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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

ZBORTEK, V. Výběr trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu. 

Ostrava: Katedra požární ochrany a ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního 

inženýrství, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, 65 stran. 

 

Klíčová slova: Mobilní technika, parametr, doba jízdy, vozidlo,  jednotka požární ochrany. 

 

 Diplomová práce se zabývá výběrem trasy jízdy mobilní požární techniky na místo 

zásahu a jeho optimalizací. 

 Celá práce je rozdělena do čtyř hlavních celků. V první části popisuje a charakterizuje 

základní parametry mobilní požární techniky. Druhá část se zabývá a vyhodnocuje 

nejdůležitější faktory, které ovlivňují dobu jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu. 

 Třetí celek poukazuje na praktické zkušenosti jednotek požární ochrany s přesunem na 

místo zásahu a v poslední části je shrnut samotný návrh na optimalizaci výběru trasy jízdy 

mobilní požární techniky na místo zásahu. 

 

 

ANOTATION DIPLOMA THESIS IN ENGLISH LANGUAGE 
 

ZBORTEK, V. Selection of a Route for Mobile Fire Appliances to a Scene. 

Ostrava: Department of fire protection a protection the population, Faculty of safety 

engineering, VŠB – Technical univerzity of Ostrava, 2013, 65 pages. 

 

Keywords: Mobile equipment, parameter, driving time, vehicle, fire protection unit. 

 

 Diploma thesis deals with a route selection driving mobile fire equipment to site and 

its optimization. 

 The whole work is divided into four main parts. The first section describes and 

characterizes the basic parameters of mobile fire fighting equipment. The second section 

discusses and evaluates the most important factors that influence the driving mobile fire 

equipment to site. 
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 The third unit showcases practical experience of fire protection with the move to site 

and the last section summarizes the proposal itself to optimize the choice of driving directions 

mobile fire equipment to site. 
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1 Úvod 

 

 Zásahové požární automobily bychom neměli chápat jenom jako vozidlo, ale jako 

technický prostředek využívaný záchrannými sbory pro odstranění nebo snížení následků 

mimořádné události. Dle mého názoru se jedná o technický prvek vůbec nejdůležitější. Pokud 

totiž nebude jednotka požární ochrany dopravena včasně a bezpečně na místo zásahu, nemůže 

žádnou další záchrannou činnost vůbec vykonávat. 

 V současné době se u Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen HZS 

ČR) používá pro drtivou většině výjezdů cisternová automobilová stříkačka. Jedná se o 

vozidlo tak univerzálně řešeno, co se výbavy, počtu hasičů a zásob hasiv týče, že je zasahující 

družstvo schopno zdolávat téměř všechny mimořádné události. Rozsahem své výbavy je tedy 

logické, že jde o vozidlo větších rozměrů i hmotností.    

 Pro účely této práce jsem ale musel uvažovat i se speciální technikou používanou u 

HZS ČR jako jsou kombinované hasicí automobily, automobilové žebříky a plošiny, 

vyprošťovací automobily a podobně. Tato zásahová vozidla mají ještě vyšší hmotnost i 

rozměrové parametry, a proto jsou ve výběru trasy jízdy mnohem více omezeny, nežli 

cisternové automobilové stříkačky. 

 Celá práce je rozdělena do dvou hlavních celků o čtyřech dílčích částech logicky na 

sebe navazujících pro lepší pochopení této problematiky. 

 První celek obsahující dvě části popisuje základní rozměrové, hmotnostní a technické 

parametry vozidel používaných u HZS ČR. V další jeho části jsou vyhodnoceny všechny 

faktory, které mohou ovlivnit dobu jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu. 

 Druhý celek je praktickou částí celé práce. Shrnuje zkušenosti jednotek požární 

ochrany s přesunem techniky na místo zásahu formou dotazníku a vyhodnocuje v něm jeho 

výsledky. Závěr práce navrhuje nové postupy pro optimalizaci výběru trasy jízdy mobilní 

požární techniky na místo zásahu získané ze zjištěných poznatků. 
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2 Rešerše 
 

 Pro danou problematiku mobilní požární techniky a její přesun na místo zásahu jsou 

stěžejní především následující publikace. 

 

 

LOŠÁK Jiří: Technické prostředky požární ochrany II. 2. vydání. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2004. s. 131. ISBN: 80-86634-41-8.  

 

 Tato publikace představuje požární automobil jako technický prostředek používaný 

k zastavení nárůstu ztrát při mimořádné události. Z velké části se zabývá popisem technických 

parametrů vozidla a jejich vlastnostmi na jeho jízdu, což je pro lepší pochopení této 

problematiky velice důležité. 

 

 

KOLEKTIV AUTORŮ. Firefighter´s Handbook. Essentials of Firefighting and Emergency 

Response. Second Edition. New York: Thomson Delmar learning, 2004, 980 s. ISBN 1-4018-

3575-9 

 

 Jedná se o publikaci vydávanou pro národní požární akademii sdružení absolventů. 

Především zdůrazňuje všechny důležité požadavky, které se vztahují k práci  dnešního hasiče. 

Jsou v ní logicky seřazeny veškeré činnosti, které by měl každý hasič ovládat. Jde tedy o 

jasný a konzistentní obsah poskytující podporu pro vzdělávání a zdroj informací pro každého 

hasiče, vše shrnuto přehledně v jedné publikaci. 

 

 

KRATOCHVÍL V., KRATOCHVÍL M.: Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství,  2009. s. 270. ISBN: 978-80-7385-064-7. 

 

 Cílem publikace je představit přehled v současné době používaných technických 

prostředků používaných u jednotek požární ochrany včetně základních souvisejících údajů. 

Pro účely této práce je důležitá především proto, že přehledně shrnuje téměř všechny požární 
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zásahové automobily používané u HZS ČR. U všech představených automobilů jsou uvedeny 

jejich základní parametry. 

 

 

GSCHEIDLE, Rolf, KOLEKTIV.: Příručka pro automechanika. Praha: Nakladatelství 

Sobotáles,  2002. s. 640. ISBN: 80-85920-83-2. 

 

Velmi rozsáhlý svazek podrobně popisující veškeré strojní součásti, jízdní vlastnosti a 

hlavní prvky motorových vozidel. Informace jsou řazeny od základních fyzikálních veličin 

působících na vozidla, která jsou důležitá pro lepší pochopení problematiky, přes detailní 

popis jednotlivých prvků vozidel, až po technický rozbor všech strojních součástek uvnitř 

automobilů. 

 

 

 

Vyhodnocení rešerše: 

Soubor publikací zabývající se problematikou požárních zásahových vozidel 

používaných u Hasičského záchranného sboru České republiky není prozatím nikterak 

rozsáhlý, nicméně stěžejní díla této problematiky vystihují její nejzákladnější podstatu.  

Tato práce má za jeden ze svých cílů ucelit informace týkající se výběru trasy jízdy 

mobilní požární techniky na místo zásahu s ohledem na její hmotnost, rozměry a dobu jízdy. 

Mělo by se tedy jednat o rozsáhlé dílo vystihující a konkretizující jeden přesně definovaný 

problém. 
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3 Použité pojmy, definice a zkratky 
 

 V následující části jsou uvedeny základní pojmy, definice a zkratky, které jsou 

důležité pro lepší pochopení této problematiky. 

 

 

Strojník – Rozumí se jím příslušník určený k výkonu činností zajišťujících plnění zadaných 

úkolů strojní služby, při použití (řízení, obsluze, údržbě a opravě) prostředků stojní služby. 

[12] 

 

Řidič – Pro účely této práce je řidič chápán jako příslušník, který vlastní řidičské oprávnění 

příslušné skupiny vozidel, na které je ve výkonu služby zařazen. 

 

Kompresní teplo – Vnitřní energie, které se dosahuje silným stlačením vzduchu v pracovním 

prostoru vznětového motoru a způsobuje iniciaci paliva. 

 

Kompresní poměr – Udává poměr mezi objemem směsi nasáté a směsi stlačené. U 

vznětových motorů dosahuje vyšších hodnot než u motorů zážehových.  

 

Točivý moment – Může být též nazýván kroutící moment. Vyjadřuje součin síly vzniklé 

v pracovním prostoru válce a délky ramene ojnice.  

 

Běhoun – Jedná se o část pláště pneumatiky, která se bezprostředně dotýká vozovky. Je 

opatřen podélně a příčně drážkovaným profilem. Ten přenáší boční vedení a hnací síly.  

 

JPO – Jednotka požární ochrany 

 

KOPIS – Krajské operační a informační středisko 

 

IZS – Integrovaný záchranný systém  
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4 Základní parametry mobilní požární techniky 
 

 

 Technické možnosti a vlastnosti mobilní požární techniky jsou charakterizovány 

souborem základních parametrů, které dovolují porovnávat jednotlivé typy vozidel mezi 

sebou. Hlavní parametry požárních automobilů mohou být rozděleny do několika základních 

skupin:  

 - Rozměrové parametry 

 - Hmotnostní parametry 

 - Provozně technické parametry 

 

 Dle těchto základních parametrů se v podstatě odvíjí samotné značení zásahových 

požárních automobilů dle Řádu stojní služby a vyhlášky č.53/2010 sb. o technických 

podmínkách požární techniky. 

 

Označení zásahového požárního automobilu tvoří údaj o: [12] 

a) druhu zásahového požárního automobilu, 

b) hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru účelové nástavby 

nebo údaj o množství zásoby hasiva, 

c) hmotnostní třídě požárního automobilu; ta se člení následovně 

- lehké (L) - převyšující 2000 kg, nepřevyšující 7500 kg, 

- střední (M) - převyšující 7500 kg, nepřevyšující 14000 kg, 

- těžké (S) - převyšující 14000 kg,  

d) kategorie zásahového požárního automobilu; ty se člení následovně 

- kategorie 1 – silniční, určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích, 

- kategorie 2 – smíšené, určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace, 

- kategorie 3 – terénní, určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, 

e) provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství 

- základní (Z), 

- speciální 

1) redukované (R), 
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2) rozšířené (V), 

3) technické (T), 

4) pro hašení (H), 

5) pro hašení lesních požárů (LP), 

6) pro velkoobjemové hašení (VH), 

7) s požárním čerpadlem (PC), 

8) s motorovou stříkačkou (MS), 

9) chemické (CH), 

10) ropné (N). 

 

 

4.1 Rozměrové parametry 
 

 Posouzení rozměrů požárních vozidel je vzhledem k jejich možnosti průjezdnosti 

jedním z nejdůležitějších parametrů. V dnešní hustotě městské zástavby a při stávající 

intenzitě provozu na pozemních komunikacích, která je v České republice dle sčítaní 

ředitelství silnic a dálnic z roku 2010 v krajských městech přibližně na jeden měřící bod 

15 000 vozidel/24 hod. [13], jsou při stanovení optimalizace výběru trasy jízdy mobilní 

požární techniky právě rozměry požárních automobilů v mnoha případech limitujícím 

prvkem.  

  

4.1.1 Základní rozměrové parametry 
 

 Základní rozměrové parametry, které musí být brány v úvahu při návrhu průjezdnosti 

požárních automobilů jsou:  

           - Obrysové rozměry – největší šířka, výška, délka, 

           - Vzdálenost mezi přední a zadní osou vozu, tzv. 

rozvor, 

           - Světlá výška, tj. vzdálenost nejnižšího bodu 

podvozku nebo karoserie od vozovky, měří se při zatížení automobilu maximální povolenou 

užitečnou hmotností. U nákladních automobilů to obvykle bývá spodní okraj rozvodky zadní 

nápravy nebo spodní okraj přední nápravy, 
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           -  Rozchod kol, jedná se o vzdálenost kol na jedné 

nápravě od jednoho středu pneumatik ke druhému, měřeno v rovině stání , [1] 

           - Poloměr podélného vyklenutí, což je poloměr 

příčné válcové plochy, která se dotýká předních i zadních pneumatik a spodku podvozku plně 

zatíženého vozidla, [6] 

           - Poloměr příčného vyklenutí je poloměr podélné 

válcové plochy, která se dotýká levého a pravého kola nápravy s menším rozchodem a spodku 

podvozku plně zatíženého vozidla, [6] 

           - Přední úhel nájezdu tj. největší úhel sevřený 

rovinou vozovky a rovinou dotýkající se obrysu předních kol a  nejkratší části plně zatíženého 

vozidla před přední nápravou, [6] 

           - Zadní úhel nájezdu se bere jako největší úhel 

sevřený rovinou vozovky a rovinou dotýkajících se obrysů zadních kol společně s nejkratší 

části plně zatíženého vozidla za zadní nápravou. [6] 

 

 Obrysové rozměry musíme zvažovat v téměř každém výjezdu mobilní požární 

techniky. Šířka vozidla nám ovlivňuje veškerou průjezdnost městem v provozu, v zástavbě a 

okolo zaparkovaných aut. Výška automobilu může být limitující s ohledem na průjezdnost 

pod železničními podjezdy, trolejbusovým vedením a některými staršími telekomunikačními 

rozvody. Délka je důležitá s ohledem na jízdní vlastnosti především v možnostech vozidla 

snadno projíždět zatáčky.  

 Světlá výška a nájezdové úhly stanovují u automobilů obecně jejich schopnosti 

zdolávat terénní nerovnosti, maximální možné stoupání a klesání. Světlá výška dále dovoluje, 

s ohledem na velké množství zásahů ve městech, překonávat obrubníky a travnaté nezpevněné 

plochy mezi pozemními komunikacemi pro lepší přístupnost na místo zásahu. 

 

4.1.2 Rozměry vybraných požárních zásahových vozidel 
 

 V následující tabulce jsou uvedeny základní obrysové rozměry vybraných zásahových 

požárních automobilů používaných u Hasičského záchranného sboru České republiky 

s původním značením a označením dle Řádu strojní služby. Jedná se o výběr nejběžněji 

používaných požárních zásahových vozidel, která jsou zastoupeny v jednotlivých krajích.    
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Tabulka 1: Obrysové rozměry vybraných zásahových požárních automobilů [5], [9] 

Typ vozidla 

(značení dle Řádu strojní služby a vyhlášky 53/2010 sb.) 

Šířka 

(mm) 

Délka 

(mm) 

Výška 

(mm) 

DA12 – AVIA A31 

(DA8 – 12 L 1 Z) 
2230 5610 2675 

CAS K24 – MERCEDES-BENZ Atego 1628 4x2 

(CAS 20/2500/200 – S 1 Z) 
2550 8300 3100 

TLF – K16  – IVECO/MAGIRUS 

(CAS 15/3000/300 – M 3 Z) 
2500 7250 3200 

CAS K24 – Scania P 340 4x4 

(CAS 20/3500/200 – S 3 Z) 
2550 8080 3200 

CAS 24 – DENNIS Rapide 

(CAS 20/1800/120 – M 1 Z) 
2330 7400 2900 

CAS K 27 – DENNIS Sabre 

(CAS 20/3000/120 – S 1 Z) 
2330 7400 3100 

CAS 15 – MAN TGM 13.240 4x4 BL 

(CAS 15/2000/120 – M 2 Z) 
2470 7050 3260 

CAS 32 – TATRA 815 

(CAS 30/8200/800 – S 3 Z) 
2500 8510 3350 

CAS K 24 – TATRA 815 Ternno 1 

(CAS 20/3200/400 – S 3 Z) 
2550 7780 3190 

AZ 30 – IVECO/MAGIRUS GL 

(AZ 30 – S 1 Z) 
2500 10 000 3300 

AZ 52 – IVECO/MAGIRUS 

(AZ 52 – S 1 V) 
2500 11 800 3850 

AP 27-2 – TATRA 815 PJ 

(AP 27 – S 2 R) 
2500 12 405  3560 

AP 54 – VOLVO/BRONTO 

(AP 54 – S 1 R) 
2500 12 900 3900 

AV 30 – TATRA 815 PJ 

(VYA 30 – S 3) 
2500 10 925 3650 

VYA 30 Mercedes – Benz Actros 

(VYA 30 – S 1 R) 
2550 11 300 3850 
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PHA 60 – Scania 6x4 

(PHA 60/3000/8000 – S 1 R) 
2500 9520 3480 

KHA 1000/6500 – TATRA 815 

(KHA 30/2500/4000/0/1000 – S 3) 
2500 9024 3250 

RZA – Volkswagen Transporter 

(RZA – L 1 R) 
1840 5200 2150 

TA – NISSAN PATROL 

(TA – L 3) 
1930 4965 2020 

 

 

4.2 Hmotnostní parametry  
 

 Pro postup návrhu výběru trasy jízdy mobilní požární techniky je hmotnost vozidla 

velmi důležitým parametrem. Celková hmotnost automobilu ovlivňuje možnost průjezdu přes 

nezpevněné pozemní komunikace, terénem a především přes mosty a přejezdy. Většina mostů 

na běžných silnicích jsou váhově omezena.  

  

4.2.1 Základní hmotnostní parametry 
 

 Celková hmotnost plně zatíženého vozidla se dělí na hmotnost a nosnost strojového 

spodku. Hmotnost strojového spodku je dále rozdělena jako čistá a provozní. 

 Do nosnosti strojového spodku patří hmotnost karoserie, výstroje, posádky a 

užitečného zatížení. Další parametry se odvíjí od toho které hmotnosti přidáváme k hmotnosti 

strojového spodku. [6] 

 Vlastní hmotnost vozidla bereme jako hmotnost strojového spodku a hmotnost celé 

karoserie.  

 Pohotovostní hmotnost je v podstatě vlastní hmotnost vozidla navýšená o hmotnost 

výstroje. Hmotnost výstroje nesmíme zanedbávat, protože se u jednotlivých typů vozidel 

může značně lišit, a to především podle vybavení předepsaného vyhláškou 53/2010 o 

technických podmínkách požární techniky. Například u cisternové automobilové stříkačky 

v základním provedení v porovnání s provedením technickým je rozdíl v hmotnosti 

nezanedbatelný. Jenom  hmotnost vyprošťovacího hydraulického zařízení, které je dle 

vyhlášky  53/2010 o technických podmínkách požární techniky předepsáno pro technické 
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provedení, je kupříkladu u hydraulické vyprošťovací sady od společnosti Holmatro v těžkém 

provedení přibližně 150 Kg [11] .Celá výbava pro cisternové automobilové stříkačky a 

dopravní automobily je předepsána vyhláškou 53/2010 o technických podmínkách požární 

techniky. 

 Provozní hmotnost je konečná hmotnost vozidla, čili pohotovostní hmotnost a 

hmotnost posádky.  

 Jak podotýká zahraniční literatura, konkrétně firefighter handbook – Essentials of 

firefighting and emergency response [4], tak si musíme uvědomit, že cisternové automobilové 

stříkačky převážejí v nádržích velké množství vody. Proto je přesun těchto vozidel ještě 

nebezpečnější, nežli u cisternových automobilů civilní dopravy převážející například pohonné 

hmoty. Voda je totiž v porovnání s motorovou naftou asi o 20% těžší, oproti benzínu je to 

téměř o 30% více. 

  

4.2.2 Celkové hmotnosti vybraných požárních zásahových vozidel  
 

 V následující tabulce jsou uvedeny celkové hmotnosti vybraných zásahových 

požárních automobilů používaných u HZS ČR s původním značením a označením dle Řádu 

strojní služby. Jedná se o výběr nejběžněji používaných požárních zásahových vozidel, která 

jsou zastoupeny v jednotlivých krajích.  

 

Tabulka 2: Celkové hmotnosti vybraných zásahových požárních automobilů [5], [9] 

Typ vozidla 

(značení dle Řádu strojní služby a vyhlášky 53/2010 sb.) 

Celková 

hmotnost (Kg) 

DA12 – AVIA A31 

(DA8 – 12 L 1 Z) 
5300 

CAS K24 – MERCEDES-BENZ Atego 1628 4x2 

(CAS 20/2500/200 – S 1 Z) 
15 000 

TLF – K16  – IVECO/MAGIRUS 

(CAS 15/3000/300 – M 3 Z) 
14 000 

CAS K24 – Scania P 340 4x4 

(CAS 20/3500/200 – S 3 Z) 
18 000 

CAS 24 – DENNIS Rapide 

(CAS 20/1800/120 – M 1 Z) 
12 000 
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CAS K 27 – DENNIS Sabre 

(CAS 20/3000/120 – S 1 Z) 
14 500 

CAS 15 – MAN TGM 13.240 4x4 BL 

(CAS 15/2000/120 – M 2 Z) 
14 000 

CAS 32 – TATRA 815 

(CAS 30/8200/800 – S 3 Z) 
22 500 

CAS K 24 – TATRA 815 Ternno 1 

(CAS 20/3200/400 – S 3 Z) 
17 500 

AZ 30 – IVECO/MAGIRUS GL 

(AZ 30 – S 1 Z) 
15 000 

AZ 52 – IVECO/MAGIRUS 

(AZ 52 – S 1 V) 
26 000 

AP 27-2 – TATRA 815 PJ 

(AP 27 – S 2 R) 
20 300 

AP 54 – VOLVO/BRONTO 

(AP 54 – S 1 R) 
31 550 

AV 30 – TATRA 815 PJ 

(VYA 30 – S 3) 
32 000 

VYA 30 Mercedes – Benz Actros 

(VYA 30 – S 1 R) 
34 000 

PHA 60 – Scania 6x4 

(PHA 60/3000/8000 – S 1 R) 
25 000 

KHA 1000/6500 – TATRA 815 

(KHA 30/2500/4000/0/1000 – S 3) 
22 000 

RZA – Volkswagen Transporter 

(RZA – L 1 R) 
2800 

TA – NISSAN PATROL 

(TA – L 3) 
3080 
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4.3 Provozně technické parametry  
 

 Dalším důležitým parametrem ovlivňujícím výběr trasy jízdy mobilní požární techniky 

při jízdě k zásahu jsou bezesporu technické vlastnosti vozidla. V této podkapitole se budu 

věnovat jednotlivým schopnostem vozidla vykonávat přepravu a v následující kapitole 

podrobněji  popíši hlavní technické prvky automobilu mající vliv na tyto schopnosti vozidla. 

 Je třeba podotknout, že ačkoliv posuzujeme provozně technické vlastnosti 

prostřednictvím parametrů odděleně, tak při využití automobilu k určené činnosti, to znamená 

k provozu, působí tyto parametry jako celek. Provozně technické vlastnosti charakterizují 

možnost efektivního použití automobilu v daných provozních podmínkách a umožňují 

posoudit jak odpovídá konstrukce automobilu provozním požadavkům. 

 

4.3.1 Schopnosti automobilů 
 

 Dynamičnost je schopnost vozidla přepravovat náklady nebo osoby maximální 

možnou průměrnou rychlostí. Závisí na akceleračních a brzdných vlastnostech automobilu. 

Proto se dynamičnost rozděluje na dynamiku akcelerační a dynamiku brzdění automobilu. Při 

hodnocení akceleračních vlastností posuzujeme maximální rychlost, stoupavost, zrychlení, 

průměrnou rychlost v typických provozních podmínkách atd. Akcelerační schopnost 

automobilu závisí na výkonu motoru, tíze automobilu, převodových poměrech a dalších 

konstrukčních parametrech. Brzdné vlastnosti posuzujeme podle délky dráhy potřebné 

k zastavení vozidla nebo velikostí systémů, jejich technickém stavu, na typu a stavu 

pneumatik, na povětrnostních podmínkách apod. [6]  

 Stabilitu automobilu můžeme chápat jako schopnost vozidla odporovat smyku a 

převrhnutí. Současně s brzdnými vlastnostmi a ovladatelností vozidla zajišťuje bezpečnost 

jízdy po pozemních komunikacích a i terénem. Stabilita závisí především na poloze těžiště 

automobilu, rozvoru a rozchodu kol, boční poddajnosti pneumatik apod. 

 Ovladatelnost je schopnost sledovat stopu rejdových kol. Na této schopnosti značně 

závisí bezpečnost jízdy automobilu. Má na ni vliv převodový poměr a typ řízení, boční 

poddajnost pneumatik a především poloha těžiště automobilu. 

 Schopnost k práci v těžkých podmínkách, například zasněžených polích, oranicích 

nebo podmáčených prostorech bez prokluzování hnacích kol, se nazývá jízdnost vozidla. 
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Posuzuje se dle obrysových rozměrů, rozchodu a rozvoru kol, světlé výšky, rozdělení sil na 

nápravy, počtu hnacích kol a druhu pneumatik. 

 Plavnost jízdy automobilu nazýváme jeho schopnost pohybovat se po nerovné 

vozovce bez nárazů a otřesů. Je charakterizována amplitudou a počtem kmitů karoserie, 

hodnotou vertikálních zrychlení apod. Závisí například na druhu pérování, poloze těžiště, 

druhu pneumatik, celistvosti nákladu a do značné míry i na únavě řidiče. [6] 
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5 Technické prvky automobilů 
 

 Komponenty automobilu, jako jsou motor, brzdy, tlumiče a pérování, pneumatiky atd. 

výrazně ovlivňují jakoukoliv schopnost vozidla popsanou v předešlé kapitole. V přeneseném 

slova smyslu se jedná o parametry vozidla mající vliv na vlastnosti jízdy při přepravě na místo 

zásahu. Jednotlivé prvky vozidla v této kapitole podrobněji rozeberu a uvedu u nich jak 

ovlivňují jízdní vlastnosti. 

 

5.1 Pneumatiky 
 

 Pneumatika se skládá z pláště, duše s ventilem, ochranné vložky do ráfku a ráfku, 

přičemž musí být naplněna tlakovým médiem. Duše musí odpovídat velikostním rozměrům 

pláště. Vyskytují se také pneumatiky bez duše. 

  

Vliv na jízdní vlastnosti:  

 Pneumatiky pohlcují při jízdě malé nerovnosti vozovky a ochraňují podvozek před 

tvrdými otřesy. Vedou automobil po vozovce,  a proto jsou jejich vlastnosti pro jízdní stabilitu 

vozu velmi důležité. Od dobré pneumatiky požadujeme, aby pohltila co největší nerovnosti, 

aby dobře snášela hnací sílu z kola na zem za všech okolností a přitom aby byla bočně 

dostatečně tuhá pro vedení vozu. Dále jsou hlavními požadavky přenášení hmotnosti vozidla, 

zajištění nízké ovládací síly při parkování, valení s nízkou hlučností a nízkým přenosem 

vibrací, nízký valivý odpor a dobrý přenos brzdných sil. 

 Při radiálním zatížení se pneumatika stlačí a působí jako pneumatická pružina. I zde 

má na tuhost pneumatiky vliv na objem vzduchu v pneumatice a styčná plocha se zemí. Tato 

styčná plocha se zhruba rovná podílu zatížení pneumatiky a tlaku huštění. Je-li pneumatika 

málo nahuštěná, stlačí se natolik, až styčná plocha se zemí je tak velká, aby měrný tlak v ní se 

rovnal hustícímu tlaku. [7] 

 Při malém huštění pneumatika lépe vůz odpruží, ale velké stlačení je příčinou velkých 

ztrát třením v bocích a velkého zahřívání pneumatiky. Kromě toho podhuštěná pneumatika 

ztrácí schopnost bočního vedení a řízení vozu není bezpečné. 

 Zajímavým jevem vzhledem k jízdním vlastnostem a bezpečnosti vozidla je 

aquaplaning. Při vysokých rychlostech jízdy se může na zaplavené vozovce mezi 

pneumatikou a povrchem vozovky vytvořit vodní klín, který oddělí pneumatiku od vozovky a 
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vozidlo se tak stává neovladatelné. Aby se snížilo nebezpečí aquaplaningu, musí mít drážky 

běhounu určitou minimální hloubku, aby mohly odvést vodu stranou ze styku pneumatiky 

s vozovkou. Drážky musí mít rovněž určitý tvar, aby mohla být voda odváděna pryč vysokou 

rychlostí proudění v co nejkratší době. S tímto jevem musejí strojníci, případně řidiči 

požárních zásahových vozidel počítat a pokusit se ho předvídat. Může výrazně ovlivnit dobu 

jízdy na místo zásahu. 

 

5.2 Brzdy 
 

 Brzdy slouží v motorovém vozidle ke zpomalování, přibrzďování až do zastavení a 

zajišťování proti rozjetí. Dobré brzdy mají vozidlo zastavit na nejkratší dráze a přitom nemají 

ovlivňovat řízení vozidla. Proto je žádoucí, aby levé i pravé brzdy zabíraly stejně a aby přední 

i zadní brzdy při intenzivním brzdění byly současně na hranici skluzu. Při brzdění se 

pohybová energie přeměňuje v teplo.  

 Brzdové zařízení rozlišujeme na provozní, nouzovou, parkovací a odlehčovací brzdu. 

Samostatnou kapitolu brzdových zařízení tvoří protiblokovací systém (ABS). Jednotlivé typy 

se liší v konstrukčním provedení a důvodu své funkce. 

 

Vliv na jízdní vlastnosti:  

 Při brzdění vzniká v těžišti vozu setrvačná síla, která přitlačuje přední kola a odlehčuje 

kola zadní. Přední kola proto musí být seřízena na intenzivnější brzdění než zadní. Při náhlém 

prudkém brzdění jsou přední kola přitlačována k zemi nejvíce. Nejkratší brzdné dráhy se 

dosáhne právě tehdy, jsou li všechny brzdy na hranici skluzu. 

 Brzdí li jedna strana vozu více než druhá, stáčí se vůz na stranu lépe brzdících brzd, 

což zhoršuje ovládání vozu. 

 Brzdného účinku je dosahováno podle konstrukce použitých brzd nejčastěji třením 

mezi stojícími, nepohyblivými a otáčejícími se součástmi brzdového systému, přičemž 

vyvolání a velikost brzdného účinku je řízena řidičem. Při tomto způsobu brzdění je brzdný 

účinek vyvolán třením mezi pneumatikou a vozovkou. Z tohoto důvodu je brzdný účinek 

omezen adhezí kola (pneumatiky) vůči vozovce. [8] 

 Důležitým prvkem v bezpečnosti jízdy je protiblokovací systém ABS. Ten umožňuje 

prudké brzdění i na kluzkém povrchu a vůz při otáčejících se kolech je stále řiditelný. 

Hlavním úkolem je při brzdění regulovat brzdný tlak na kola podle jeho přilnavosti na jízdní 
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dráhu tak, aby se zamezilo zablokování kola, protože pouze valící se kola jsou řiditelná a 

mohou přenášet boční vodící síly. 

 

5.3 Diferenciál 
 

 Jedná se o zařízení zajišťující vyrovnávání rozdílných počtů otáček hnacích kol a 

rozdělování točivých momentů ve stejném poměru na hnací kola. Podle druhu konstrukce 

rozlišujeme dva základní typy. Jsou to diferenciál s kuželovými koly neboli pastorky a nebo 

diferenciál se šnekovými koly. 

  

Vliv na jízdní vlastnosti: 

 Při projíždění zatáček musí kola motorového vozidla vně zatáčky urazit delší dráhu, 

než kola uvnitř zatáčky. I různé povrchy silnic způsobují různé dráhy. Z toho vyplývají pro 

kola na jedné nápravě různé počty otáček kol. Protože jsou hnací kola poháněna společně, 

např. hnacím pastorkem a talířovým kolem, nesmějí být spolu spojena tuhou hřídelí. Při jízdě 

v zatáčkách by se na základě různých obvodových rychlostí smýkala.  

 Diferenciál vyrovnává rozdíly počtu otáček hnacích kol. Přitom se otáčí při jízdě 

zatáčkou hnací kolo vně zatáčky tím rychleji, čím pomaleji se otáčí kolo uvnitř zatáčky. [1] 

 Rozdělovat točivé momenty ve stejném poměru na hnací kola zajišťuje diferenciál 

přenášením i při průjezdu zatáčkou, kdy se jedno hnací kolo otáčí rychleji než druhé. Velikost 

přenášeného točivého momentu je přitom určována tím hnacím kolem, které má horší 

přilnavost na jízdní dráze. 

 Důležitý prvek s ohledem na jízdní vlastnosti je uzávěrka diferenciálu. Ta odstraňuje 

někdy nepříznivé působení klasického chodu diferenciálu. Mohou nastat případy, kdy běžná 

funkce diferenciálu není žádoucí.  

 Například protáčí-li se jedno hnací kolo na zledovatělé jízdní dráze nebo na měkkém 

podkladu, tak toto kolo přenáší málo hnací síly na jízdní dráhy k tomu, aby se vozidlo mohlo 

pohybovat. Diferenciál zde působí nevýhodně, protože hnací kolo s dobrou přilnavostí 

k jízdní dráze dostává stejný točivý moment. Uzávěrka diferenciálu toto nevýhodné působení 

odstraňuje. Kolu s lepší přilnavostí k povrchu poskytuje více točivého momentu. Může mu 

však dodat pouze tolik točivého momentu, kolik připouští uzávěrová hodnota použité 

uzávěrky diferenciálu a jeho přilnavost. [1] 
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5.4 Spalovací motor 
 

 Spalovací motor je ze všech druhů motorů nejlehčí a nejmenší, proto je pro vozidla 

nejvýhodnější. Základním způsobem rozdělení spalovacích motorů je dělení dle způsobu 

tvoření směsi a zážehu. Jedná se o dva základní typy spalovacích motorů, a to sice o motory 

zážehové a vznětové. Zde je nutno zmínit, že pro zásahové požární automobily u HZS ČR se 

nejčastěji používají motory vznětové. 

 U zážehových motorů je směs vzduchu s palivem, nejčastěji benzínem, připravována 

obvykle mimo pracovní prostor válce a ve válci je zažehována cizím zdrojem.  

 Ve vznětových motorech se směs připravuje v pracovním prostoru válce vstřikováním 

kapalného paliva do silně stlačeného a ohřátého vzduchu. Tímto kompresním teplem také 

dochází ke vznícení paliva, nejčastěji motorové nafty. Vznětové motory mají podstatně 

příznivější provozní spotřebu, až asi o 30% méně, než srovnatelné zážehové motory. 

 V motoru se uvolňuje tepelná energie obsažená v palivu. Její koncentrace je v palivu 

poměrně vysoká. Tepelná účinnost motoru udává kolik procent z této energie se přemění 

v užitečnou práci. U benzínových motorů to bývá asi 25 %, u naftových zhruba 33 %. Je 

možno předpokládat, že pouze 1/3 tepelné energie z paliva se přemění v užitečnou práci. 

Další přibližně 1/3 se odvede chlazením a poslední třetina unikne do atmosféry spolu 

s výfukovými plyny.  

 Tepelná účinnost motoru je značně závislá na kompresním poměru. Čím vyšší je 

kompresní poměr, tím lepšího využití tepla z paliva dosáhneme. 

 

Vliv na jízdní vlastnosti: 

 U spalovacích motorů bude mít pro jízdu mobilní požární techniky největší vliv 

charakteristika motoru. Užitné vlastnosti spalovacího motoru určuje jeho točivý moment, 

výkon a spotřeba paliva. Charakteristika motoru je potom závislost užitečného výkonu, 

točivého momentu a měrné spotřeby paliva na otáčkách motoru.  

 Dle vyhlášky 53/2010 sb. o technických podmínkách požární techniky musí být 

zásahový požární automobil vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 11 kW . 1000 kg -1 

největší technicky přípustné hmotnosti. Rychlý zásahový automobil lehké hmotnostní třídy a 

střední hmotnostní třídy, velitelský automobil lehké hmotnostní třídy a vyšetřovací automobil 

lehké hmotnostní třídy jsou vybaveny motorem o měrném výkonu nejméně 20 kW . 1000 kg -1 

největší technicky přípustné hmotnosti. [14] 
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 Automobilový rychloběžný vznětový motor s otáčkami až asi 5500 min -1 se používá 

především pro svou účinnost a proto velmi příznivou měrnou i provozní spotřebu, jak do 

osobních automobilů, tak i do lehkých užitkových automobilů. U HZS ČR to jsou nejčastěji 

rychlé zásahové automobily, velitelské automobily a technická vozidla.  

 V těžkých užitkových automobilech, jako jsou u HZS ČR cisternové automobilové 

stříkačky, kombinované hasicí automobily, vyprošťovací automobily, automobilové plošiny 

apod. se používá pomaloběžnějších motorů s otáčkami až asi do 2400 min -1.  

 

5.5 Pérování 
 

 Pérování jako soubor prvků vytváří pružné spojení mezi nápravou a rámem, karosérií 

vozidla a nástavbou. Má za úkol společně s tlumením zachycovat nárazy od vozovky a 

přeměnit je ve vibrace. Kvůli nerovnostem jízdní dráhy musí kola automobilu kromě 

otáčivého pohybu provádět pohyby nahoru a dolů. Při rychlé jízdě probíhají tyto pohyby ve 

velmi krátké době, čímž vznikají zrychlení a zpomalení svisle vzhledem k jízdní dráze, která 

činí mnohonásobek zemského tíhového zrychlení. Proto působí na vozidlo velké rázové síly, 

které jsou tím větší, čím větší je hmota, která se pohybuje. 

 

Vliv na jízdní vlastnosti: 

 Pružení a tlumení jsou určujícím faktorem pro komfort jízdy, bezpečnost jízdy a 

chování v zatáčkách. Z hlediska jízdních vlastností jsou pro nás důležité především 

bezpečnost jízdy a chování vozidla v zatáčkách. Komfort pro posádku je hlavním 

požadavkem u dálkových cest a přepravě osob. Pro jízdu požárních zásahových vozidel na 

místo zásahu není tento parametr až natolik podstatný.  

 S ohledem na bezpečnost jízdy pérování zajišťuje, aby vozidlo na velkých 

nerovnostech neztratilo kontakt s vozovkou. Kola, která se nacházejí ve vzduchu, nemohou 

přenášet žádné síly, např. hnací síly, brzdné síly. 

 Při projíždění zatáček způsobuje nízká přilnavost k vozovce u vnitřních kol v zatáčce 

snížení bočních vodicích sil. Aby nebylo vozidlo vyneseno ze zatáčky, musí pérování 

s tlumiči a stabilizátor zaručovat stálou přilnavost kol na vozovku. 

 Při rozjezdu, jízdě v zatáčkách, brzdění vznikají jednosměrné pohyby vozidla, které 

jsou způsobeny setrvačností a odstředivou silou. U kol v důsledku kmitavých pohybů osy pak 

může dojít i ke snížení ovladatelnosti vozidla. Jedná se o porušení směrové stability vlivem 
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nesladěného pérování. Doprovodný jev je kolébání vozidla během jízdy v různých směrech. 

Zásadním úkolem pérování je tedy snížit vliv druhotných kmitavých pohybů na co nejmenší 

míru. Pérování musí být dostatečně tuhé, ale tvrdost pera musí zajistit dostatečnou nosnost. 

Zároveň  nesmí být příliš měkké, při zatíženém vozidle, což by vedlo k velkému rozkmitání 

odpérovaných hmot. [8] 

 Vedle svislých nárazů od vozovky se vyskytují i malá boční. Proto musí pérování 

působit i v tomto směru. Zčásti mohou boční působení převzít pneumatiky a pryžová ložiska, 

která slouží k upevnění a vedení prvků zavěšených kol.  

 Důležitým prvkem pérování jsou tlumiče vibrací. Ty přeměňují pohybovou energii na 

tepelnou. Slouží k tlumení rozkmitu nápravy na vozidlech. Jejich úkolem je ztlumit 

rozkmitání zavěšeného kola a nápravy na co nejmenší míru a zajistit tak stálý styk kola 

s vozovkou. Tím zlepšit ovladatelnost vozidla a přenos sil z kol na vozovku a při brzdění na 

karoserii vozidla. Vadný nebo nefunkční tlumič prodlouží brzdnou dráhu při rychlosti 60 

km/hod. až o dva metry. Úkolem tlumičů je tlumit rozkmitání kol, vzniklé jízdou na 

nerovném povrchu vozovky. Tlumiče nesmějí bránit propérování při prvním nájezdu na 

nerovnost. Není-li zajištěn dostatečný styk kol s vozovkou, není dostatečně přenášená brzdná 

síla. Tlumení pérování tak zpříjemňuje jízdu a zlepšuje ovladatelnost vozidla a jeho 

bezpečnost. Tlumiče jsou umístěny mezi nápravu a rám co nejblíže pružinám.  
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6 Jízdní vlastnosti vozidla 
 

 Pro lepší pochopení celé problematiky jízdních vlastností vozidla zde ve zkratce 

představím základní odpory působící při pohybu na vozidlo. Jedná se především o valivý 

odpor, odpor vzduchu a odpor vzniklý při stoupání vozidla. Tyto odpory musí každé vozidlo 

překonat, aby se mohlo úspěšně pohybovat kupředu. Dalo by se tedy říci, že výkon přivedený 

na kola je z části spotřebován na překonání sil působících proti pohybu vozidla. 

 Dále se v kapitole budu zabývat hlavními prvky a projevy majícími vliv na jízdní 

vlastnosti vozidla, především jeho dynamice. 

 

6.1 Valivý odpor 
 

 Při valení kola, zatíženého vertikální silou, je deformována jak pneumatika, tak 

vozovka. Pneumatika, valící se po měkkém podkladu, jako například hlína nebo sníh, posouvá 

a pěchuje jednotlivé vrstvy. Při pohybu po pevném podkladu jsou tyto deformace 

zanedbatelné a část hnací síly se spotřebovává na překonání odporů vznikajících deformacemi 

a třením vrstev pneumatiky. V příčném průřezu se při deformaci vnější vrstvy pneumatiky 

natahují, zatím co vnitřní se smršťují. V podélném směru se obvodové vrstvy v náběhové 

straně stlačují a na opačné straně natahují. Dochází tak k částečnému, avšak nepatrnému 

prokluzu. [6] 

 Jak tedy z předešlého odstavce vyplývá, valivý odpor vyjadřuje několik druhů odporů, 

vznikajících u vozidla za jízdy při překonávání účinků tíhového zrychlení. Jsou to především 

tření v bocích a běhounu pneumatiky, odpory v ložiskách, deformace jízdní dráhy a měrný 

skluz kola.  

 

6.2 Odpor vzduchu 
 

 Při jízdě musí automobil pronikat vzduchem, který mu stojí v cestě. Musí ho urychlit a 

posunout na bok, což vyžaduje určitou energii. Kromě toho se vzduch tře o povrch vozidla a 

tím narůstá odpor. V přední části karosérie, kde je nutno vzduch urychlit, vzniká přetlak a 

naopak v zadní části karosérie, kde se při jízdě za střechou uvolní prostor, vzniká podtlak, do 

nějž proudí okolní vzduch. Částečky vzduchu, které byly tvarem vozidla urychleny nahoru, 
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jsou nyní atmosférickým tlakem sráženy dolů. Na povrch karosérie tedy působí různé tlaky a 

jejich výslednice udává velikost a směr aerodynamického odporu. Odpor vzduchu se může 

projevit jak v přední části vozu, tak jako boční působení, což může nepříznivě ovlivňovat 

jízdu vozidla. 

 Předpokládáme-li, že odpor vzduchu působí v těžišti ploch (čelních nebo bočních), 

pak v případě bočního větru za nepříznivých povětrnostních podmínek, kdy přilnavost 

pneumatik je nízká, může působením větru dojít i k vybočení vozidla z požadovaného směru 

jízdy. Síla větru může být větší než adhezní síla pneumatik zejména při namrzající vozovce a 

výjezdu ze zástavby nebo z lesa. [6] 

 

6.3 Odpor stoupání 
 

 Závisí na podélném sklonu vozovky, na úhlu stoupání a na tíze vozidla. Tíha vozidla 

je brána jako jeho hmotnost násobená zemskou přitažlivostí a je umístěna v těžišti vozidla. 

Tíha vozidla se rozkládá vlivem stoupání na dvě složky. Jedna z nich působí kolmo na 

vozovku a ovlivňuje adhezi pneumatik. Jedná se zde o vzniklý valivý odpor. Druhá složka 

působí proti směru jízdy vozidla směrem do svahu a to je prakticky odpor vzniklý stoupáním. 

Představuje tedy sílu potřebnou k překonání svahu.  

 

6.4 Dynamika jízdy 
 

 Zabývá se účinkem sil působících na vozidlo při jízdě a z toho vyplývajících pohybů. 

Pohyby mohou nastávat ve směru kolem podélné, příčné a kolmé síly. Všechny pohyby, které 

vznikají při spolupůsobení všech sil, se projevují v jízdním chování vozidla. Síly se přenášejí 

pneumatikami vozidla na vozovku. Rozlišujeme několik základních sil:   

- síly ve směru podélné osy:  hnací, brzdná, třecí, 

- síly ve směru příčné osy: odstředivá, síla větru, síla bočního vedení, 

- síly ve směru kolmé osy: zatížení kol, síly vznikající nárazy na vozovce. 

 

 Hlavní faktory, které ovlivňují působení sil na automobil a jízdní vlastnosti vozidla, 

jsou především poloha těžiště, centrum a osa naklánění, druh pohonu a uspořádání agregátů 

pohonu, zavěšení a poloha kol, pérování a tlumiče, systémy regulace kol například ABS, 

ASR, ESP. 
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 Pro posouzení jízdního chování v zatáčkách sledujeme několik základních stavů. Až 

do mezní rychlosti v zatáčkách postačuje k vytvoření potřebných bočních sil přilnavost 

pneumatik a vozovky. Pokud se zatáčka projíždí rychleji, tak vzniká na předních kolech, na 

zadních kolech nebo na všech kolech příčný prokluz. Pokud je prokluz příliš velký, tak 

vozidlo opustí dráhu. Rozlišujeme nedotáčivost, přetáčivost a neutrální jízdní chování. 

 

Nedotáčivost: 

 Úhly naklonění Vα předních kol jsou  větší než úhly naklonění zadních kol Hα . 

Vozidlo chce jet větším poloměrem zatáčky než odpovídá zatočení předních kol a posunuje 

přední kola směrem ven. Sklon k nedotáčivosti mají vozidla s pohonem předních kol. 

 

 

Obrázek 1: Nedotáčivost vozidla [1] 
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Přetáčivost:  

 Úhly naklonění zadních kol Hα  jsou větší než úhly naklonění předních kol Vα . 

Vozidlo chce jet menším poloměrem zatáčky, než to odpovídá zatočení předních kol a proto 

vybočuje zadní částí. Sklon k přetáčivosti mají vozidla s pohonem zadních kol.  

 

 

Obrázek 2: Přetáčivost vozidla [1] 

 

Neutrální jízdní chování: 

 Úhly naklonění předních a zadních kol jsou stejně velké. Vozidlo se  posunuje všemi 

čtyřmi koly rovnoměrně. Sklon k neutrálnímu jízdnímu chování mají vozidla s pohonem 

všech čtyř kol.  

 

 

 



 34 

7 Doba jízdy zásahových požárních automobilů 
 

 V této kapitole se budu podrobněji věnovat vyhodnocení faktorů, které ovlivňují dobu 

jízdy vozidla. Pro posouzení celkové doby jízdy zásahových požárních automobilů ze 

základny na místo zásahu musíme zohlednit mnoho důležitých faktorů. Největší vliv na 

stanovení doby potřebné k výjezdu a jízdě mají:  

- organizace výjezdu, 

- kvalita řidiče, 

- znalost místopisu (cesty na místo zásahu), 

- stav vozovky, 

- intenzita provozu, 

- bezproblémový chod motoru a všech technických prvků vozidla, 

- klimatické podmínky, 

- manévrovatelnost a snadnost řízení, 

- dynamické vlastnosti vozidla, 

- efektivita světelné a zvukové signalizace. 

 

Pro přehlednost můžeme tyto nejdůležitější faktory rozdělit do čtyř základních skupin: 

- Organizace, 

- Řidič, 

- Vozidlo, 

- Prostředí. 

 

7.1 Organizace 
 

 Pro posouzení kvalit organizace při stanovení doby jízdy požárních zásahových 

automobilů je nejdůležitější samotná organizace výjezdu v rámci Hasičského záchranného 

sboru České republiky. Pro celkový časový úsek od přijetí tísňového volání až po příjezd 

jednotek na místo zásahu musíme započítat dobu pro přijímání informací od volajícího a čas 

potřebný pro jednotky k opuštění základny od vyhlášení poplachu.  

 Doba vytěžení informací od volajícího při přijetí tísňového volání se liší u každého 

případu, ale obvykle se pohybuje pouze v rámci několika málo minut.  
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Organizace výjezdu na stanici je odlišná pro jednotlivé druhy jednotek, a proto ji v následující 

podkapitole podrobněji popíši a konkretizuji. 

 

7.1.1 Organizace výjezdu 
 

 Každý druh jednotek požární ochrany má svou operační hodnotu, která jednotku řadí 

do kategorie JPO I až JPO VI. Operační hodnota vypovídá o schopnosti jednotky požární 

ochrany zahájit a provádět zásah, určuje postavení jednotky v systému. Operační hodnotu 

jednotky požární ochrany tvoří doba výjezdu, působnost, optimální vzdálenost pro dojezd 

k zásahu a efektivní doba jízdy. [2] 

 

 

Kategorie jednotek požární ochrany: 

 Jednotlivé kategorie jednotek požární ochrany se liší v době výjezdu, ve své 

působnosti, optimální vzdálenosti pro dojezd k zásahu a efektivní době jízdy.  

JPO I – jednotka HZS kraje 

JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

JPO IV – jednotka HZS podniku 

JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

 

 

Doba výjezdu: 

 Časový úsek od vyhlášení poplachu jednotce do výjezdu ze svého místa dislokace. Je 

stanovena právním předpisem dle vyhlášky č. 247/2001 sb. následovně:  

- do 2 minut jednotky složené výlučně z hasičů z povolání, 

- do 10 minut jednotky složené výlučně z hasičů, kteří službu nevykonávají 

v jednotce jako své povolání, 

- do 5 minut jednotky složené z hasičů, kde je část z nich zaměstnaných u obce 

nebo u stanic typu P0, kde je družstvo doplňováno dobrovolnými hasiči. 
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Působnost jednotky: 

 Místní působnost - pro použití k zásahu zejména pro svého zřizovatele jako jsou 

podnik nebo obec. 

 Územní působnost - pro použití na větším území nejen na území obce nebo podniku. 

Také vyplývá z právního postavení jednotlivých druhů jednotek požární ochrany a účelu, pro 

který byly uvedené jednotky zřízeny. 

 

 

Optimální vzdálenost pro dojezd jednotky požární ochrany: 

 Je stanovena na základě statistického sledování počtu výjezdů a rozdělena podle 

vzdálenosti k mimořádným událostem. 

 

 

Efektivní doba jízdy: 

 Přepočet optimální vzdálenosti pro dojezd odpovídající průměrným rychlostem jízdy 

45 až 60 km/hod. v závislosti na místních podmínkách. [2] 

 

 

Tabulka 3: Operační hodnota kategorií jednotek požární ochrany. [2] 

Kategorie JPO 
Doba výjezdu 

(min) 
Působnost 

Optimální 

vzdálenost pro 

dojezd 

k zásahu (km) 

Efektivní doba 

jízdy (min) 

JPO I 2 15-20 18 

JPO II 5 7,5-10 10 

JPO III 10 

Územní 

7,5-10 10 

JPO IV 2 do 5 5 

JPO V 10 do 5 5 

JPO VI 10 

Místní 

do 5 5 
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7.2 Řidič 
   

 Řidič je jedním z nejdůležitějších faktorů při ovlivnění doby jízdy požární techniky na 

místo zásahu. Jeho schopnosti a zkušenosti pozitivně ovlivňují bezpečnost a rychlost jízdy 

zásahového vozidla. Proto je velice žádoucí jeho umění zdokonalovat všemi možnými 

prostředky. Kvalitní řidič může svou jízdou zaručit včasnou pomoc osobám v nouzi při 

nejnižší možné době jízdy.  

 Jeho možnosti ovlivnění jízdy jsou úzce spjaty s okolním prostředím, kterým 

s vozidlem projíždí a vlastnostmi vozidla s nímž jede. Parametry prostředí a vozidla jsou 

popsány v dalších podkapitolách této části.  

 

7.2.1 Schopnosti a zkušenosti řidičů 
 
 U Hasičského záchranného sboru České republiky se zkušenosti řidičů zajišťují 

především pravidelnými kondičními jízdami. Další možností jsou školení prováděná v rámci 

odborné přípravy příslušníků sboru.  

 Účelem kondičních jízd je pravidelné udržování řidičské kondice a postupné 

prohlubování návyků ke kvalitnímu řízení vybraných motorových vozidel. Kondiční jízdy se 

řídí určitými zásadami.  

 Pro přehlednost zde uvedu několik vybraných nejdůležitějších zásad pro absolvování 

pravidelných kondičních jízd. 

 Strojník, který v průběhu čtyř týdnů neřídil požární automobil nebo některý 

z automobilů, pro které je určen při výjezdu k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce 

nejméně 10 km bez přerušení. [12] 

 Strojník, který z důvodu například dovolené nebo dlouhodobé nemoci neřídil déle než 

šest týdnů požární automobil nebo některý z automobilů, pro které je určen při výjezdu 

k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce nejméně 20 km. [12] 

 Nejméně dvakrát ročně musí být kondiční jízda rozšířena o tažení požárního přívěsu. 

[12] 

 Řidič automobilu se zvláštním výstražným zařízením, který v průběhu čtyř týdnů 

neřídil požární automobil, na který je v rámci výkonu služby určen, absolvuje s ním kondiční 

jízdu v délce nejméně 10 km bez přerušení. [12]  

 Při kondiční jízdě si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení 

automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a 
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nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým 

profilem. [12] 

 Ztíženými podmínkami se rozumí například průjezd zúženými profily, otáčení, přejezd 

prvků pro zpomalení jízdy. V zimním období je to jízda sněhem, na zledovatělém povrchu 

apod. [12] 

 Při kondiční jízdě se nepoužívá zvláštní výstražné zařízení, jinak se používají veškeré 

předepsané prvky pasivní bezpečnosti. Během kondiční a ověřovací jízdy může vedoucí 

oddělení strojní služby nebo jím předepsaný instruktor v případě uvedení do operačního řízení 

stanovit použití zvláštního výstražného zařízení. [12] 

 Specializované instrukčně metodické zaměstnání může být zaměřeno například na 

řízení automobilu s přívěsem včetně couvání, jízdu ve složitých terénních podmínkách, řízení 

automobilu na kluzkém povrchu, jízdu v omezeném prostoru, součinnost řidiče s osádkou 

automobilu nebo rozbor závažné dopravní nehody. [12] 

 Velice důležitým prvkem ve schopnostech strojníků a řidičů je jejich dodržování 

prevence nehodovosti požárních zásahových automobilů dle Řádu strojní služby. 

Nejdůležitější zásady jsou shrnuty v následujících odstavcích. 

 - Řidič a strojník je povinen neprodleně nahlásit přímému nadřízenému jakoukoliv 

indispozici, která snižuje nebo ovlivňuje jeho schopnost k řízení nebo obsluze požární 

techniky.  

 - Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel ani jiný člen posádky nesmí 

omezovat pravomoci a povinnosti řidiče nebo strojníka. Jediná možnost, jak může velitel 

posádky ovlivnit jízdu řidiče nebo strojníka, je nařízením zpomalení či zastavení jízdy nebo 

jeho vystřídáním.  

 - Se zásahovým požárním automobilem, který je opatřen nádrži na vodu k hašení, se 

smí jet pouze s úplně plnou nebo prázdnou nádrží. Pokud je nádrž nedoplněna, smí se jet tak 

pouze ve výjimečných případech nebo se zvýšenou opatrností. Dle odborné zahraniční 

publikace [4] se nesmí tato skutečnost podceňovat a naopak se na ni musí brát obrovský 

zřetel. Měli bychom dále uvážit, že voda je v porovnání s běžně převáženými kapalinami 

v cisternové dopravě, jako jsou pohonné hmoty, nezanedbatelně těžší. U motorové nafty se 

jedná o 20% vyšší hmotnosti, pro benzín to je o 30% více. 
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7.3 Vozidlo 
 

 Vozidla u Hasičského záchranného sboru České republiky zařazená jako požární 

zásahová vozidla musí mít zajištěnou dobrou snadnost řízení a manévrovatelnost, kvalitní 

dynamické vlastnosti a musí být vybavena vhodným výstražným zvukovým a světelným 

zařízením. Všechny tyto důležité aspekty jsou blíže detailizovány v následujících 

podkapitolách.   

 

7.3.1 Manévrovatelnost a snadnost řízení 
 
 Snadnost řízení a manévrovatelnost zásahového požárního automobilu při jízdě na 

místo zásahu má význam zvláště ve staré městské zástavbě. Snadné řízení zkracuje dobu jízdy 

a zvyšuje její bezpečnost. Ovládání požárního automobilu nesmí vyžadovat přerušení 

pozornosti řidiče nebo změnu jeho polohy na sedadle. Automatizace ovládání vozidla, 

například zavedení automatické převodovky může zvyšovat bezpečnost jízdy.  

 Při jízdě pokud možno neměnit používaný jízdní pruh, aby řidiči jedoucí před 

požárním automobilem mohli s dostatečným předstihem umožnit průjezd. Přednostně 

využívat jízdní pruh přiléhající ke vznikajícímu průjezdnému jízdnímu pruhu vytvořenému při 

vzniku kolony. [3] 

 

7.3.2 Dynamické vlastnosti vozidla 
 

 Dynamické kvality vozidla v režimu výjezdu a jízdy mají zabezpečit výjezd a jízdu 

maximální rychlostí blízké maximálně možné, při daném stavu vozovky a při daných 

podmínkách provozu. Za maximální hodnotu rychlosti jízdy v daných podmínkách může být 

vzata střední rychlost jízdy operativního lehkého vozidla, kdy jeho dynamické vlastnosti a 

právo přednostního průjezdu dovolují pohybovat se rychlostí omezenou pouze bezpečností 

jízdy. Zvýšení rychlosti jízdy požárních automobilů je možné zlepšením dynamických kvalit 

vozidla. Při výjezdu motor pracuje při nedostatečně vysoké teplotě oleje a chladicí kapaliny, 

což je důsledkem k narušení optimálních podmínek a motor nepracuje na plný výkon. Jednou 

z cest možného zvýšení dynamických kvalit požárních automobilů je urychlení prohřevu 

motoru a použití zařízení dovolujících motoru rozvíjet výkon blízký k plnému výkonu i při 

nízké teplotě. [6] 
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7.3.3 Výstražná světelná a zvuková signalizace 
 

 Požární automobil musí být vybaven efektivní světelnou a zvukovou signalizací, která 

musí dávat všem účastníkům silničního provozu na vědomí, že se blíží jednotka požární 

ochrany. Signalizace má umožnit požární jednotce nepřerušovanou a dostatečně rychlou 

jízdu. 

 Pokud velitel jednotky nestanoví jinak, použije se na vozidle při dopravě na místo 

zásahu zvláštní výstražné světlo modré barvy doplněné zvláštním zvukovým výstražným 

zařízením. Současně s použitím výstražného zvukového a světelného zařízení musí být vždy 

rozsvícena obrysová a potkávací světla. Během jízdy nesmí být použita doplňková zařízení, 

která slouží k označení překážky silničního provozu (např. oranžová světla). [3] 

 Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením, dle vyhlášky 

247/2001 Sb., dbá řidič nebo strojník zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou 

vjíždí z vedlejší silnice, je povinen dát přednost v jízdě všem účastníkům silničního provozu, 

kteří by nebyli schopni umožnit zásahovému požárnímu automobilu volný a bezpečný 

průjezd. 

 

7.4 Prostředí 
 

 Vliv prostředí bezesporu působí na dobu jízdy požární zásahové techniky na místo 

zásahu, a to většinou negativně. Klimatické podmínky jako déšť, sníh a podobně výrazně 

ovlivňují jízdní vlastnosti vozidel a prodlužují celkovou dobu jízdy. Podrobněji jsou veškeré 

klimatické podmínky popsány v následující podkapitole. 

 Hlavní podíl na prodlužování jízdního času zásahových vozidel má ale vysoká úroveň 

intenzity provozu především v městských částech. Počty vozidel pohybujících se po 

pozemních komunikacích se neustále zvyšují a hustota provozu tím roste. Detailně je problém 

vysvětlen v části 7.4.2. 

 

7.4.1 Klimatické podmínky 
 

 Obrovský vliv na bezpečnost a rychlost jízdy mobilní požární techniky mají bezesporu 

klimatické a povětrnostní podmínky. Při zhoršených klimatických podmínkách, jako jsou 

silný vítr, hustá mlha, prudký déšť, krupobití, husté sněžení, náledí včetně zledovatělého 
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sněhu, sněhové jazyky a podobně, se jednoznačně zhoršuje schopnost řidiče bezpečně ovládat 

vozidlo za takových rychlostí, za jakých by v ideálních podmínkách neměl nejmenší problém.  

 Je nezpochybnitelně prokázáno, že za deště, na náledí nebo zledovatělém sněhu se 

rapidně prodlužuje brzdná dráha a možnost vozidlo ovládat v přímém směru. Proto musí 

strojník nebo řidič přizpůsobit rychlost těmto aspektům počasí. Nebezpečné chování vozidla 

musí řidiči předvídat především v zatáčkách. 

 Špatné počasí neblaze ovlivňuje i chování dalších účastníků silničního provozu, kteří 

za zhoršených podmínek mohou vytvářet nebezpečné situace nebo překážky v jízdě. Takové 

předpoklady jsou velice náchylné k vytváření kolon a ucpaných křižovatek i tam, kde by se za 

standardních situací zřídka kdy vytvářely. 

 

7.4.2 Intenzita provozu 
 

 Jedním z nejvíce ovlivňujících faktorů pro stanovení doby jízdy zásahové požární 

techniky na místo zásahu je intenzita provozu. V dnešní době a se stále se zvyšujícím 

provozem v městech, ale i mimo město, ovlivňuje velké množství vozidel na pozemních 

komunikacích bezpečnost a rychlost jízdy zásahových požárních automobilů. 

 Pokud je pro strojníka a velitele vozidla možnost výběru z více tras o přibližně stejné 

vzdálenosti, měla by být vybrána ta komunikace, která není tolik zatížena hustou dopravou. 

Pro přesun na místo zásahu by proto mělo být primárně využíváno těch pozemních 

komunikací, kde je prokázána co nejmenší intenzita provozu. 

 Při výběru trasy jízdy musíme brát v úvahu i denní dobu. Jiná intenzita provozu je 

v denních a nočních hodinách. Jak dokazují průzkumy, je nejvyšší intenzita mezi 6:00 až 

18:00 hodinou. Obrovský rozdíl ve vytíženosti pozemních komunikací je v provozu ve 

městech a mimo město. Centra velkých měst a přivaděče od dálnic nebo rychlostních 

komunikací jsou zatížena mnohem více nežli příměstské části. 

 Krajské operační a informační střediska by měla vycházet z pravidelných průzkumů 

sčítání intenzity dopravy a pokusit se doporučit jednotce při výjezdu na místo zásahu využití 

statisticky dokázaných méně vytížených komunikací. 

 Jak je patrné z celostátního sčítání dopravy, které provedlo Ředitelství silnic a dálnic 

ČR, intenzita provozu se každým rokem zvyšuje.  

 Dle centrálního registru vozidel, je k 30.6. 2012, registrováno v České republice 

6 385 604 motorových vozidel. Největší zastoupení v tomto počtu mají osobní auta. Těch 
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bylo v polovině roku 2012 registrováno 4 638 372. Oproti předchozím letům je pozorován 

obrovský nárůst vozidel na českých komunikacích. Od roku 1988 se počet osobních vozidel 

registrovaných v České republice více než zdvojnásobil. Obdobný vzrůst zaznamenala i 

kamionová doprava. Za posledních dvacet let přibylo na českých silnicích přibližně 400 tisíc 

užitkových vozidel. Tyto skutečnosti je znázorněny v následujících grafech. Z těchto faktů 

jednoznačně vyplývá, že přesun požárních zásahových vozidel je na komunikacích významně 

ovlivněn hustým provozem. 

 

 

Obrázek 3: Graf počtu registrovaných osobních automobilů [10] 

 

 

Obrázek 4: Graf počtu registrovaných užitkových vozidel [10] 
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7.5 Další faktory ovlivňující dobu jízdy 
 

 Pro vyhodnocení celkové doby jízdy zásahových požárních automobilů musíme brát 

v úvahu i další možné faktory, než faktory uvedené v předcházejících podkapitolách, jako 

jsou stav vozovky, znalost cesty na místo zásahu a bezproblémový chod motoru i všech 

technických prvků vozidla. 

 Stávající stav vozovky musí strojník předpokládat vzhledem k povětrnostním a 

klimatickým podmínkám obzvláště v zimním období. Také je důležité, aby bylo zajištěno 

dostatečné informování o dočasných uzávěrkách a omezení dopravy na vozovce od dotčených 

orgánů. Pokud je místo zásahu umístěno v oblasti, kam je prováděna doprava po vozovkách 

ve špatném technickém stavu, musí strojník přizpůsobit jízdu stávajícímu stavu silnice. 

 Znalost místopisu (cest na místa zásahů) by měla být zajištěna pravidelným školením 

v rámci odborné přípravy příslušníků a prováděním kondičních jízd dle stanovených pravidel 

o kondičních jízdách. Zde by se mělo aktivně účastnit celé mužstvo společně se strojníky pro 

zajištění odpovídajících znalostí místopisu. Dobrá znalost hasebního obvodu je velice 

důležitým faktorem ve výběru trasy jízdy požární zásahové techniky, která může zajistit 

včasný a hladký dojezd na místo zásahu. 

 Bezproblémový chod motoru i všech technických prvků vozidla je pravidelně 

kontrolován před použitím a tato kontrola zpravidla obsahuje: 

- stav a čistota SPZ, odrazových skel, světlometů, 

- pravidelný chod motoru a vykazovaných provozních hodnot, 

- množství provozních hmot - pohonných hmot, 

              - chladící kapaliny v chladící soustavě, 

              - množství oleje v motoru, 

              - množství brzdové kapaliny, 

- funkčnost světel, signálních a výstražných zařízení, 

- stav nahuštění, ojetí a neporušenost pneumatik, 

- upevnění disků kol, 

- množství hasiva, vody a pěnidla v nádržích CAS, 

- stavu účelových nebo speciálních nástaveb (plošina, žebřík apod.), 

- bezpečnost uložení předepsaného požárního příslušenství a jeho kompletnosti, 

- úplnost předepsaného vybavení vozidla (podvozku), 

- zda neunikají provozní náplně. 
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 Kontrola provozuschopnosti zásahové požární techniky před použitím se provádí 

denně při střídání směn a kontrola po použití se provádí v rozsahu nezbytném pro ověření 

provozuschopnosti. Závady zjištěné při údržbě nebo kontrole požárních automobilů se ihned 

hlásí odpovědnému zaměstnanci, který rozhodne o způsobu jejich odstranění. 

 Dle řádu strojní služby je dále nutno provádět týdenní pravidelnou kontrolu požární 

mobilní techniky v daném rozsahu a musí se o ní provádět záznam do knihy jízd. 
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8 Praktické zkušenosti jednotek požární ochrany 
s přesunem na místo zásahu 
 

 Praktické zkušenosti jednotek požární ochrany s přesunem na místo zásahu jsem se 

rozhodl vyhodnotit pomocí dotazníků předložených především strojníkům, respektive řidičům 

a velitelům vozidel. Mým cílem bylo oslovit co nejvíce dotčených respondentů a ze získaných 

poznatků stanovit ucelený náhled na tuto problematiku.  

 Jelikož jsem toho názoru, že výběr trasy jízdy mobilní požární techniky je velice 

důležitý s ohledem na dobu volného rozvoje požáru a včasné poskytnutí pomoci osobám a 

jejich majetku, snažil jsem se na základě zkušeností jednotek požární ochrany navrhnout 

postupy pro optimalizaci výběru trasy jízdy mobilní požární techniky. 

 Soubor otázek v dotazníku především shrnuje jakým postupem strojníci, řidiči nebo 

velitelé vozidel vyhodnocují svůj výběr trasy jízdy na místo zásahu a zda-li zohledňují 

hmotnostní, rozměrové a výkonnostní parametry vozidla. Další důležitý soubor otázek tvoří 

především otázky týkající se intenzity dopravy ve městech a jejich vliv na dobu jízdy. 

 

8.1 Dotazník pro strojníky, řidiče a velitele vozidel 
 

 Dotazovaným respondentům byly předkládány následující otázky: 

 

1) Dle jakých postupů se řídíte při výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo 

zásahu. 

 a) dle svých zkušeností a znalostí 

 b) dle navigace 

 c) dle pokynů velitele vozidla 

 d) dle doporučení KOPIS 

 

2) Snažíte se ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu zohlednit 

rozměrové parametry vozidla? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 
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3) Snažíte se ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu zohlednit 

hmotnost vozidla? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 

 

4) Pro přesun na místo zásahu využíváte primárně jakých komunikací? 

 a) městský okruh 

 b) centrum města 

 c) neupřednostňuji žádné komunikace 

 

5) Snažíte se ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu zohlednit 

intenzitu provozu? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 

 

6) Snažíte se ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu preferovat určité 

pozemní komunikace s ohledem na intenzitu provozu? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 

 

7) Snažíte se ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu zohlednit 

intenzitu provozu v daných denních hodinách? (především dopravní špičky) 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 

 

8) Máte pocit, že ostatní účastníci silničního provozu respektují vozidla s právem přednosti 

jízdy? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 
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9) Zdá se Vám současně používané výstražné zvukové a světelné zařízení dostatečné 

vzhledem k slyšitelnosti a viditelnosti v silničním provozu? 

 a) ano, plně dostačující 

 b) ne, nedostačující 

 

10) Jste spokojen s rozsahem a množstvím vykonávaných kondičních jízd? 

 a) ano 

 b) ne 

 

11) Myslíte, že dotčené orgány poskytují HZS dostatek informací o částečných a trvalých 

uzavírkách v provozu na pozemních komunikacích? 

 a) ano 

 b) ne 

 

12) Snažíte se ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu zohlednit 

částečné a trvalé uzavírky provozu na pozemních komunikacích? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 

 

13) Limitují Vás někde ve Vašem hasebním obvodu rozměry zásahových požárních vozidel 

v jejich průjezdnosti? 

 a) ano 

 b) ne 

 

14) Limitují Vás někde ve Vašem hasebním obvodu hmotnosti zásahových požárních vozidel 

v jejich průjezdnosti? 

 a) ano 

 b) ne 

 

15) Je pro Vás někdy při jízdě na místo zásahu limitujícím prvkem současný technický stav 

vozovek na pozemních komunikacích? 

 a) ano 

 b) ne 
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16) Myslíte, že jsou výkonnostní parametry vozidel používaných u HZS dostačující pro 

rychlý a bezpečný přesun na místo zásahu? 

 a) ano 

 b) ne 

 

17) Myslíte, že jsou terénní vlastnosti vozidel používaných u HZS dostačující pro rychlý a 

bezpečný přesun na místo zásahu? 

 a) ano 

 b) ne 

 

18) Je podle Vás užitečné využívání malých osobních vozidel jako jsou rychlé zásahové 

automobily nebo technické automobily pro přesun na místo zásahu s ohledem na intenzitu 

provozu? 

 a) ano 

 b) ne 

 

19) Máte pocit, že je u HZS zajištěno dostatečné školení a výcvik pro zdokonalování a 

prohlubování znalostí spojeného s řízením zásahových požárních vozidel? 

 a) ano 

 b) ne 

 

20) Způsobuje Vám problémy neukázněnost řidičů parkujících ve městech? 

 a) ano, vždy 

 b) ano, většinou 

 c) ne 

 

21) Myslíte si, že je zapotřebí provádět častější obnovu vozového parku u HZS s ohledem na 

technické prvky a jejich stav u zásahových vozidel? (v porovnání s doporučovanou  životností 

vozidel dle Řádu strojní služby).  

 a) ano 

 b) ne 
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9 Vyhodnocení praktických zkušeností jednotek požární 
ochrany 
 

 Dotazník byl předložen celkem 100 respondentům z řad výjezdových profesionálních 

hasičů Hasičského záchranného sboru České republiky, převážně královéhradeckého kraje. 

 Pro vyhodnocení praktických zkušeností jednotek požární ochrany z předkládaných 

dotazníků jsem porovnával odpovědi jednotlivých respondentů a vytvořil celkový náhled 

z nejčastějších odpovědí. Procentuelní zastoupení možností odpovědí je shrnuto v tabulce 

číslo 4 na konci této kapitoly. Odpovědi byly pro přehlednost zaokrouhleny na celé desítky 

procent. 

 Jak je z dotazníku patrné, většina strojníků, respektive řidičů, volí výběr trasy jízdy 

zásahové techniky na místo zásahu na základě vlastních znalostí a zkušeností. Cílem této 

práce by bylo zajistit lepší spolupráci mezi mobilní technikou vyslanou na místo zásahu a 

krajským operačním a informačním střediskem. KOPIS by dle mého názoru měl poskytovat 

ucelenější a přesnější informace pro výběr trasy jízdy. 

 Drtivá většina respondentů se snaží ve výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na 

místo zásahu vždy zohlednit rozměrové parametry vozidel. Jen nepatrná část z nich tuto 

skutečnost výjimečně opomene. Žádný z dotazovaných však rozměry vozidla při výběru trasy 

jízdy nikdy nezanedbává.  

 Podobný je i výsledek odpovědí v otázce zohlednění hmotnostních parametrů vozidla 

při výběru trasy jízdy. 

 Z 60% pro přesun na místo zásahu jednotky požární ochrany neupřednostňují žádné 

vybrané pozemní komunikace. Po 20% pak pro přesun JPO využívají centrum města a 

městské okruhy. 

 Na intenzitu provozu se většinou snaží strojníci a řidiči připravit a přizpůsobují tomu 

výsledný výběr trasy jízdy. Žádný z dotazovaných dopravní špičky nepodceňuje a všichni 

jsou si zřejmě vědomi jejich důležitosti. 

 Podle odpovědí panuje u jednotek požární ochrany pocit, že jejich vozidla jsou 

v silničním provozu jinými účastníky respektována a je na ně brán ohled při jízdě se 

zapnutým světelným a zvukovým výstražným zařízením. Toto zařízení se ale 60% z nich zdá 

vzhledem k slyšitelnosti a viditelnosti nedostačující. 

 Větší polovina dotazovaných není u Hasičského záchranného sboru spokojena s 

rozsahem a množstvím vykonávaných kondičních jízd. Stejný názor panuje i v případě 
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prováděného školení a výcviku ke zdokonalování a prohlubování znalostí spojených s řízením 

motorových vozidel. 

Téměř všichni  hasiči jsou přesvědčeni, že dotčené orgány poskytují HZS ČR dostatek 

informací o částečných a trvalých uzavírkách v provozu na pozemních komunikacích a 

všichni se shodli na tom, že se snaží tyto uzavírky zohlednit ve výběru trasy jízdy mobilní 

požární techniky na místo zásahu. 

100 % dotazovaných by nalezlo ve svém hasebním obvodu místa, kde jsou rozměry 

požárních vozidel limitujícím prvkem. Hmotnostní parametry požárních automobilů způsobují 

podobné problémy ,ale dle dvaceti procent respondentů hmotnost vozidel limitující není. 

Pouze jedna třetina strojníků a řidičů vnímá současný technický stav vozovek jako 

problematický prvek v rychlosti jízdy zásahových automobilů. Zbylá většina je přesvědčena o 

opaku. 

Výkonnostní parametry vozidel používaných u Hasičského záchranného sboru České 

republiky považují všichni dotazovaní za dostačující pro bezpečný a rychlý přesun na místo 

zásahu a u terénních vlastností vozidel převažuje obdobný názor. 

 Všichni účastníci vyplňující dotazník jsou toho názoru, že je užitečné využívání 

malých osobních vozidel jako jsou rychlé zásahové automobily nebo technické automobily 

pro přesun na místo zásahu s ohledem na intenzitu provozu. 

 Větší polovina respondentů je nespokojena s rozsahem a množstvím školení a výcviku 

pro zdokonalování a prohlubování znalostí spojeného s řízením zásahových požárních 

vozidel. 

 Z dotazníku je patrné, že příslušníkům Hasičského záchranného sboru České republiky 

způsobuje problémy neukázněnost parkujících řidičů ve velkých městech na místech, která 

k tomu nejsou vyhrazena. 

 Drtivá většina dotazovaných by prováděla častější obnovu vozového parku u HZS ČR 

s ohledem na technické prvky a jejich stav u zásahových vozidel v porovnání 

s doporučovanou  životností vozidel dle Řádu strojní služby. 
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Tabulka 4: Procentuální odpovědi v dotazníku praktických zkušeností JPO 

 Procentuální zastoupení odpovědi zaokrouhleno na desítky %  [%] 

Otázka a b c d 

1 60 10 30 0 

2 80 20 0 / 

3 50 50 0 / 

4 20 20 60 / 

5 40 60 0 / 

6 20 80 0 / 

7 20 80 0 / 

8 0 100 0 / 

9 40 60 / / 

10 40 60 / / 

11 90 10 / / 

12 70 30 0 / 

13 100 0 / / 

14 80 20 / / 

15 30 70 / / 

16 100 0 / / 

17 90 10 / / 

18 100 0 / / 

19 40 60 / / 

20 80 20 0 / 

21 80 20 / / 
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10 Postupy optimalizující výběr trasy jízdy jednotek požární 
ochrany na místo zásahu 
 

 Na základě teoretických poznatků dané problematiky a zjištěných zkušenostech 

jednotek požární ochrany s přesunem na místo zásahu jsem dospěl k teorii, že možnost 

optimalizace výběru trasy mobilní požární techniky na místo zásahu lze provést 

zlepšováním v třech hlavních odvětvích:  

         - Řidič 

         - Vozidlo 

         - Okolní prostředí (trasa jízdy vozidla) 

 

 Dalo by se říci, že se jedná o cestu zlepšení celého, na sobě závislého systému. Pokud 

by se podařilo zajistit zlepšení všech prvků, zajisté by to vedlo k optimalizaci možnosti 

výběru trasy jízdy. Řidič řídí vozidlo jedoucí okolním prostředím. Každý z těchto prvků 

výrazně ovlivňuje kudy může řidič s vozidlem projet a za jakých podmínek. Z toho se 

přirozeně odvíjí způsob výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu.  

 

10.1 Optimalizace řidiče 
 

 Řidič v rámci HZS ČR vykonává jízdu k zásahu především se zapnutým zvukovým a 

světelným výstražným zařízením, a proto jsou na něho kladeny mnohem vyšší požadavky než 

na řidiče v civilním sektoru. Jeho jízda musí být rychlá a přitom bezpečná pro posádku i 

ostatní účastníky silničního provozu. Během cesty je vystaven zvýšené psychické zátěži a 

musí se i v těchto situacích chovat profesionálně a zodpovědně. 

 Strojníci jsou přísněji posuzováni v psychologickém vyšetření prováděném v rámci 

HZS ČR s ohledem na reakční dobu, výkonnost a pokles soustředění. Reakční dobu řidiče 

přitom chápeme jako časový úsek, který uplyne od vzniku nenadálé události do řidičovy 

reakce. Tato doba se také výrazně liší, pokud je blížící se nebezpečí mimo přímý pohled 

řidiče. Do reakční doby však již nezapočítáváme dobu prodlevy a reakce brzd. Strojník se 

musí často přizpůsobovat nenadálým změnám směru jiných účastníků silničního provozu, 

nepozorným řidičům, cyklistům a chodcům. Proto musí být jeho reakční doba co možná 

nejnižší. V následujících tabulkách jsou shrnuty reakční doby průměrné populace a pro 
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rozdílné úhly v zorném poli řidiče. Mnohem vyšších reakčních dob pak dosahuje řidič za 

snížené viditelnosti a v noci.  

 

 

Tabulka 5: Reakční doba řidiče při úhlu pohledu do 0,75 stupňů na objekt [16] 

Reakční doba řidiče při úhlu pohledu do 0,75 stupňů na objekt 

Optická reakce 0.00 s 

Psychická reakce 0,22 – 0,58 s 

Svalová reakce 0,15 – 0,21 s 

Celková reakční doba 0,37 – 0,79 s 

 

 

Tabulka 6: Reakční doba řidiče při úhlu pohledu do 5 stupňů na objekt [16] 

Reakční doba řidiče při úhlu pohledu do 5 stupňů na objekt 

Optická reakce 032 – 0,55 s 

Psychická reakce 0,22 – 0,58 s 

Svalová reakce 0,15 – 0,21 s 

Celková reakční doba 0,69 – 0,1,34 s 

 

 

Tabulka 7: Reakční doba řidiče při úhlu pohledu nad 5 stupňů na objekt [16] 

Reakční doba řidiče při úhlu pohledu nad 5 stupňů na objekt 

Optická reakce 0,41 – 0,70 s 

Psychická reakce 0,22 – 0,58 s 

Svalová reakce 0,15 – 0,21 s 

Celková reakční doba 0,78 – 1,49 s 

 

 

 Snižování reakční doby se dá do jisté míry trénovat. Dle mého názoru by se u HZS ČR 

nemělo na tuto skutečnost zapomínat a v rámci odborné přípravy zajistit pro strojníky 

odpovídající aktivity. 
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 Optimalizaci řidiče pro postup výběru trasy jízdy na místo zásahu lze zajistit 

především v rámci odborné přípravy příslušníků, školení a intenzivnějším prováděním 

kondičních jízd pro získání návyků správného ovládání vozidla. Dalším možným řešením jsou 

simulátory jízdy a kurzy bezpečné jízdy. Simulátory mohou řidičům poskytnout trénink 

úhybných manévrů, reakční doby a rychlosti prováděných úkonů. Kurzy bezpečné jízdy pak 

připraví řidiče na nebezpečné situace, do kterých se při běžném provozu tak často nedostávají. 

Tyto zkušenosti jsou proto nenahraditelným pomocníkem pro každého řidiče. 

 

10.1.1 Školení 
 

 Pro optimalizaci výběru trasy jízdy mobilní požární techniky by bylo vhodné zahrnout 

do pravidelného školení rozšiřování znalostí místopisu a hasebního obvodu celkově. Dobrá 

znalost názvů ulic a lokalit ve městech a vesnicích poskytuje strojníkům, řidičům a velitelům 

vozidel mnohem větší možnost výběru trasy jízdy na místo zásahu. Školení těchto činností by 

mělo dle mého názoru být prováděno pravidelně, aby se zaručila opakovatelnost a udržitelnost 

znalostí.  

 Dalším velice důležitým bodem školení by mělo být vytipování a představení 

takových míst v hasebním obvodu, která poskytují rozměrový nebo hmotnostní limit pro 

vozidla jednotek požární ochrany. V případě neznalosti takových prostorů by mohlo dojít 

k vážné dopravní nehodě a poškození zdraví nebo majetku. 

 V poslední řadě bych navrhoval zahrnout do pravidelného školení JPO znalost ulic ve 

velkých městech, kde dochází k dopravním zácpám a intenzita provozu zde dosahuje 

kritických hodnot. Protože pokud je pro přesun na místo zásahu možnost využít jiné 

alternativy, pak tato místa zbytečně prodlužují celkovou dobu jízdy. 

 

10.1.2 Kondiční jízdy 
 

 Jsem toho názoru, že rozsah a množství kondičních jízd, tak jak jsou vykonávány dle 

Řádu strojní služby, je nedostačující (viz podkapitola 7.2). Pro prohlubování a udržování 

správných návyků při řízení vybraných motorových vozidel by bylo vhodné zajistit pro 

strojníky a řidiče větší rozsah kondiční jízdy při vyšší vykonávané intenzitě.  
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10.2 Optimalizace okolního prostředí 
 

 Při zlepšení podmínek výběru trasy jízdy mobilní požární techniky okolního prostředí 

se nám nabízí více možných variant. Některé jsou méně proveditelné nežli ostatní vzhledem 

k možnosti financování, technických podmínkám a chováním ostatních účastníků silničního 

provozu.  

 Základní možnosti jsou: 

- Osvěta řidičů, tj. zajištění důsledného dodržování parkování pouze na 

vyhrazených místech (spolupráce s policií ČR a městskou policií), informování 

o důležitosti dávání přednosti vyhrazeným vozidlům IZS atd., 

- Technický stav vozovek, tj. dobrý technický stav vozovek může zlepšovat 

jízdní vlastnosti požárních zásahových automobilů a tím snižovat dobu jízdy 

na místo zásahu, 

- Intenzita provozu, tj. při znalosti míst s vysokou intenzitou provozu se volbou 

vhodné alternativní trasy může výrazně ovlivnit bezpečnost a doba jízdy. Je 

také důležitá s ohledem na obrysové rozměry vozidla,  

- Částečné a trvalé uzavírky silničního provozu, tj. zajistit pravidelnou 

aktualizaci a podávání informací pro HZS ČR dotčenými orgány o částečných 

a trvalých uzavírkách nebo omezeních provozu. Při neposkytnutí takových 

informací by mohlo dojít k výraznému prodloužení doby jízdy na místo zásahu 

nebo ohrožení bezpečnosti přepravovaných hasičů. V současné době toto 

informování funguje a bylo by vhodné v něm pokračovat, 

- Jízdní pruh pro vozidla IZS, tj. zvážit možnost vybudování přídavného 

jízdního pruhu pro vozidla IZS ve vybraných úsecích, kde to je technicky 

možné a je zde dosahováno velké intenzity provozu. Toto opatření by mohlo 

výrazně snížit dobu jízdy na místo zásahu a zvýšit bezpečnost přepravy, ale 

jedná se o velice ekonomicky náročné řešení a v mnoha místech z technických 

důvodů neproveditelné. 

 

 Nejzajímavějším prvkem v možné optimalizaci je dle mého názoru systém ovládající 

světelnou signalizaci na křižovatkách pro prioritní přednost požárních zásahových vozidel. 

 Toto zařízení umožňuje volný průjezd vozidel integrovaného záchranného systému 

přes světelná signalizační zařízení tím, že s dostatečným předstihem nastaví zelenou ze směru 

odkud přijíždí vozidlo IZS a tak dojde k vyklizení tohoto směru. Výhoda spočívá nejen 
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v urychleném průjezdu přes semafor, ale především v bezpečnosti průjezdu mobilní zásahové 

techniky, protože všechny ostatní směry vozidel, a to i protijedoucích, i všichni chodci budou 

zastaveni. Tento systém v současné době již pracuje v některých městech České republiky 

v zkušebním nebo plném provozu.  

 Technicky projekt probíhá na úrovni komunikace mezi řídící jednotkou světelné 

signalizace a vozy integrovaného záchranného systému. Řadič světelné signalizace pak 

získané údaje zpracuje a dynamicky přizpůsobí signální plán pro preferenci blížícího se 

zásahového vozidla. 

 Dle firefighter handbook [2] je v některých státech Spojených států amerických tento 

systém aktivně využíván již několik let. Systémy tam využívané jsou navrženy tak, aby 

zpozorovaly požární zásahové vozidlo a umožnily mu bezpečně projet přes křižovatku 

vytvořením volného průjezdu v jejich směru nebo nastavením absolutní celočervené fáze. 

Tyto systémy pracují na bázi radiových frekvencí, komunikaci pomocí mikrovlnných vln 

nebo laserové technologii namontované na zásahovém vozidle.  

 Je nutno podotknout, že tvorba tohoto systému je velice finančně i technicky náročná a 

v některých křižovatkách s velkou intenzitou provozu by s ohledem k rozměrům zásahových 

požárních automobilů nemusela ani přinést požadovaný efekt. Proto jsem toho názoru, že 

kdyby byla snaha České republiky zavádět systém ovládání světelných signalizací pro 

preferenci vozidel IZS celorepublikově, měli by být konzultovány zkušenosti a poznatky 

tohoto systému se státy aktivně ho využívající řadu let. Předešlo by se tím tvorbě základních 

chyb a zavádění systému by to urychlilo i zlevnilo. 

 

 

10.3 Optimalizace vozidla 
 

 Optimalizaci vozidel pro potřeby využívání u Hasičského záchranného sboru České 

republiky by bylo vhodné provádět již od samotného začátku. Tím mám na mysli zahrnutí 

požadovaných prvků již do návrhu pro výběr vozidla. Mělo by se především jednat o 

požadavky z následujících skupin:  

- Rozměrové požadavky, 

- Hmotnostní požadavky, 

- Technické požadavky. 
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 Rozměrové parametry zásahových vozidel by bylo vhodné snižovat, bohužel toho lze 

jen těžko docílit. Veškeré zmenšování bude provedeno na úkor množství vybavení nebo vody 

obsažené ve vozidle. U některých typů vozidel to není ani technicky možné vzhledem 

ke strojovému spodku a motorové části. Je logické, že užší a kratší vozidla ve vysoké intenzitě 

provozu  nepotřebují na průjezd tolik místa, pohybují se obratněji a tím i rychleji. Současně 

využívaná vozidla u HZS ČR, konkrétně nejvyužívanější automobily jako cisternové 

automobilové stříkačky, mají šířku okolo 2,5 m a délku přibližně 7-8 m. Podrobněji je celá 

problematika rozměrů požárních vozidel  popsána v kapitole 4.1. 

 Hmotnost mobilní zásahové techniky by bylo také vhodné co nejvíce snižovat. Je zde 

ale podobný problém jako u rozměrů vozidla. Redukování hmotnosti bude vždy na úkor 

vybavení nebo množství vody ve vozidle. Jiná možná řešení se příliš nenabízejí. Hmotnost má 

přitom zásadní vliv na jízdní vlastnosti vozidla, jeho dynamiku a akceleraci. Váha 

cisternových automobilových stříkaček se pohybuje mezi 12-23 tunami, dle typu vozidla a 

velikosti nádrže na vodu. Speciální technika jako automobilové plošiny, jeřáby a podobně je 

ještě o poznání hmotnější. Může dosahovat i 33 tun. U takových vozidel jsou pak jízdní 

vlastnosti tímto velice ovlivněny. Především musí být vyvinuta velká výkonnost motoru a 

obrovská brzdná síla. Hmotnost vozidel je konkretizována v kapitole 4.2 

 Optimalizování technických požadavků na vozidla lze provádět zajištěním dobrého a 

bezporuchového chodu všech technických prvků vozidla, toho docílíme především 

pravidelnou údržbou. Vybrané technické prvky jsou detailněji popsány v kapitole 5. Při 

výběru vozidel proto dbát na vhodnou volbu všech strojních částí automobilu například: 

dostatečný výkon motoru na hmotnost vozidla, kvalitní a účinné brzdy, optimální pérování a 

tlumiče, dobré pneumatiky a podobně. Dále je vhodné pro nová vozidla zavádět již jako 

požadavek automatickou převodovku. Ta prokazatelně zvyšuje bezpečnost jízdy a v hustém 

městském provozu snižuje dobu potřebnou pro akceleraci vozidel z důvodu odstranění 

zdlouhavějšího manuálního řazení rychlostí. Zvýšení rychlosti jízdy požárních automobilů je 

možné zlepšením dynamických kvalit vozidla. Při výjezdu motor pracuje při nízké teplotě 

oleje a chladicí kapaliny, což je důsledkem narušení ideálních podmínek a motor nepracuje na 

plný výkon. Jednou z cest možného zvýšení dynamických kvalit požárních automobilů je 

urychlení prohřevu motoru a použití zařízení dovolujících motoru rozvíjet výkon blízký 

k plnému výkonu i při nízké teplotě. 

 Další z důležitých prvků na požárním zásahovém vozidle je výstražné světelné a 

zvukové zařízení. Jeho dobrá viditelnost a slyšitelnost je velice důležitá pro rychlý a bezpečný 

přesun na místo zásahu. Ze zkušeností jednotek požární ochrany dle dotazníku v kapitole 8 je 
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patrné, že většina hasičů považuje současně využívané zařízení za nedostačující. Proto jsem 

toho názoru, aby byl minimální zvukový a světelný výkon navýšen oproti současně 

používanému.  

 Provádění optimalizace vozového parku u HZS ČR pro potřeby kvalitního výběru 

trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu je zdlouhavý a komplikovaný proces. 

Výměnu zásahových vozidel nejde provést především z finančních důvodů ze dne na den. Je 

proto důležité přesně stanovit, zdali jsou současná vozidla používaná u HZS ČR dostačující 

s ohledem na své rozměry, hmotnost a výkonnostní parametry. 
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11 Návrh postupu výběru trasy jízdy 
 

 Výběr trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu bude vždy složitý proces. 

Jedná se o velmi důležitou činnost, která může výrazně ovlivnit dobu jízdy na místo zásahu a 

tím i také celkový čas, po jakém je postiženým osobám poskytnuta pomoc. Špatně zvolená 

cesta nejen že vede k prodloužení celkového času od vyhlášení poplachu, ale zvyšuje i 

nebezpečí pro přesouvající jednotky. V dnešní moderní době je u Hasičského záchranného 

sboru a i dalších složek integrovaného záchranného systému využíváno navigací. Cílem této 

práce je však nastínit princip metody pro návrh postupu výběru trasy jízdy mobilní požární 

techniky bez použití navigace. Navigace je bezesporu vynikající pomocník, ale ne vždy se na 

ni můžeme spolehnout a nikdy nevyhodnotí aktuální změnu tak rychle jako soustředěný 

člověk. Tento návrh proto vychází z předpokladu, že je navigace nefunkční, nevyhodnotí 

danou situaci tak rychle a jí vybraná trasa je nevhodná vzhledem k některým níže uvedeným 

kritériím. 

 Pro výběr trasy jízdy mobilní požární techniky na místo zásahu musíme zohlednit 

několik důležitých kritérií: 

- Denní doba a na ní závisející intenzita provozu, 

- Rozměry daných požárních vozidel, 

- Hmotnosti daných požárních vozidel, 

- Trvalé uzavírky provozu na pozemních komunikacích, 

- Omezení provozu, zúžení pruhů, kyvadlově řízené úseky apod., 

- Množství křižovatek řízených světelnou signalizací, 

- Trasy s nepřehlednými křižovatkami a lokalitami, 

- Místa náchylná na tvorbu kolon, 

- Klimatické podmínky a na nich závislé podmínky ve vybraných úsecích, 

- Nevhodný technický stav vozovek. 

 

 

 Princip výběru trasy bez využití navigace je založen na využívání vlastních zkušeností 

řidiče, znalostí získaných pravidelným školením a větší spolupráci jednotky požární ochrany 

s krajským operačním a informačním střediskem. Pokud by celý systém pracoval efektivně, 

zajisté by to vedlo ke snížení dojezdových časů jednotek a tím poskytnutí včasnější pomoci 

postiženým osobám. V navrhovaném postupu je kladen velký důraz na shromažďování 
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informací získaných z jednotlivých tras a jejich zahrnování do pravidelného školení 

příslušníků Hasičského záchranného sboru.  

 

Postup výběru trasy jízdy: 

1) Za využití mapy, výjezdového lístku a vlastních zkušeností navrhnout 

předběžnou cestu trasy, 

2) Provést poradu řidiče s velitelem vozidla, případně s členy mužstva 

mající lepší znalost dané lokality, 

3) O vybrané trase informovat KOPIS, ten by měl poskytovat zpětnou 

vazbu pro jednotku a za využití všech dostupných informací ( výše 

uvedených kritérií ) zvážit návrh jiné vhodnější trasy, 

4) Po jasném výběru trasy KOPIS provede konkrétní upřesnění místa 

zásahu , 

5) KOPIS by měl jednotce podávat cestou aktuální informace o trase a 

případně trasu operativně upravit, 

6) Po návratu na stanici zhodnotit vhodnost a rychlost zvolené trasy a 

jiné možné alternativy, 

7) Veškeré poznatky a zkušenosti získané z cesty zahrnout do 

pravidelného školení pro příslušníky, 
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12 Závěr 
 

 Cílem této diplomové práce bylo navrhnout postup výběru trasy jízdy mobilní požární 

techniky s ohledem na její hmotnost, rozměry a dobu jízdy na místo zásahu. Celý návrh 

postupu výběru trasy jízdy je popsán v kapitole 11 celkem v sedmi stěžejních bodech. Je v ní 

také uvedeno několik důležitých kritérií, které musíme zohlednit při výběru trasy jízdy 

mobilní požární techniky na místo zásahu. 

 Rád bych znovu vyzdvihl fakt, že se jedná o návrh pro výběr trasy jízdy bez použití 

navigačních systémů. Ty musíme chápat pouze jako doplňkové zařízení poskytující dodatečné 

informace. Nesmíme se na ně spoléhat v plném rozsahu, protože v případě nefunkčnosti by 

mohly způsobit problém s dopravením posádky na cílové místo. 

 Kostra celé práce je členěna do čtyř celků a ty měly za úkol popsat a charakterizovat 

základní parametry mobilní požární techniky, vyhodnotit faktory ovlivňující dobu jízdy 

vozidel na místo zásahu, zhodnotit praktické zkušenosti jednotek požární ochrany s přesunem 

na místo zásahu a na základě získaných poznatků navrhuje postup, který by měl umožnit 

optimalizaci výběru trasy jízdy. 

 V první části se práce zabývá popisem hmotnostních, rozměrových a technických 

parametrů požární zásahové techniky a představuje vybraná vozidla s ohledem na tyto 

parametry. Dále je v ní popsáno několik základních technických prvků  automobilu a jízdní 

vlastnosti vozidel pro lepší pochopení dané problematiky. Stěžejní část spisu začíná ale až od 

kapitoly sedm, která popisuje, co ovlivňuje dobu jízdy zásahových požárních automobilů. 

V dalších částech jsou uvedeny návrhy na optimalizaci nejdůležitějších aspektů, které tuto 

dobu mohou redukovat, a to sice řidič, vozidlo a prostředí. Důležitou částí práce je 

vyhodnocení praktických zkušeností jednotek požární ochrany s přesunem na místo zásahu. 

To bylo provedeno formou dotazníku, který byl předložen profesionálním hasičům. Jeho 

obsah a vyhodnocení je kompletně shrnuto v kapitolách 8 a 9. 

 Tato diplomová práce by mohla u Hasičského záchranného sboru České republiky 

sloužit jako návrh možného optimálního výběru trasy jízdy mobilní požární techniky na místo 

zásahu. 
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