimi být především stáří, ale také 

mnoţství ujetých kilometrů, koroze, na vině můţe být i nesprávná nebo zanedbaná údrţba, 

charakter hasebního obvodu (z hlediska špatných komunikací) a činnosti při mimořádných 

událostech nebo lidský faktor. V převáţné většině vozidel u sledovaných jednotek, jde ale 

především o stáří a vytíţenost vozidla, která pramení z počtu mimořádných událostí, kterých 

se tato vozidla účastní a jejich celkovému vytíţení. 

 Vysokou poruchovost vykazují jednotky SDH Hlubočky, SDH Bohuňovice a SDH 

Náměšť na Hané. U jSDH Hlubočky je vysoká poruchovost především kvůli stáří vozidel, ale 

částečně i kvůli tomu, ţe do počtů poruch jsou započítávána tři vozidla, zatímco u ostatních 

jednotek se jedná o vozidla dvě. Jednotky SDH Bohuňovice a SDH Náměšť na Hané mají 

více vytíţená vozidla, coţ se odráţí na vyšší poruchovosti a větších nákladech na opravy. 

 Jednotky SDH Dub nad Moravou a SDH Moravský Beroun mají nejmenší 

poruchovost ve sledovaném období. To je ale zapříčiněno většími investicemi v letech 

dřívějších, před sledovaným obdobím pro tuto práci. A u SDH Dub nad Moravou ještě 

nepříliš vysokou vytíţeností vozidel pramenící z podprůměrné výjezdové činnosti JPO II 

v okrese Olomouc. 

 Pro posuzování poruch jsou vybrány, podle informací získaných od jednotek, pouze 

poruchy váţnějšího charakteru. Tím jsou myšleny váţné poruchy, které bránily vozidlům 

v provozu nebo ohroţovali ţivoty a zdraví osob, zvířat nebo mohli zapříčinit vznik škod na 

majetku.  
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Obrázek 5 – Náklady na odstranění poruch u JPO II 

 

Náklady na opravu se odvíjí od závaţnosti poruchy ale především od počtů poruch. 

V grafu na Obrázku 4 jsou pro kaţdou jednotku v kaţdém roce sledovaného období sečteny 

výdaje na opravy v daném roce.  

Nejvíce vystupuje nad ostatní jSDH Bohuňovice, protoţe v roce 2010 investovala za 

podpory obce Bohuňovice celých 180 000 Kč do generální opravy své CAS K 25 – LIAZ 

101.860. Jednotka SDH Tršice si téměř v celém období drţí vynaloţené náklady na vysoké 

hranici. To je ovšem způsobeno vysokým stářím vozidel. Jednotka, která také vykazuje 

vysoké částky investované do oprav poruch je SDH Velká Bystřice Pozoruhodné jsou i 

kaţdoročně stoupající náklady jSDH Hlubočky, která bohuţel vlastní vozidla vysokého stáří, 

coţ se očividně podepisuje na vynaloţených nákladech.  

Protikladem tomu je jSDH Dub na Moravě. Patří totiţ mezi jednotky, jejichţ vozidla 

jsou při srovnávání viditelně méně pouţívána, coţ můţeme vyčíst z Obrázků 2 a 3. Ovšem 

nelze opomenout pořízení CAS 32 – TATRA 815, které není v nákladech na odstranění 

poruch uvedeno. Jedná se o částku 1 466 680 Kč, která zajisté není zanedbatelná, ale pro 

účely tohoto porovnání není podstatná. 
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12.2 Návrhy na zlepšení 

 

Při získávání informací od jednotek SDH, většina velitelů poskytla i své (potaţmo celé 

jednotky) názory na zlepšení.  

Tyto názory nebyly mířeny příliš konkrétně, většinou šlo a přání nové techniky nebo 

poţadavky na zvýšení finančních prostředků, věnovaných zřizovatelem, na opravy poruch. U 

některých sborů však došlo i na konkrétní poţadavky, respektive přání.  

JSDH Bohuňovice se vyjádřila k oběma svým vozidlům. Vzhledem ke stáří vozidla 

CAS K 25 – LIAZ 101.860 je potřeba nutná kompletní prohlídka, výměna, případně oprava 

součástí pomocného náhonu čerpadla, samotného čerpacího zařízení a vodní nádrţe vozidla. 

Ke zlepšení uţitných vlastností vozidla DA 12 – AVIA A31 by přispělo výraznější zvukové a 

světelné výstraţné zařízení. Podle velitele jednotky by k celkové koncepci techniky u JPO II 

Bohuňovice výrazně prospělo doplnění vozidlového parku o velkokapacitní CAS (o objemu 

nádrţe na vodu alespoň 6000 l). V současné době toto však neumoţňují prostorové moţnosti 

objektu poţární zbrojnice ani finanční prostředky zřizovatele jednotky. 

 JSDH Velká Bystřice má problémy s relativně vysokou poruchovostí CAS 32 – 

TATRA 815. Mezi jejich návrhy patřilo přání o novou CAS. 

 Ostatní návrhy se jiţ nesly v duchu přání vyšších finančních prostředků na údrţby a 

opravy vozidel. 
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13 Závěr 

 

 Z výsledků, které byly vyvozeny při hodnocení jednotlivých porovnávacích 

parametrů, vyplynul pro účel této práce závěr pro kaţdou jednotku. 

 JSDH Dub nad Moravou se svými průměrně vyuţívanými vozidly, velmi nízkou 

poruchovostí a mizivými náklady je jako jedna z mála jednotek, která v současné době 

nepotřebuje větší zásah do údrţby nebo oprav vozidel ani koupi nového vozidla. 

 JSDH Hlubočky je na tom podstatně hůř. Obě CAS jsou sice podle srovnání 

s ostatními jednotkami průměrně vytíţeny, vykazují však vysokou poruchovost a za 

sledované období vzrůstající náklady na opravy a údrţbu. Bylo by vhodné zváţit koupi nové 

CAS nebo větší investice do obnovy některých prvků CAS (podvozek, nástavba). 

 JSDH Velká Bystřice má svou CAS velmi vytíţenou vzhledem k ostatním jednotkám. 

Její poruchovost je průměrná, ovšem náklady jsou poměrně vysoké. Jednotka by podle 

výsledků této práce potřebovala větší investici do poruchové podvozkové části vozidla. 

 JSDH Bohuňovice má nadprůměrně vytíţené vozidlo. Poruchovost je vysoká a 

náklady v posledním roce sledovaného období jsou velmi vysoké. Jednotka by potřebovala i 

podle názorů velitele jednotky generální opravy vysoce opotřebovaných částí podvozku a 

nástavby. 

 JSDH Náměšť na Hané má rovněţ nadprůměrně vytíţené vozidla. Poruchovost je také 

lehce nadprůměrná, ovšem náklady na jejich odstranění nejsou příliš vysoké. 

 JSDH Tršice má vozidla méně vytíţená, počtem poruch se řadí pod průměr. Náklady 

jsou ovšem relativně dost vysoké, protoţe stáří vozidel je značné. SDH Tršice má jedny 

z nejstarších vozidel. Vzhledem k vytíţenosti není v dohledné době nutné uvaţovat o koupi 

nového vozidla. 

 JSDH Moravský Beroun má vozidlo CAS 16 – RENAULT Midlum nové od roku 

2008. Vozidlo zatím nemělo ţádnou poruchu. Jediná porucha byla na CAS 32 – TATRA 148, 

která je v současné době minimálně vyuţívána. Z toho plyne, ţe jSDH Moravský Beroun je 

na tom v oblasti techniky nejlépe ze všech jednotek. 

 Vozidla JSDH Bouzov mají  velice malý počet poruch a jsou málo vyuţívána. 

Náklady na opravy poruch jsou nízké. Vzhledem k velikosti prostor hasičské zbrojnice není 

pořízení nového vozidla moţné. Sbor investuje většinu finančních prostředků do obnovy 

funkcí vozidel a jejich údrţbu.
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