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Anotace 

Tato práce se zabývá vazbou vybavení poţární technikou, kterou pouţívá jednotka 

poţární ochrany Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy na Hasičské stanici 8 – Radotín a 

nárůstem intenzity dopravy v hasebním obvodu této stanice. Pro přehlednost obsahuje práce 

části, které se zabývají vývojem dopravní infrastruktury v Praze a její současnou situací, 

vývojem skladby osobních i nákladních automobilů během posledních dvaceti let a rovněţ 

vývojem pouţívané poţární techniky ve stejném časovém úseku. Na závěr je uvedeno 

doporučení na případné provedení organizačních, personálních i materiálních změn, změny ve 

vybavení poţární technikou, a to z důvodu, aby úroveň zásahů Hasičského záchranného sboru 

této Jednotky poţární ochrany byla v souladu s nárůstem intenzity praţské dopravy a 

rozvojem dopravní komunikační sítě v příslušném hasebním obvodu.  

 

Klíčová slova: 

Praha, doprava, dálnice, dopravní nehoda, změna, poţární technika 

 

Annotation 

This thesis deals with correlations between firefighting equipment used by the Fire 

Department of the City of Prague at Fire Station No. 8 – Radotín, and increases in traffic 

density in this station's firefighting district. For clarity, the thesis contains parts dealing with 

the development of transport infrastructure in Prague and its current situation, changes in the 

mix of cars and trucks during the last twenty years, and trends in firefighting vehicles used 

over the same time span. The conclusions lists recommended organizational, staffing and 

equipment changes and changes to the firefighting vehicle fleet so that this Fire Department 

unit's responses are in accordance with growth in Prague traffic levels and transportation 

network evolution in the relevant firefighting district. 
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1. Úvod 

Bakalářská práce ,,Poţární technika a rozvoj dopravy“ se zabývá závislostí schopnosti 

jednotek poţární ochrany Hasičské stanice 8 – Radotín provést úspěšný zásah prostřednictvím 

materiálního a organizačního zabezpečení na vývoji silniční a dálniční infrastruktury a rozvoji 

intenzity dopravy na příslušném hasebním území.  

Území hlavního města Prahy se neustále zvětšuje, počet obyvatel spolu s intenzitou 

dopravy roste a Hasičský záchranný sbor, má-li plnit úkoly, ke kterým je předurčen, se tomuto 

trendu musí přizpůsobit. Důleţitým faktorem ovlivňující průjezdnost Prahy se staly postupně 

zprovozněné úseky Silničního okruhu kolem Prahy. Jeho pozitivní vliv na intenzitu dopravy 

vnitřních komunikací Prahy, spočívá v navázání na sebe části dopravního výkonu a tím 

odvedení této části z dopravou přetíţeného centra města. Právě zprovoznění Silničního 

okruhu kolem Prahy přináší do hasebního obvodu Hasičské stanice 8 – Radotín, mnoţství 

nových potenciálních nebezpečí. Na území tohoto hasebního obvodu přibyl v roce 2009 

dvacet pět kilometrů čtyřpruhých komunikací, tunely, mosty, mimoúrovňové křiţovatky  

 a podobně. 

Mnoţství a druhy poţární techniky na kaţdé hasičské stanici musí odpovídat 

aktuálnímu stavu nebezpečí a předurčenosti Hasičské stanice k provádění zásahů ve svém 

hasebním obvodu. Zároveň je nutné toto mnoţství a druhy poţární techniky ve stanovených 

časových intervalech přehodnotit provedení případných změn, zvláště při takovýchto 

změnách v hasebním obvodu. 

Práce si klade za cíl právě toto přehodnocení stávajícího stavu, na Hasičské stanici 8- 

Radotín, případně navrţení změn, jeţ by vedly ke zvýšení schopnosti jednotky poţární 

ochrany, úspěšně zasahovat, tam kde je potřeba.       
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2. Rešerše 

Pro práci Poţární technika a rozvoj dopravy bylo pouţito následujících informačních 

zdrojů. 

Přesné informace pro kapitolu č. 3 – Praha jako dopravní uzel, především pro její 

první část 3. 1. – Historie, byly čerpány z knihy POCHE, E. PRAHA, Praha: Artia, 1969., 

která je fotografickou publikací historických částí Prahy s úvodním textem o vzniku města a 

jeho vývoji aţ do 70. let minulého století. Pro druhou část 3. kapitoly 3. 2. –Současnost, autor 

čerpal informace z úvodní kapitoly GEODÉZIE ČS as. Městský atlas Praha, Praha: 9. vydání, 

2008., která doplňuje údaje o vývoji města aţ do konce 20. století. Dalším informačním 

zdrojem pro tuto kapitolu byly stránky Sdruţení automobilového průmyslu dostupné na 

WWW: http://www.autosap.cz/default2.asp . Tento informační zdroj je zaměřen na počty 

registrovaných automobilů v minulých letech. Číselné údaje o tom, jak se měnil poměr 

přepravních výkonů silniční a ţelezniční dopravy v letech 1993 aţ 2008 jsou dostupné na 

stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR WWW: http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-

sit/Rychlostni-silnice. Tento zdroj byl pouţit i pro všechny 4 části 4. kapitoly. 

Ve 4. kapitole s názvem: Rozvoj silniční a dálniční sítě Prahy, konkrétně v její 1. části 

– Strakonická, byl kromě výše zmíněných stránek Ředitelství silnic a dálnic ČR, pouţit 

informační zdroj týkající se rychlostní silnice R 4 dostupný na WWW: 

http://www.komunikace-r4.cz. Podklady pro 3. část této kapitoly nazvané – Praţský okruh 

byly čerpány na  internetových stránkách dostupné na WWW: http://www.okruhprahy.cz . 

Průměrné roční odhadnuté hmotné škody popisované a doloţené grafem ve 4. části kapitoly, 

jsou dostupné na WWW: http://www.autosap.cz/nehodovost.cz . 

V 5. kapitole s názvem – Vývoj skladby osobních i nákladních automobilů v ČR 

během dvaceti let, byly pouţity informace o počtu a stáří registrovaných vozidel od roku 1997 

aţ do roku 2010 z internetových stránek Ministerstva vnitra ČR dostupné na WWW: 

http://www.aplikace.mvcr.cz/archiv , ve druhé části této kapitoly, pro doloţení rozdílů mezi 

statickým a dynamickým sčítáním vozidel, byly vyuţity informace dostupné na WWW: 

https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2009/rocenka/htm_cz . 

V 6. kapitole s názvem – Poţární technika pouţívaná praţskými hasiči, byly pouţity 

tyto informační zdroje: Pro informace k 1. části této kapitoly s podtitulem – Technika 

pouţívaná praţskými hasiči před dvaceti lety, byla vyuţita Výroční zpráva 1995, Hasičský 

záchranný sbor hl. m. Prahy a Výroční zpráva 1997, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. 

http://www.autosap.cz/default2.asp
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Rychlostni-silnice
http://www.rsd.cz/Silnicni-a-dalnicni-sit/Rychlostni-silnice
http://www.komunikace-r4.cz/
http://www.okruhprahy.cz/
http://www.autosap.cz/nehodovost.cz
http://www.aplikace.mvcr.cz/archiv
https://www.sydos.cz/cs/rocenka-2009/rocenka/htm_cz
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Pro obě dvě části 6. kapitoly bylo čerpáno z vysokoškolských skript: KRATOCHVÍL, V; 

KRATOCHVÍL, M. Technické prostředky požární ochrany, Ostrava: Sdruţení poţárního a 

bezpečnostního inţenýrství, 2009., které uvádějí přehled  pouţívaných technických 

prostředků u jednotek PO včetně základních souvisejících údajů. Dalším informačním 

zdrojem pro tuto i následující kapitolu byl Vosátka, J. General výstavby požárních stanic na 

území hl. m. Prahy, Praha: 1994. Tato publikace se zabývá především zhodnocením stavu 

koncepce výstavby hasičských stanic na území hl. m. Prahy v 90. letech. 

Pro sedmou kapitolu – Hasební obvod a poţární technika na HS – 8, bylo čerpáno z – 

http://www.hzspraha.cz/galerie/o-radotinOb/index.htm.  

Technické údaje a dosahované parametry automobilových jeřábů jsou dostupné na 

WWW: http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-av--va/av-30-mb.html.  

 

 

  

 

 

http://www.hzspraha.cz/galerie/o-radotinOb/index.htm
http://www.ckd-jeraby.cz/produkty/rada-av--va/av-30-mb.html
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3. Praha jako dopravní uzel 

3. 1. Historie 

Praha, od 9. století sídlo vládnoucích Přemyslovců, se stala v počátcích české státnosti 

přirozeným střediskem postupně sjednocovaných Čech. Z počátku volný konglomerát vesnic, 

na průsečíku dálkových cest, na březích meandru řeky Vltavy, vyuţíval centrální polohy 

v rámci celé země. Svou polohou ve středu Evropy se stala dopravním uzlem. Praţský hrad se 

stal centrem správy přemyslovského českého území. 

 Postupně se rozvinula rozsáhlá aglomerace s centrem kolem dnešního Staroměstského 

náměstí. Kolem roku 1170 byl vybudován přes řeku nejstarší kamenný most v Čechách – 

Juditin most. To umoţnilo rozvoj města i na levém břehu řeky - dnešní Malá Strana. Dnešní 

Karlovo, Václavské nebo Havlovo náměstí vznikly z tehdejších dobytčích, koňských 

a ovocných trţišť.  Politická expanze a obchodní styky Přemysla Otakara II. měly za následek 

rozšíření styků českého obyvatelstva se západní kulturou i s arabským světem. Univerzitní 

město z Prahy učinil aţ jeho vnuk Karel IV. v roce 1348. 

Počet obyvatel města se rozrůstal takto: Na konci vlády Karla IV., roku 1378 byla 

Praha po Římu a Cařihradu třetí největší město Evropy se 40 000 obyvateli. Roku 1600 jiţ 

měla 60 000 obyvatel a roku 1771 aţ 80 000. [1] Zrušením poddanství roku 1783 se stává 

cílem nesčetných venkovanů, kteří hledají práci v mnoţících se průmyslových podnicích. 

V 1. polovině 19. století zesílila zástavba praţské předměstské zóny, která do té doby měla 

venkovský charakter. V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století došlo k velké integraci 

okolních obcí, kromě jiných byly tehdy připojeny k Praze obce Lipence, Lochkov, Radotín, 

Slivenec i Zbraslav. 
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3.2.   Současnost 

Připojení území venkovských obcí leţících kolem Prahy roku 1968 a 1974, bylo 

předpokladem pro rozsáhlou výstavbu panelových sídlišť zejména na severu (Kobylisy, 

Prosek, Ďáblice, Bohnice), na jihu (Háje, Chodov, Modřany, Komořany) a na jihozápadě 

(Jinonice a Stodůlky), čímţ rozloha Prahy dosáhla dnešních 496,44 km². V roce 1995 ţilo na 

území celého hlavního města Prahy 1 209 855 obyvatel a stálo zde 79 172 domů. [2] 

   S růstem hustoty osídlení a vývojem dopravy rostla silniční i ţelezniční síť. 

K 1. lednu 2009 vedlo středočeským krajem 194 241 km dálnic a 140 520 km rychlostních 

silnic, které směřují do Prahy, napojují se nebo by v budoucnu měly být napojené na postupně 

rostoucí dálniční okruh. 

  Hustota dopravy vzrostla zvláště pak po pádu ţelezné opony v roce 1989 

a následném vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004. V roce 1989 bylo 

v České republice registrováno 2 330 755 osobních automobilů, v roce 2010 k 30. červnu to 

bylo jiţ 4 475 839 osobních automobilů. Nákladních automobilů bylo v roce 1989 

registrováno v ČR 261 513, v roce 2010 jich bylo 690 199. [3] 

              K 1. lednu 2009 měla Česká republika 690 532 km dálnic, 359 690 km rychlostních 

silnic, 5 850 041 km silnic I. třídy, 14 592 260 km silnic II. třídy, 34 161 103 km silnic 

III. třídy, tedy celkem 55 653 626 km silniční a dálniční sítě. 

Vývoj podílu na přepravních výkonech silniční a ţelezniční dopravy se od roku 1993 

změnil takto: V roce 1993 byl podíl osobní ţelezniční dopravy 12,41%, v roce 2008 uţ jen 

6,89% a podíl osobní silniční dopravy v roce 1993 byl 71,13% a v roce 2008 to bylo jiţ 81%. 

U nákladní dopravy je rozdíl podstatně větší, zatímco v roce 1993 byl podíl ţelezniční 

dopravy 48,68%, v roce 2008 klesl na 23,10%, u nákladní automobilové dopravy v roce 1993 

byl podíl 48,91% a do roku 2008 jiţ tvořil 75,57%. Tento trend názorně ukazují grafy č. 1 a 2.  

Dálnice a silnice přenášejí největší podíl dopravního výkonu a spojují nejdůleţitější politická 

a hospodářská centra a rekreační území. Svou vysokou hustotou komunikační sítě 0,7 km na 1 

km² plochy se Česká republika řadí na jedno z předních míst v Evropě. [4] 
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Přepravní výkon nákladní dopravy 

v roce 1993
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Graf č. 1 a 2 – Přepravní výkony v České republice nákladní silniční a ţelezniční dopravy 

v letech 1993 a 2008. [8] 

 

                                                                 

Kromě dopravních výkonů slouţí ke zjišťování trendů vývoje praţské automobilové 

dopravy také kordonová sledování, tzn. periodická dopravní sčítání na místech vytvářející 

ucelený kordon všech významných vstupních komunikací do vymezené oblasti. Ve vnějším 

pásmu města, tedy na vstupech a výstupech hlavních výpadových silnic a dálnic, byla v roce 

1997 intenzita automobilové dopravy 278 000 vozidel v průměrném pracovním dnu, z toho 

245 000 osobních automobilů. Automobilový provoz ve vnějším pásmu města trvale vzrůstal 

od roku 1990. Ve srovnání s tímto rokem přijíţdělo denně do Prahy 3,6x více vozidel (+ 261 

%). Rozhodující část tohoto nárůstu byla tvořena osobními automobily, neboť jejich počet 

se zvýšil více neţ 4,4x (+ 342 %). [8] Tento nárůst ukazuje tabulka č. 1, nebo graf č. 3.  
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Intenzita pražské dopravy
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Graf č. 3 – Intenzita praţské dopravy. [8] 

 

 Z grafu č. 3 je patrné, ţe nárůst intenzity osobní i nákladní dopravy v Praze 

se zvyšoval. Na spojnici trendu je patrné, ţe  kaţdý zprovozněný úsek Silničního okruhu 

kolem Prahy má na výši dopravní intenzity, tím, ţe část dopravy odvádí z vnitřní části města, 

pozitivní vliv. 
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Tabulka č. 1 – Nárůst automobilové dopravy. [8] 

 

Jestliţe je zde uveden průměrný počet automobilů za 24 hodin, je nutné upřesnit 

rozloţení intenzity dopravy. Toto rozloţení na jednotlivé výpadové tahy znázorňuje graf č. 4. 

 

Rozložení dopravy v Praze
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Graf č. 4 – Intenzita dopravy na jednotlivých komunikacích podle Mapy intenzity 

dopravy Ředitelství silnic a dálnic za rok 2001 

 

  

ROK 
Osobní Nákladní Vozidla celkem 

Počet % Počet % Počet % 

1990 101 000 100 34 000 100 140 000 100 

1995 204 000 201 36 000 106 245 000 175 

2000 304 000 301 43 000 126 351 000 251 

2005 394 000 390 56 000 165 457 000 326 

2006 421 000 417 60 000 176 489 000 349 

2007 438 000 434 59 000 173 504 000 360 

2008 445 000 441 58 000 171 512 000 366 

2009 446 000 442 53 000  156 506 000 361 
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4. Rozvoj silniční a dálniční sítě jihozápadní části Prahy 

 

Rychlostní silnice obecně jsou uţší (25,5 m) neţ dálnice (27,5 m). Je to na úkor 

krajnice a středního dělícího pásu. Mohou mít větší podélný sklon (0,5 %) a niţší nároky 

na poloměry křiţovatkových větví. [4]                                                                               

 

4.1. R4, Strakonická 

Historie dnešní rychlostní silnice R4 – Strakonické, v minulosti nazývané Pasovské, 

Zbraslavské nebo Dobříšské, sahá aţ do počátku 19. století. Její výstavba byla zahájena v roce 

1805 a do roku 1814 byl dokončen úsek do Zbraslavi. Do roku 1833 byl dostaven celý úsek 

aţ na zemskou hranici. Tak jako ostatní umělé silnice v té době měla podle dvorního dekretu 

z roku 1803 šířku 5 sáhů (9,48 m), z nichţ 6,32 m připadalo na vozovku. 

V meziválečném období byla tato silnice postupně opatřována bezprašným povrchem 

a v padesátých letech byla na okraji Prahy postavena čtyř pruhová přeloţka Smíchov – Malá 

Chuchle s betonovou vozovkou. Jako rychlostní silnice slouţí od 80. let 20. století 

a zabezpečuje spojení mezi Prahou a Příbramskem, její navazující část se západní 

částí Jiţních Čech a Německem. [5] 

Na území Prahy je 5,4 km této silnice s maximální povolenou rychlostí 80 km/h, 

ve Středočeském kraji je 57,4 km rychlostní silnice s maximální povolenou rychlostí 

130 km/h. Podle statistiky Ředitelství silnic a dálnic je celoroční průměr ve vozidlech na této 

silnici, v úseku Praha – Jílové, 26 000 vozů za 24 hodin. Po celé této délce se jedná 

o čtyřpruhovou, směrově oddělenou komunikaci. Přestoţe tato komunikace začíná jiţ 

na Smíchově, začátek rychlostní silnice R4 je aţ u Jíloviště za Prahou. První kilometry silnice 

totiţ nesplňují parametry rychlostní silnice kvůli nevhodnému napojení místních ulic přímo 

do trasy silnice, autobusovým zastávkám, přechodům pro chodce (Na Baních) a dále kvůli 

chybějící tzv. doprovodné komunikaci v úseku Zbraslav – Jíloviště. [4] 
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4.2. D5, Plzeňská 

První zmínky o dálnici na Plzeň a Německo pocházejí jiţ z konce třicátých let 

minulého století, ovšem válečné události a poválečná situace posunuly výstavbu D5 aţ 

do roku 1977, kdy byla zahájena výstavba prvního úseku u Prahy, který byl uveden do 

provozu roku 1982. V roce 1989 dálnice měřila jen 29 km. V porevoluční době se 

na dostavbu západního dálničního tahu začal projevovat nebývalý tlak, a tak jiţ v roce 1995 

spojila dálnice D5 Prahu s Plzní a za nedlouho v roce 1997 byl zprovozněn úsek Plzeň – 

Německo. 

Dálnice D5 spojuje v délce 151 km Prahu s Plzní a německými hranicemi 

u Rozvadova. Zde na ni navazuje německá dálnice A6, která protíná Německo od českých 

hranic na hranice s Francií ve směru na Paříţ. [4] 

Dálnice D5 je čtyřpruhová komunikace o šířce 27,5 m s maximální povolenou 

rychlostí 130 km/h. Podle statistiky Ředitelství silnic a dálnic je intenzita dopravy v úseku 

Praha – Rudná 46 000 vozidel za 24 hodin (roční průměr). 
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4.3. Pražský okruh 

Praţský okruh patří mezi nejvýznamnější dopravní stavby Prahy a Středočeského kraje 

a po svém dokončení se stane jednou z dopravně nejzatíţenější komunikací České republiky. 

Je součástí koridoru transevropské dopravní sítě. 

První zmínky o obchvatu Prahy jsou jiţ z 30. let minulého století, tedy z dob vzniku 

historie našich dálnic. Hlavním důvodem bylo odklonění tranzitní dopravy, odlehčení zatíţené 

sítě městských komunikací a propojit všechny dálnice a rychlostní silnice, které se z Prahy 

radiálně rozbíhají. 

Prvním dokončeným úsekem Praţského okruhu, nazývaným téţ Silniční okruh kolem 

Prahy (SOKP) byl úsek SOKP 515 Slivenec – Třebonice, na kterém byl zahájen provoz roku 

1983. O rok později byla zprovozněna první část úseku SOKP 510 Satalice – Horní 

Počernice, v roce 1993 byla dokončena druhá část tohoto úseku. V roce 2000 byl uveden do 

provozu úsek SOKP 516 Třebonice – Řepy, následující rok úsek SOKP 517 Řepy – Ruzyně. 

V roce 2010 byly zprovozněny zatím poslední tři úseky SOKP a to 512, 513 a 514 od D1, 

tedy dálnice na Brno, aţ k úseku 515, tedy ke Slivenci. 

Plošné pokrytí Jednotkami poţární ochrany všech zatím zprovozněných úseků, kromě 

úseků SOKP 510, 512 a 517, je zajištěno Hasičskou stanicí 8 – Radotín (HS 8). Celková délka 

těchto úseků je 25 km, šířkové uspořádání je čtyřpruhová směrově rozdělená vozovka 

s rozšířeným středním pásem, kromě tunelů, které jsou dvoutubusové. Stoupající tubus je 

třípruhový, klesající má pruhy dva. Tunely na SOKP spadající do hasebního obvodu HS 8 

jsou celkem tři o celkové délce 3 668 m. Na stejném úseku je 12 mimoúrovňových křiţovatek 

a 19 mostů, z nichţ nejdelší je most přes údolí řeky Berounky, který má 1 606 metrů. [6] 

Protoţe úseky SOKP 512, 513 a 514 byly zprovozněny aţ v září roku 2010, intenzita 

dopravy se nedá po tak krátké době stanovit, ale dá se předpokládat, ţe bude značná, zvláště 

proto, ţe SOKP má ulevit takovým komunikacím jako je Jiţní spojka, kde je dnes podle 

statistiky Ředitelství silnic a dálnic provoz 120 000 vozidel denně. Velmi pravděpodobně 

s kaţdým novým úsekem napojeným na SOKP intenzita dopravy ještě více poroste.   
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Průměrná výše odhadnuté hmotné škody v Kč na 1 dopravní 

nehodu

R2 = 0,9052
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4.4. Tranzitní komunikace 

 Komunikace mezi obcemi či městskými částmi Prahy, v hasebním obvodu HS 8, se za 

posledních dvacet let nijak výrazně nezměnily. Byly vybudovány na místech někdejších 

historických stezek, prašných, tehdy nezpevněných polních a lesních silnic a úvozů. 

S rozvojem automobilismu, v první polovině 20. století, jim byl dán pevný, dnes převáţně 

asfaltový povrch. Na území Středočeského kraje je evidováno 6 255 km silnic III. třídy, 2 368 

km silnic II. třídy a 655,5 km silnic I. třídy. [4] 

To podstatné, co se na tranzitních komunikacích během dvaceti let změnilo, je nárůst 

intenzity dopravy a na něm závislá nehodovost. Rozvoj dopravní komunikační sítě nedokázal 

drţet krok s rychlým tempem nárůstu počtu automobilů. Není cílem této práce hodnotit, 

došlo-li k tomu v důsledku podcenění rozvoje automobilové dopravy nebo finanční náročností 

na přizpůsobení silniční sítě rozvoji intenzity dopravy. Výsledkem zůstává, ţe odhadnuté 

hmotné škody při nehodách na silnicích v České republice vzrostly z 1,794 miliardy korun 

v roce 1992 na 4,981 miliardy v roce 2009. V letech 2003 – 2006 byla odhadnutá škoda 

dokonce vyšší neţ 9 miliard korun. Průměrná výše odhadnuté hmotné škody je zde 

znázorněna pro lepší přehlednost grafem č. 5 [7]. 

 

Graf č. 5 – Nárůst průměrné výše odhadnuté škody na 1 dopravní nehodu v letech 

1992– 2009. [7] 
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 Křivka spojnice trendu s hodnotou spolehlivosti R = 90,5% vypovídá i o ceně práce, 

zvyšující se technické vybavenosti automobilů a přibliţně kopíruje inflaci peněz, jejíţ 

průměrný meziroční nárůst za posledních 16 let v ČR podle Českého statistického ústavu je 

4,4 %. 

Počet osob zraněných v silničním provozu v České republice na 100 nehod se změnil 

takto: V roce 1991 jich bylo 18,1, kdeţto v roce 2009 jich bylo jiţ 36,5 osoby. 

 Je zřejmé, ţe při této hustotě silničního provozu, dopravní nehoda v tom místě, 

kde k nehodě dojde, i v jejím větším či menším okolí výrazně omezí nebo úplně zastaví 

provoz, který se tím přesune na sousední komunikace. Není potřeba zdůrazňovat, ţe zastavení 

dopravy z důvodů odstranění následků nehody jednotkami poţární ochrany, ať uţ se jedná 

o vyproštění zraněných osob z vozidla či vozidel, nebo jenom odstranění havarovaných 

vozidel z vozovky, můţe trvat i několik hodin. 
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5. Vývoj skladby osobních i nákladních automobilů v ČR 

5.1. Vývoj skladby osobních automobilů během dvaceti let v ČR 

Původním záměrem bylo popsat a potřebnými číselnými údaji doplnit, vývoj skladby 

automobilů za posledních dvacet let, ale z důvodů nedostupnosti potřebných informací z první 

poloviny devadesátých let, je zde tento vývoj předloţen od roku 1997. Ve starších statistikách 

se sledovaly počty vozidel pouze pro předdefinované značky a typy. 

Definice osobního automobilu je: Motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly, které je 

konstrukčně určeno především pro dopravu osob a jejich zavazadel, které má nejvýše 8 míst 

k sezení – mimo místa řidiče a celkovou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny, přičemţ prostor 

pro zavazadla nesmí být větší neţ prostor pro cestující. Do tohoto prostoru se nezapočítává 

prostor získaný sklopením nebo přechodnou demontáţí sedaček. [8] 

K 1. lednu 1997 bylo v České republice evidováno 5 281 025 všech vozidel 

s průměrným rokem výroby 1980. Jen v Praze jich bylo 657 730 s průměrným rokem výroby 

1984. Všechny české dopravní inspektoráty sumárně k výše uvedenému datu evidovaly 

3 158 907 osobních automobilů, s průměrným rokem výroby 1983. V Praze to pak bylo 

501 511 osobních automobilů ,,průměrně vyrobených“ v roce 1985.  

Po zpracování údajů z Centrálního registru vozidel (CRV) MV ČR, zachycující stavy 

registrovaných vozidel k 30. červnu 2010 a k 31. prosinci 2009 vyplývá, ţe v 1. polovině roku 

2010 se celkový počet evidovaných vozidel zvýšil o 80 825 vozidel na 7 200 148 kusů. 

Z tohoto počtu bylo 6 260 704 kusů motorových (včetně zemědělských traktorů). Počet 

osobních automobilů za 1. pololetí 2010 vzrostl méně, neţ by odpovídalo zvýšeným prvním 

registracím nových vozidel a to díky zvýšenému počtu vyřazených vozidel. Park osobních 

automobilů se zvýšil o 40 787 kusů na celkem 4 475 839 kusů. Průměrné stáří osobních 

automobilů v ČR k 30. červnu 2010 bylo 13,65 roku. Existují však relativně velké rozdíly 

mezi jednotlivými kraji. Jestliţe například v Praze je průměrné stáří osobních automobilů 13,1 

roku, tak například v Ústeckém kraji je to 14,6 roku. V příloze v tabulce č. 1 uvádím 20 

nejrozšířenějších typů/modelů osobních automobilů vedených v Centrálním registru vozidel 

k 30. červnu 2010. [8] 
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5.2. Vývoj skladby nákladních automobilů během dvaceti let v ČR 

Nákladní automobil je definován jako motorové vozidlo, které má nejméně čtyři kola 

a svou konstrukcí je určeno pro dopravu nákladu. Podle této definice je pak nákladním 

automobilem i malý Renault Twingo, s vnitřním prostorem upraveným pro převoz nákladu. 

[7] 

 Stejně jako u osobních automobilů, jsou informace o počtu registrací nákladních 

automobilů dostupné aţ od roku 1997. V tomto roce byly nákladní automobily v České 

republice celkově zastoupeny v počtu 221 603 kusů s průměrným rokem výroby 1986. 

V příloze č. 2 je uveden podrobný přehled počtu a průměrného roku výroby dvaceti 

nejrozšířenějších továrních značek registrovaných v České republice k 1. lednu 1997.  

Novější metoda charakterizace vozového parku spočívá na dvou metodách sčítání: 

sčítání statické skladby (zastoupení registrovaných vozidel) a skladby dynamické 

(provedením dopravních průzkumů na vybraných komunikacích). Údaje o statické skladbě 

nevypovídají o skutečném zastoupení vozidel na komunikacích. Sčítáním dynamické skladby, 

které nechalo provést Ředitelství silnic a dálnic ČR roku 2 001 vyplynulo, ţe podíl nákladních 

vozidel v registru je podstatně niţší, neţ jejich zastoupení ve skutečném provozu. Důvodem je 

pravděpodobně skutečnost, ţe nákladní automobily jsou vyuţívány zejména pro komerční 

činnost a jsou provozovány častěji neţ osobní vozidla. (Opačný poměr je moţno zaznamenat 

u motocyklů, které jsou méně vyuţívány jako běţný dopravní prostředek a často slouţí spíše 

k občasným jízdám.) Tento nepoměr mezi statickým a dynamickým sčítáním je znázorněn 

v grafech č 6 a 7.  
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Graf č. 6 – Poměrné zastoupení osobních a nákladních automobilů v Centrálním registru 

vozidel ČR. [8]                

 

Graf č. 7 – Poměrné zastoupení osobních a nákladních vozidel provedením dopravních 

průzkumů. [3] 

 K 30. červnu 2010 bylo v České republice evidováno 690 199 uţitkových vozidel, 

mezi které patří nákladní automobily kategorie N1, N2 a N3, tahače a speciální automobily. 

Kategorie N1 je nákladní automobil, jehoţ celková hmotnost nepřevyšuje 3,5 t, kategorie N2 

je od 3,5 t do 12 t, kategorie N3 nad 12 t, tahač je vozidlo speciálně určené k tahání 

přípojných vozidel a speciální vozidla jsou například autojeřáby, vysokozdviţné plošiny, 

sanitky a podobně. Nejrozšířenější modely uţitkových vozidel jsou uvedeny v příloze č. 3. 

  Poměrné počty uţitkových vozidel zobrazuje graf č. 8. 
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Poměrné počty užitkových vozidel
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Graf č 8 – Poměrné počty uţitkových vozidel k 30. červnu 2010 v Centrálním registru vozidel 

ČR. [3] 

  

Podle statistiky Ministerstva dopravy ČR bylo z celkového počtu 755 usmrcených 

osob při dopravních nehodách v roce 2009 usmrceno při dopravních nehodách zaviněných 

řidiči nákladních automobilů bez rozlišení hmotnosti vozidla viníka 108 osob, to je 14,3%. 

Z tohoto počtu (108 osob) bylo usmrceno 51 osob, to je 47,2%, řidiči nákladních automobilů 

o hmotnosti nad 3,5 tuny. 
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6. Požární technika používaná pražskými hasiči 

6.1. Technika používaná pražskými hasiči před dvaceti lety 

Před dvaceti lety pouţívali jednotky poţární ochrany HZS hl. m. Prahy především tuto 

poţární techniku: Cisternové automobilové stříkačky CAS K 25 - LIAZ a CAS 32 – T 815, 

automobilové ţebříky AZ 30 – IFA, poţární plošiny PP – 20 ŠKODA 706, PP – 40 

BRONTO – T 815, automobilové jeřáby AV – 14 TATRA 815. 

        CAS K 25 - LIAZ má - 1 + 8 míst k sezení, 

        CAS 25/2500/400 – S 2 Z - Motor o výkonu 212 kW / 2 000 ot/min, 

 - Obsah nádrţe na vodu 2 500 litrů, 

 - Obsah nádrţe na pěnu 200 litrů, 

 - Výkon čerpadla 2 500 litrů/min. 

        CAS 32 – T 815 - 1 + 3 míst k sezení, 

        CAS 32/8200/800 – S 3 R     - Motor o výkonu 235 kW / 2 200 ot/min, 

 - Obsah nádrţe na vodu 8 200 litrů, 

 - Obsah nádrţe na pěnu 800 litrů (2 x 400 litrů), 

 - Výkon čerpadla 3 200 litrů/min. 

        AZ 30 – IFA W 50 L - 1 + 5 míst k sezení, 

        AZ 30 – M 1 Z                      -   Maximální pracovní výšku 30 metrů, 

- Motor o výkonu 92 kW / 2 300 ot/min. 

        PP – 20 ŠKODA 706 - 1 + 5 míst k sezení, 

        AP – 20 – M 2 R                   - Maximální pracovní výšku 20 metrů, 

 - Motor o výkonu 190 kW / 1 900 ot/min. 

        PP – 40 BRONTO – T 815 - 1 + 1 míst k sezení, 

        AP – 40 – M 2 R                   - Maximální pracovní výška 40 metrů, 

 - Motor o výkonu 170 kW / 2 200 ot/min. 

        Automobilový jeřáb AV - 14 TATRA 815 

        AV – 14 TATRA 815 - 1 + 3 míst k sezení, 

        AJ 14 – S 3                           - Maximální nosnost 14 000 kg, 

 - Motor o výkonu 208 kW / 2 200ot/min. 

Hydraulické vyprošťovací nůţky JMP – H 268 na automobilu T 613. 

Dále byly pouţívány plynové hasící automobily PLHA na podvozku AVIA 30, 

technický automobil ŠKODA 1 203 – dodávka a PP – 30 NUMMELA.  
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Ukázka poţární techniky pouţívaná Jednotkami poţární ochrany před dvaceti lety: 

 

 

 

Obr. č. 1 – CAS K 25 – LIAZ - 25/2500/400 – S 2 Z 

 

                 

 

Obr. č. 2 – CAS 32 T 815 – 32/8200/800 – S 3 R 
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6.2. Požární technika používaná pražskými hasiči v současnosti 

V současnosti vyjíţdějí jednotky Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy z deseti 

stanic – HS – 1 aţ HS – 10. Typ stanice (C3, P3, P4 atd.) objasňuje příloha č 5. 

HS – 1 je centrální hasičskou stanicí typu C3 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,B“ a havárie nebezpečných látek ,,Z“, záchranu osob 

ze zřícených budov a pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. 

HS – 2 je hasičskou stanicí typu P4 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,A, E“, havárie nebezpečných látek ,,O“. 

HS 3 je hasičskou stanicí typu P4 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,A“, havárie nebezpečných látek ,,Z“, dekontaminaci 

osob, mobilní čerpací stanice. 

HS – 4 je hasičskou stanicí typu P4, je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,A“, havárie nebezpečných látek ,,O“. 

HS – 5 je hasičskou stanicí typu P4, je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,A, E“, havárie nebezpečných látek ,,O“, nouzové 

přeţití obyvatelstva, dekontaminaci osob a techniky. 

HS – 6 je hasičskou stanicí typu P4 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,A“, havárie nebezpečných látek ,,Z“, práce pod vodní 

hladinou – potápěčská skupina, práce ve výšce a nad volnou hloubkou – lezecké druţstvo, 

a skupinu leteckých záchranářů. 

HS – 7 je hasičskou stanicí typu P4 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR 

pro záchranné práce, dopravní nehody ,,A a E“, havárie nebezpečných látek ,,Z“, práce 

ve výšce a nad volnou hloubkou – lezecké druţstvo, a skupina leteckých záchranářů. 

HS – 9 (Praţský hrad) je hasičskou stanicí typu P3 a je předurčena jako opěrný bod 

HZS ČR pro záchranné práce, dopravní nehody ,,C“ a havárie nebezpečných látek ,,Z“. 

HS – 10 je hasičskou stanicí typu P3 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR pro 

záchranné práce, dopravní nehody ,,A“, havárie nebezpečných látek ,,Z“. 

Podrobný přehled poţární techniky přidělené na jednotlivé stanice k 30. červnu 2010 

je uveden v příloze číslo 4. 

Podrobný přehled kategorizace předurčenosti hasičských stanic je uveden v příloze 

číslo 5. 
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7. Hasební obvod HS – 8 a požární technika na HS – 8 

Do hasebního obvodu HS – 8, Praha Radotín patří městské části Praha 16, Lipence, 

Lohchkov, Velká Chuchle, Zbraslav, Slivenec, Zadní Kopanina a část sídliště Barrandov. 

Jedná se především o zástavbu venkovského charakteru se staršími vilovými čtvrtěmi. HS 8 

obsluhuje územní plochu cca 4 400 hektarů s téměř 24 000 obyvateli. Na území její 

působnosti jsou významné silniční koridory a významný ţelezniční koridor Praha – Beroun. 

 

HASEBNÍ OBVOD HS – 8, Radotín 

Katastrální 

území 

Počet obyvatel Plocha v hektarech 

Lahvice 379 202,8 

Lipence 1 982 821,1 

Lochkov 606 271,6 

Radotín 8 131 930,6 

Slivenec 2 059 566,0 

Velká Chuchle 1 692 460,8 

Zadní Kopanina 75 568,0 

Zbraslav 8 352 350,4 

CELKEM 23 276 4 171,3 

 

Tabulka č. 3 – Rozdělení hasebního obvodu HS – 8 podle katastrálního území, 

příslušný počet obyvatel a plocha území v hektarech. [14] 
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Hasičská stanice - 8 je nejnovější praţskou hasičskou stanicí postavená roku  

2006. Společně s jednotkami HZS hl. m. Prahy zde bylo vybudováno zázemí pro ZZS 

hl. m. Prahy a SDH Radotín. Kompetentní orgány ZZS však nabízené prostory 

nepřijalo a v současnosti jsou dvě garáţová stání a pokoj se zázemím nevyuţity. 

Význam stanice stoupl v roce 2 010 s dostavbou západní části Silničního okruhu 

kolem Prahy. Specifickou problematikou v hasebním obvodu HS 8 jsou vodní toky 

řeky Berounky a Vltavy, kde dochází k rozlivům. 

Nepřetrţitý výjezd Jednotek poţární ochrany personálně zabezpečuje 41 

příslušníků, kteří vykonávají sluţbu ve třech dvaceti čtyř hodinových směnách. HS 8 

je hasičskou stanicí typu P3 a je předurčena jako opěrný bod HZS ČR pro záchranné 

práce, dopravní nehody ,,B“, havárie nebezpečných látek ,,Z“.  [6]                                                          

 Technika přidělená HS – 8 je uvedena v příloze číslo 4.  

 

 

 

 Obr. č. 3 – Hasičská stanice 8 - Radotín  
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8. Potřeba změny ve vybavení HS – 8, Praha Radotín 

Potřeba změny ve vybavení Hasičské stanice 8 – Praha Radotín je zde rozdělena do 

čtyř částí:  1) Část personální; 

2) Část organizační; 

3) Část poţární techniky; 

4) Část materiální. 

 

1) Část personální 

Potřeba změny spočívá v návrhu, aby při příjímání nových příslušníků, byl brán vyšší 

zřetel na původní profesi ţadatelů o sluţební poměr a preferováni takoví ţadatelé, kteří jsou 

vyučeni nebo vystudováni v takové profesi, která by byla přínosem pro Hasičský záchranný 

sbor. Konkrétně automechanik pro svou předpokládanou znalost konstrukce automobilů, ať 

uţ se jedná o umístění autobaterie či autobaterií, tlakových nábojů pro air-bagy, funkce 

automatické převodovky při manipulaci s havarovaným vozidlem atd.  Elektrikář 

pro schopnost odpojit elektrické vedení veřejného osvětlení, trafostanice, části objektu, 

kde momentálně není této práce znalá osoba atd. Tesař pro znalost způsobu vytvoření paţení 

při závalu ve výkopu či statické znalosti krovů při poţáru domu. Paramedik pro základní 

znalosti z oblasti medicíny a svou schopnost s pomocí dýchací techniky poskytnout zraněné 

osobě bezodkladnou předlékařskou pomoc i v zakouřeném prostoru, například v prostoru 

tunelu, jak ukázalo taktické cvičení jednotek HZS hl. m. Prahy, které se konalo 

20. dubna 2010. 

Úkolem tohoto cvičení byla likvidace dopravní nehody a následného poţáru v prostoru 

tunelu Lochkov a vyproštění osob z havarovaného automobilu. Cvičení ukázalo nemoţnost 

zásahu ze strany Zdravotnické záchranné sluţby v zakouřeném prostoru. Z Integrovaného 

záchranného systému jsou dýchací technikou vybaveni pouze JPO a ne ZZS ani PČR. Po 

likvidaci poţáru a následném vyproštění zraněných osob bylo nutné evakuovat tyto zraněné 

osoby do nezakouřeného prostoru k předání Zdravotnické záchranné sluţbě. Protoţe se zde 

jednalo pouze o cvičení, představitel zraněné osoby nepotřeboval péči Zdravotnické 

záchranné sluţby přímo na místě nehody. Zasahující hasiči poskytli ,,zraněné osobě“ krční 

límec a vyváděcí masku. U reálné dopravní nehody s těţkým zraněním by však tato péče byla 

nedostatečná.   
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 Obr. č. 4 – Transport zraněné osoby z místa nehody (tunel Lochkov) [14]  

 

2) Část organizační 

Pro organizační řízení HZS hl. m. Prahy je moţné vyuţít kamerový systém města 

Prahy. Silniční okruh kolem Prahy je vybaven kamerový systémem, který je určen mimo jiné 

pro dohled nad provozem. Kamery umístěné na SOKP jsou integrovány do Jednotného 

systému videoinformací. Tento typ informací lze průběţně sledovat a v aktuálním čase 

vyhodnocovat. Podle Dopravního portálu ČR (http//:dopravniinfo.cz/) obrazové informace 

vyuţívají pracovníci Národního dopravního informačního centra, Policie ČR, HZS ČR, ZZS, 

správa komunikací a další uţivatelé z řad médií. U Hasičského záchranného sboru jsou tyto 

informace v případě nehody přenášeny na Operační středisko, které vyšle příslušné jednotky 

poţární ochrany na místo určení. Návrh na změnu spočívá v přenosu videoinformací z místa 

dopravní nehody na příslušnou HS. Aktuální obrazová informace o situaci z místa nehody a 

informace o dopravní situaci z příjezdových komunikací přenesená na pracoviště spojaře 

příslušné HS by veliteli zásahu poskytla více informací k vyhodnocení situace a zasahující 

jednotce umoţnila rychlejší přesun sil a prostředků na místo dopravní nehody.  
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3) Část poţární techniky 

Mnoţství a druhy poţární techniky na kaţdé hasičské stanici musí odpovídat 

aktuálnímu stavu poţárního nebezpečí a předurčenosti HS k provádění zásahů v hasebním 

rajonu. Mnoţství a druhy poţární techniky je nutné ve stanovených časových intervalech 

revidovat a to zejména při změnách v hasebním rajonu. Za tyto změny lze povaţovat 

například vybudování silničního okruhu, dálnice, tunelu, mostu a podobně. 

Zvyšující se intenzita dopravy a rostoucí silniční a dálniční síť, podrobně popsaná 

v kapitole č. 4, č. 5 a č. 7, fakt, ţe technika přidělená na HS – 8  je zaměřená především 

na poţáry (2 x CAS 24; 1 x CAS 32; 1x AZ 30), přestoţe poměr zásahů na poţáry a dopravní 

nehody na HS – 8 Radotín, vzrostl od roku 1 995 do roku 2 008 více neţ 8,7 x, tento fakt 

dokládají grafy č. 9 a 10, potřeba změny ve vybavení HS 8 – Radotín spočívá v dovybavení 

poţární techniky zaměřené na likvidaci následků dopravních nehod. 

 

 

 

Rozložení událostí podle typu

 na HS-8

 (rok 2010)

Požár

25%

Dopravní 

nehoda

23%

Únik 

nebezpečný

ch látek

11%

 Technická 

havárie

29%

Radiační 

havárie

3%

Ostatní

9%

 

Graf č. 9 – Rozloţení událostí podle typu na HS 8 – Radotín za rok 2010 [14] 



 

27 

 

Rozložení událostí podle typu 

(1995)

Požár

37%

Dopravní 

nehody

4%

Únik 

nebezpečn

ých látek

12%

Technická 

havárie

22%

Ostatní

25%

 

Graf č. 10 – Rozloţení událostí podle typu na HZS hl. m. Prahy za rok 1995. [14] 

 

Poţární technika zaměřená na likvidaci následků dopravních nehod je Technický 

automobil RZA a Automobilový jeřáb o nosnosti vyšší neţ 20 tun. 

Technický automobil (RZA) s posádkou 1 + 3 (strojník, hasič, hasič - paramedik 

a velitel druţstva) vybavený hydraulickými vyprošťovacími nůţkami a vysokotlakým 

čerpadlem s nádrţí na vodu 100 aţ 200 litrů je schopen díky rychlejší jízdě na volné 

komunikaci a pro své menší rozměry lepší schopnosti jízdy na komunikaci se zhoršeným 

průjezdem provést prvotní zásah na místě nehody dříve, neţ velký CAS 24 s nádrţí na vodu 

2 aţ 4 tisíce litrů. 

Těţkotonáţní automobilový jeřáb je schopen odstranit například převrţený kamion 

z komunikace dříve, neţ společný koordinovaný zásah dvou automobilových jeřábů 

o nosnosti 20 tun ze vzdálených HS – 2 nebo 5. Toto potvrdila dopravní nehoda dvou 

kamionů, která se stala 13. prosince 2010 na SOKP - Novořeporyjská. Zprávu o dopravní 

nehodě JPO dostala v 6:09, 6:13 byla na místě a následky dopravní nehody likvidovala právě 

koordinovanou spoluprácí dvou jeřábů aţ do 10:23. Likvidace následků této dopravní nehody 

ilustruje obr. č. 5 a 6. 
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Obr. č. 5 a 6 – odstranění následků dopravní nehody pomocí koordinované  

spolupráce dvou automobilových jeřábů. 
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4) Část materiální 

V této části je uveden příklad materiálního zabezpečení JPO HS – 8, Radotín, které jí 

umoţní rychlejší a tím účinnější zásah. Stejně tak jako mnoţství a druhy poţární techniky na 

kaţdé stanici musí odpovídat aktuálnímu stavu poţárního nebezpečí a předurčenosti HS 

k provádění zásahu v hasebním rajonu, tak i materiální zabezpečení, má-li být jednotka 

schopná úspěšně zasáhnout, musí korespondovat s jejími potřebami. 

Bude-li například jednotka vyslána k záchraně osoby zasypané ve výkopu, není 

vybavena ţádnými prostředky na paţení výkopu. Sada například osmi fošen, osmi hranolů, 

klínů a hřebíků by umoţnila tento výkop v daném místě zajistit proti dalším sesuvům a tím 

umoţnila předpoklad úspěšného vyproštění zasypané osoby či osob. 

Při vyslání jednotky na místo zásahu by navigace GPS umoţnila všem členům 

posádky se plně připravit na následující zásah. V současnosti je jeden člen posádky zaměstnán 

navigací řidiče na místo zásahu podle Městského plánu. 

HS – 8, přestoţe je předurčena na zásah při dopravních nehodách ,,B“ není vybavena 

sudy ani kontejnerem na pouţitý sorbční prostředek, který tedy není kde skladovat. Dále, 

přeloţení nákladu havarovaného kamionu by usnadnil a tím urychlil paletový vozík, či tzv. 

rudl, který jednotka nemá k dispozici. 

Při samovznícení uhlí či uhelných briket ve sklepě, zasahující jednotka je odkázaná na 

zapůjčení kbelíků od majitelů sklepa či sousedů. Pro takový i jiný případ ţádné takové náčiní 

na zásahových automobilech nemá. 

Můţe vzniknout dojem, ţe se jedná o maličkosti, ale jen do té doby, neţ bude jednotka 

PO povolána například právě k vyproštění zavalené osoby z výkopu, pak tyto maličkosti 

umoţní jednotce rychle a účinně zasáhnout tam, kde je třeba.    
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9. Průzkum trhu a návrh na pořízení nové požární techniky 

 

9.1. Průzkum trhu nové požární techniky 

Průzkum trhu byl proveden pro část poţární techniky, konkrétně pro automobilový 

jeřáb o nosnosti 30 tun. Byly porovnány čtyři následující typy automobilových jeřábů:  

1) AD 30 TATRA 

2) AD 30 MB 

3) AD 30 MAN 

4) AV 30 MB 

 

Všechny výše zmíněné typy jsou vybaveny čtyř dílným teleskopickým výloţníkem. 

Automobilový jeřáb AD TATRA má jeřábovou nástavbu na podvozku typu TATRA 

815 250 J 21 30.270 6 x6.2 s taţným zařízením s dovolenou hmotností přívěsu 10 tun a 

s pátou opěrou za kabinou řidiče. Cena – 7 000 000 Kč. 

Automobilový jeřáb AD 30 MB má jeřábovou nástavbu na podvozku typu MB Actros 

3332 A 6x6 930 183.12 s moţností dodatečného namontování taţného zařízení. 

 Cena – 7 000 000 Kč.  

Automobilový jeřáb AD 30 MAN má jeřábovou nástavbu na podvozku typu MAN 

33.363 FDC 6x4, bez taţného zařízení. Cena – 7 000 000 Kč. 

AV 30 MB je víceúčelový vyprošťovací jeřáb, jehoţ jeřábová nástavba je montována 

na podvozku typu MB Actros 4143 K 8x4. Cena – 10 500 000 Kč. 

Technické údaje a dosahované parametry jednotlivých automobilů jsou uvedeny 

v tabulce číslo 4. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE A DOSAHOVANÉ PARAMETRY 

 Automobilový jeřáb 

 

Technické údaje 

AD30 TATRA AD 30 MB AD 30 MAN AV 30 MB 

Délka (m) 10,70 10,70 10,70 11,00 

Výška (m)  3,70  3,95  3,98  3,85 

Šířka (m)  2,50  2,50  2,50  2,50 

S vys. opěrami (m)   5,16  5,16  5,16  5,78 

Hmotnost (kg) 30 500 30 000 29 400 32 000 

Nosnost (kg) 30 000 30 000 30 000 30 000 

Délka zasun. výložníku (m)  9,50  9,50  9,50  7,00 

Vysunutého výložníku (m) 26,00  26,00 26,00 15,00 

Hydraulická soustava* 2 / 4 2 / 4 2 / 4 6 / 4 

Max. dopravní rychlost (km/h) 80 85 80 85 

Vyprošťovací zařízení NE NE NE ANO 

Naviják NE NE NE ANO 

Shrnovací radlice NE NE NE ANO 

* počet obvodů na podvozku / počet obvodů na otočném vršku    

Tabulka č. 4 – Technické údaje jednotlivých automobilových jeřábů [15]. 

 

Díky své víceúčelovosti je pro účely poţárních jednotek vyprošťovací autojeřáb AV 

30 MB nejvhodnější. Klasické vlastnosti jeřábování jsou rozšířeny o schopnost stroje při 

vyprošťování havarovaných vozidel (naviják Ramsey RPH 45 000 o tahu v laně 20 tun) a 
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odtahování havarovaných vozidel (hydraulické odtahové zařízení o nosnosti 7,5 tun). 

Autojeřáb je vybaven dálkově ovládaným reflektorem pro osvětlení pracoviště při špatných 

světelných podmínek, umístěným na prvním výsuvném dílu výloţníku – reflektor lze otáčet 

do libovolného směru pomocí ovladače.  

Krom uvedených technických údajů v tabulce číslo 4 je vyprošťovací automobil AV 

30 MB vybaven pro stabilizaci dvěma páry konstrukčně odlišných podpěr. První pár 

vodorovně výsuvných podpěr je umístěn za koly druhé přední nápravy, druhý pár je umístěn 

na zádi vozidla. Tyto opěry jsou určeny pro kotvení jeřábu při vyprošťování. Patky opěr mají 

dvě polohy umoţňující pouţití jednak na zpevněném povrchu – ploché patky, jednak zarytí do 

země při vyprošťování v terénu – rycí patky. 

Na kabině šasi je umístěno výstraţné optickoakustické zařízení v zábleskovém 

provedení. Vlastní vyprošťovací zařízení sestává z dvakrát lomeného, hydraulicky ovládaného 

ramene s vyprošťovací vidlicí. Naviják je vybaven lanem délky 70 metrů, vyšší rychlost při 

pouţití je umoţněna vytaţením lana ručně bez pouţití hydrauliky. Hydraulika vyprošťovacího 

ramene a řízení navijáku se ovládá dálkově, prostřednictvím vysílače, coţ umoţňuje řídit 

vyprošťovací práce z bezprostřední blízkosti. Vyprošťovací vidlice je seřiditelná pro různou 

rozteč kol vlečených vozidel. Jeřáb je vybaven elektronickou váhou ke stanovení hmotnosti 

břemene. 

  

Obr. 7 – Vyprošťovací automobil AV 30 MB 
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9.2. Návrh pořízení nové požární techniky 

Z důvodů vysokého počtu typů automobilů, které se dají vyuţít pro RZA (rychlý 

zásahový automobil) zde  není proveden průzkum trhu automobilů pro toto vyuţití. Tento 

průzkum vyţaduje studii přesahující rámec této práce. Tato práce prezentuje návrh na pořízení 

rychlého zásahového automobilu pro HS 8 -Radotín a rámcový návrh jeho technických 

parametrů bez konkrétního udání tovární značky a typu. 

Rychlý zásahový automobil pro vyuţití JPO HS 8 – Radotín není potřeba na podvozku 

terénního auta - z důvodu předpokládaného vyuţití na rychlostní komunikaci, dálniční 

komunikaci nebo silničním okruhu by měl mít tento automobil podvozek silničního 

automobilu, z důvodů předpokládané vyšší hmotnosti vybavení nástavby a plného obsazení 

posádkou, motor o výkonu minimálně 90 kW, kabinu pro posádku 1+4 a nástavbu přístupnou 

ze tří stran s výsuvným platem obsahující hydraulické vyprošťovací zařízení, vysokotlakým 

hasícím zařízením opatřené proudnicí na hašení vodou nebo pěnou, nádrţemi na vodu (180 l) 

i pěnu (10 l), elektrocentrála s osvětlovacím stoţárem. Na obrázcích 8 a 9 jsou příklady 

moţných typů rychlých zásahových automobilů.  

 

Obr. 8 – RZA Isuzu D MAX                                      Obr. 9 – RZA MB Sprinter 519 CDI 

Z podobných důvodů jako u rychlého zásahového automobilu nebyl proveden průzkum trhu 

pro část materiální. Rozdíly v pořizovací ceně fošen, hranolů, hřebíků, sběrných sudů, 

paletových vozíků, rudlů a navigace GPS nejsou tak zásadní a cena pro HZS ČR tak vysoká, 

ţe se tato práce omezí na návrh pořízení těchto materiálních prostředků s uvedením jejich cen 

v určité toleranci. Stejně tak nebyl proveden průzkum trhu pro část organizační i personální.  

Podrobný přehled návrhu na změny ve vybavení Hasičské stanice 8 – Radotín s jeho 

přínosem pro zmíněnou HS a předpokládanou cenou uvádí tabulka číslo 5.    
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NAVRHOVANÁ ZMĚNA PŘÍNOS PRO HS – 8, RADOTÍN    PŘEDPOKLÁDANÁ 

CENA 

ČÁST PERSONÁLNÍ 

Brát zřetel na původní profesi a 

praxi žadatele o služební poměr 

Využití odborných znalostí žadatelů 0 

ČÁST ORGANIZAČNÍ 

Přenos aktuálních informací 

kamer. systému Prahy na HS 8 

Využití aktuálních informací z místa 

MU 

0 

ČÁST POŽÁRNÍ TECHNIKY 

Pořízení AV 30 MB Rychlejší likvidace DN vozidel o 

hmotnosti > 20 t 

10 500 000 Kč 

Pořízení RZA Rychlejší zásah u DN s vyproštěním 

zraněné osoby 

700 000 Kč 

ČÁST MATERIÁLNÍ 

Pořízení materiálu na pažení 

výkopů 

Schopnost jednotky bezpečně 

vyprostit zavalenou osobu  

1 000 Kč 

Pořízení navigace GPS Umožnění přípravy na zásah za 

jízdy jednomu členu posádky  

3 000 Kč 

Pořízení sběrného sudu na 

použitý sorbent 

Možnost skladovat použitý sorbent 

na HS 8 do předání k dekontaminac 

2 000 Kč 

Pořízení manipulační techniky Umožnění manipulace s nákladem 

havarovaného vozidla 

8 000 Kč 

Tabulka č. 5 – Návrh na změnu pro HS 8 – Radotín v částech personální, organizační, 

materiální a poţární techniky. 
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10. Závěr 

V bakalářské práci je zhodnocen stávající stav v zajištění poţární ochrany hasebního 

obvodu Hasičské stanice 8 – Radotín jednotkou poţární ochrany Hasičského záchranného 

sboru hlavního města Prahy a jí přidělenou poţární technikou, technickými prostředky a 

organizačním uspořádáním. Po souhrnné analýze všech pouţitých informačních zdrojů a se 

zkušenostmi příslušníka HZS ČR autor bakalářské práce došel k níţe uvedeným závěrům. 

Vzhledem k faktům uvedených v bakalářské práci v kapitolách 3aţ 6 konkrétně ke 

změnám v rostoucí infrastruktuře komunikační sítě Prahy, zvláště hasebního obvodu Hasičské 

stanice 8 – Radotín, ke zvyšující se intenzitě dopravy, dále k tendenci přenosu dopravních 

výkonů z ţelezniční dopravy na silniční dopravu, ke změně skladby především nákladních 

automobilů a v neposlední řadě k předurčenosti Hasičské stanice mimo jiné k dopravním 

nehodám, bylo dosaţeno splnění cíle, navrţením provedení změn v personální a organizační 

oblasti, a dovybavením Hasičské stanice 8- Radotín materiálními prostředky a poţární 

technikou. Tyto navrhované změny, s výhledem do střednědobé a dlouhodobé budoucnosti, 

budou pro Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy přínosem. Tyto navrhované změny lze 

shrnout do 4 bodů. 

1) Část personální 

Při příjímání nových uchazečů nebrat zřetel pouze na dokončené střední vzdělání 

s maturitou, ale i k profesním schopnostem, teoretickým znalostem a praktickým 

zkušenostem. 

2) Část organizační 

Přenos dat kamerového systému Prahy na pracoviště spojaře Hasičské stanice 8 - 

Radotín, vyuţití jeho aktuálních informací k vyhodnocení situace velitelem zásahu před 

zvolením příjezdové trasy a samotným příjezdem na místo zásahu. 

3) Část poţární techniky 

Dovybavení Hasičské stanice 8 – Radotín poţární technikou zaměřenou na likvidaci 

dopravních nehod. 

4) Část materiální 

Dovybavení Hasičské stanice 8 – Radotín materiálními prostředky, jejichţ vyuţití lze 

při záchranných a likvidačních prací předpokládat. 

Přesunutí podstatné části dopravního výkonu, znázorněný grafem č. 1 a 2 v kapitole 

číslo 3. 2., naznačuje, stále intenzivnější vyuţití silničních i dálničních komunikací. I spojnice 
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trendu na grafu č. 3 v kapitole č. 3.2. naznačuje, ţe předpokládaný vývoj intenzity dopravy 

v Praze bude i nadále růst. Z těchto důvodů jsou zde předloţeny výše zmíněné návrhy na 

změnu ve vybavení Hasičské stanice 8 – Radotín ke zváţení a přehodnocení. 
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12. Přílohy 

 

Příloha č. 1 

 

Celkové počty, průměrné stáří a procentuální zastoupení dvaceti nejrozšířenějších značek 

osobních automobilů registrovaných v ČR k 30.6.2010 [2] 

  

20 typů osobních automobilů s největším počtem registrací v ČR 

TYP (MODEL) CELKOVÝ POČET 

REGISTROVANÝCH 

VOZIDEL 

PRŮMĚRNÝ 

ROK VÝROBY 

VOZIDEL 

PRŮMĚRNÉ 

STÁŘÍ TYPU 

(LET) 

PROCENT 

Z VOZOVÉHO 

PARKU  

1. ŠKODA Felicia 397 707 1997,2 13,3 8,89 

2. ŠKODA Fabia 359 025 2004,0 6,5 8,02 

3. ŠKODA Oktavia 307 764 2002,9 7,6 6,88 

4. ŠKODA 135 (Favorit) 159 122 1992,2 18,3 3,56 

5. ŠKODA 120 109 937 1982,7 27,8 2,46 

6. RENAULT Megane 108 442 2000,7 9,8 2,42 

7. VW Golf 97 450 1997,1 13,4 2,18 

8. OPEL Astra 85 999 1998,6 11,2 1,92 

9. ŠKODA 105 76 951 1982,4 28,1 1,72 
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10. FORD Focus 76 023 2002,8 7,7 1,70 

11. VW Passat 74 804 1999,9 10,5 1,67 

12. ŠKODA 136 
(Forman) 

73 977 1989,6 20,9 1,65 

13. FORD Eskort 70 643 1994,9 15,5 1,58 

14. FORD Mondeo 66 764 2000,0 10,5 1,49 

15. FORD Fiesta 56 699 1997,9 12,6 1,27 

16. FIAT Punto 54 504 1999,1 11,4 1,22 

17. PEUGEOT 206 50 760 2002,1 8,43 1,13 

18. RENAULT Clio 48 659 1999,4 11,1 1,09 

19. OPEL Corsa 44 217 1998,4 12,1 0,99 

20. VW Polo 41 944 2000,3 10,2 0,94 
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Příloha č. 2 

Celkový počet registrací nákladních vozidel k 1. lednu 1997 – 221 603 kusů [2] 

Tovární značka Počet registrovaných kusů Rok výroby 

AVIA 53 687 1 983 

ŠKODA 48 897 1 989 

TATRA 18 449 1 982 

LIAZ 17 513 1 987 

MULTICAR 16 500 1 984 

FORD 10 362 1 993 

PRAGA 10 219 1 971 

IFA  5 544 1 982 

VW  4 427 1 993 

CITROEN  3 371 1 995 

RENAULT  3 335 1 993 

PEUGEOT  3 194 1 994 

MERCEDES  3 094 1 992 

FIAT  2 733 1 992 

OPEL  2 718 1 994 

MAZDA  2 575 1 993 

IVECO  2 191 1 994 

NISSAN  1 809 1 994 

HYUNDAI  1 579 1 995 

MITSUBISHI  1 343 1 993 
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Příloha č. 3 

Malá uţitková vozidla, kategorie N1, 

celkový počet registrací k 30. červnu 2010 – 492 568 kusů [2] 

 

Tovární značka Počet automobilů Průměrné stáří 

FORD Tranzit 47 845 8,7 roku 

ŠKODA Oktavia 24 244 3,8 roku 

VW Transporter 21 231 9,2 roku 

ŠKODA Pick Up 16 831 12,6 roku 

CITROEN Berlingo 14 502 6,4 roku 

MULTICAR 10 511 23,4 roku 

ŠKODA 1203 5 479 31,4 roku 
 

 

Uţitková vozidla kategorie N2 a N3 

Celkový počet registrací k 30. červnu 2010 – 117 334 kusů [2] 

 

Tovární značka Počet automobilů Průměrné stáří 

TATRA 815 7 537 21,8 roku 

AVIA 30 6 224 33,0 roku 

ŠKODA 706 5 218 29,0 roku 
 

 

Speciální vozidla 

Celkový počet registrací k 30. červnu 2010 – 41 412 kusů [2] 

Tovární značka Počet automobilů Průměrné stáří 

AVIA 31.1 4 244 21,7 roku 

PRAGA V3S 3 642 33,8 roku 

AVIA 30 3 435 33,3 roku 

TATRA 815 3 378 22,7 roku 
 

 

Tahače – celkový počet registrací k 30. červnu 2010 – 13 804 kusů [2] 

 

Tovární značka Počet automobilů Průměrné stáří 

DAF FT 2 005 10,5 roku 

VOLVO FH 12 1 763 10,9 roku 

SCANIA R 1 052 10,6 roku 
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Příloha č. 4 

Podrobný přehled poţární techniky přidělené na jednotlivé stanice k 30. červnu 2010 

Přidělená 

požární technika 
Hasičské stanice HZS hl. m. Prahy 

HS1 HS2 HS3 HS4 HS5 HS6 HS7 HS8 HS10 HS11 

CAS 24 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 

CAS 32 - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

AZ (pracovní výška) 1 

30m 

2 

30m 

52m 

1 

30m 

1 

37m 

1 

30m 

2 

30m 

52m 

1 

30m 

1 

30m 

1 

30m 

1 

30m 

PP (pracovní výška) - 1 

27m 

1 

40m 

- 1 

40m 

- - - - - 

AJ (nosnost) - 1(20t) 

 

 

- - 1(20t) - - - - - 

RZA 1 1 1 1 1 1 2 - - - 

Technický automobil 1 - - - 2 2 1 - - - 

Plynový hasící 

automobil 

1 1 - 1 1 - - - - - 

Člun - - 1 1 1 1 - 1 - - 

Automobilová 

chemická laboratoř 

- 2 - - - - - - - - 

Nosič kontejneru + 

(kontejner) 

- - 1+(3) - - - 1+(2) - - - 

Hadicový automobil - - - - - 1 - - - - 

Velitelský automobil 1 - - - - - - - - - 
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Příloha č. 5 

Podrobný přehled kategorizace předurčenosti hasičských stanic 

Kategorie předurčení hasičských stanic 

C1 Centrální stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 40 000 

C2 Centrální stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 40 000 do 75 000 

C3 Centrální stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 000 

P1 Stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 000 nebo v části obce, 

kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu 

P2 Stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární 

technikou a automobilovým žebříkem 

P3 Stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 30 000 nebo v části obce, 

kde jednotka HZS kraje zabezpečuje výjezd družstva a družstva o zmenšeném 

početním stavu  

P4 Stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 15 000 nebo v části obce, 

kde jednotka HZS zabezpečuje výjezd dvěma družstvy  

A JPO I předurčena pro dopravní nehody na dálnicích, čtyřpruhových silnicích, hlavních 

dálkových silnicích s mezinárodním značením a silnicích I. třídy 

B JPO I předurčena pro dopravní nehody na čtyřpruhových silnicích a hlavních 

dálkových silnicích s mezinárodním značením 

C JPO I předurčena pro dopravní nehody na silnicích I. třídy a ostatních komunikacích 

E Hasičská stanice vybavená automobilovým jeřábem o nosnosti 20 a více tun  

O Vybraná JPO I opěrná pro chemické havárie 

Z JPO I základní pro chemické havárie 

 


