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Anotace 

PTÁČEK, Luboš. Řešení následků automobilových nehod složek IZS. Ostrava, 2014. 62 s. 

Bakalářská práce. Fakulta bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské – Technické 

univerzity Ostrava. 

Klíčová slova: dopravní nehoda, Hasičský záchranný sbor, Policie České republiky, 

Zdravotnická záchranná služba, statistika, vozidla složek Integrovaného záchranného 

systému. 

Práce se zabývá popisem technických parametru vozidel používaných u složek 

Integrovaného záchranného systému (IZS), statistikou nehodovosti složek IZS a 

doporučení na zlepšení současného stavu. V úvodu práce jsou stručně popsány informace o 

IZS, Hasičském záchranném sboru České republiky, Policii České republiky a 

Zdravotnické záchranné služby. Druhá část práce je věnována popisu základních 

technických parametrů používaných vozidel u výše uvedených složek. Třetí část se zabývá 

statistikou nehodovosti složek IZS za roky 2009, 2010, 2011 a 2012. Čtvrtá část je 

věnována poznatků z přípravy řidičů a doporučením na zlepšení současného stavu. 

Annotation 

PTACEK, Lubos. Coping with Cosequences of Car Accidents of Unit sof the Integrated 

Rescue System. Ostrava, 2014. 62 p. Graduation Theses. Faculty of Safety Engineering, 

VŠB - Technical University of Ostrava. 

Keywords: accident, Fire Brigade, Police of the Czech Republic, Emergency Medical 

Service, statistics, vehicle components of the Integrated Rescue System. 

Work describes the technical characteristics of vehicles used by the Integrated Rescue 

System (IRS) IRS units accident statistics and recommendations to improve the current 

situation. The introduction briefly describes information about the IRS, the Fire and 

Rescue Service of the Czech Republic, the Czech Police and emergency medical services. 

The second part is devoted to the description of basic technical parameters of vehicles used 

for the above components. The third part deals with accident statistics IRS units for the 

years 2009, 2010, 2011 and 2012. The fourth section is devoted to the preparation of 

management knowledge and recommendations to improve the current situation.  
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1. Úvod 

Složky Integrovaného záchranného systému společně zasahují denně u desítek 

dopravních nehod, jak osobních automobilů, nákladních automobilů nebo motocyklů, kde 

pomáhají odstraňovat následky těchto dopravních nehod. Jsou však i chvíle, kdy při jízdě 

k zásahům nebo při jiném účelu jízdy se stanou účastníky dopravní nehody i příslušníci 

složek IZS a potřebují pomoc i oni. I když jsou tito řidiči školeni a mají v mnoha případech 

dlouholetou praxi tak i přesto se mohou stát účastníky dopravní nehody ať vlastní chybou 

nebo nepozorností jiných účastníků silničního provozu. Tato bakalářská práce se zabývá 

právě nehodovosti vozidel složek Integrovaného záchranného systému. V úvodu práce jsou 

popsány důležité parametry, které by měl každý řidič vozidla znát, protože jsou většinou 

při rychlé jízdě důležité například při předjíždění vozidel, průjezdu zatáčkami a veškerými 

manévry při jízdě. V další části je zpracována statistika nehodovosti vozidel Hasičského 

záchranného sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby. Poté jsou v práci popsány 

příklady nehod složek IZS, kde je znatelné, že dopravní nehody jsou způsobovány jak 

řidiči složek IZS z důvodů nesprávného způsobu jízdy tak i neohleduplností ostatních 

účastníků silničního provozu. V závěru práce jsou uvedeny informace ohledně přípravy a 

zpracovány poznatky a zkušenosti, získané na základě dotazníku, řidičů složek IZS. 
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2. Rešerše 

Při hledání informací ohledně mé bakalářské práce jsem nenarazil na žádnou 

diplomovou/bakalářskou práci, která by se přímo zabývala nehodovostí složek IZS. O 

mém tématu jsem použil informací získaných z pohovorů s dopravními policisty, hasiči a 

příslušníky z řad Zdravotnické záchranné služby. Dále jsem získával poznatky instruktory 

ve škole smyku, kteří školí řidiče vozidel IZS. V neposlední řadě jsem pročítal studijní 

materiály, webové články, statistiky nehodovosti a odborné články v časopisech. Ve všech 

materiálech jsem hledal informace a souvislosti s nehodami složek IZS a údaje o vozidlech 

používaných u složek IZS. 

Bakalářské/diplomové práce z VŠB 

PLODEK, V. Zásahy na dopravní nehody v podmínkách na Územním odboru Břeclav: 

bakalářská práce, Ostrava: 2012. 51s. Tato práce se zabývá problematikou zásahů na 

dopravní nehody na územním odboru Břeclav. Podává přehled o technice předurčené 

k výjezdu na dopravní nehody. Popisuje historii i současnost vozů RZA na ÚO Břeclav. 

Součástí práce je statistika nehod. Dále je v práci provedena analýza dojezdových časů 

RZA a CAS k místu zásahu, která je dokázána jednak výpočtem, a jednak analýzou 

dokumentace o zásahu. [16] 

KVEREK, Jakub. Pozemní komunikace a její vliv na vznik dopravní nehody: bakalářská 

práce. 36 s. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2013. Tato práce se 

zabývá bezpečnostními prvky pozemních komunikací, které ovlivňují její čitelnost pro 

účastníky silničního provozu. Jsou tu uvedeny základní právní předpisy a základní pojmy 

vztahující se k dané problematice. Dále se práce zabývá jednotlivými dopravními 

situacemi. [17] 

ŠIDLOCH, Petr. Analýza dopravních přestupků a nehod v rámci EU: bakalářská práce. 39 

s. Tato práce se zabývá analýzou dopravních přestupků a nehod v České republice, 

vývojem a rozborem nehodovosti a charakteristikou bodovaných přestupků. Dále 

porovnává bodové systémy některých států Evropské unie a vývoj nehodovosti v EU. 

V práci jsou uvedena některá opatření, která by měla vést ke snížení nehodovosti a zvýšení 

bezpečnosti silničního provozu. [18] 

MIČUNEK, Jakub. Chování osob při dopravní nehodě: Ostrava, 2012. Bakalářská práce. 

VŠB – TUO. Tato práce se zabývá problematikou chování osob při dopravních nehodách. 
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Jsou tu zmíněny jednotlivé druhy dopravních nehod i s ukázkou. Dále jsou v této práci 

statisticky vyhodnoceny nehody za posledních 5 let a dále popsán postup chování 

účastníků spolu s charakteristikou nebezpečí hrozícího u dopravních nehod. [19] 

Legislativa 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tento zákon stanovuje 

pravidla pro všechny účastníky silničního provozu. Zabývá se pravidly provozu na 

pozemních komunikacích, úpravou a řízením provozu na pozemních komunikacích a dále 

právy a povinnostmi účastníků provozu na pozemních komunikacích.  

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, tento zákon vymezuje 

integrovaný záchranný systém (IZS), stanovuje složky IZS a jejich působnost. Dále se 

zabývá působností a pravomocemi státních orgánů a orgánů územních samosprávných 

celků, povinnosti a práva fyzických a právnických osob při přípravě na mimořádné 

události. 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, tento zákon se zabývá postavením a 

činností Policie České republiky (PČR). Dále řízením, organizací, povinnostmi příslušníků 

Policie České republiky. 

Web 

Pozary.cz: ohnisko žhavých zpráv. Tyto webové stránky podávají veškeré informace o 

událostech ohledně požární ochrany. Najdeme tu informace o technických prostředcích 

používaných u JPO a dále veškeré věci okolo vzdělávání v oboru požární ochrany. 

Informace jsou podávány ze všech krajů České republiky. 

Hvezdazivota.cz: život na prvním místě. Tato stránka pojednává o dění okolo 

Zdravotnických záchranných služeb. Můžeme se tu dočíst o aktuálních výjezdech 

Zdravotnických záchranných služeb (ZZS) a o technice používané u ZZS a jejich technické 

parametry. 

Policie.cz: Webové stránky Policie České republiky. Na těchto stránkách lze nalézt 

informace o dopravních nehodách, přestupcích na pozemních komunikacích a v neposlední 

řadě informace o trestné činnosti. Je tu zpracována statistika nehodovosti vozidel v České 

republice a popisy vybraných dopravních nehod civilních vozidel i vozidel Policie ČR. 

http://www.pozary.cz/
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Hzscr.cz: informace o veškerém dění z oblasti Hasičského záchranného sboru ČR. Podává 

informace ze všech krajů ČR. Součástí jsou i odkazy na Technický ústav požární ochrany, 

který se zabývá zkoušením technických prostředků a požárních automobilů používaných u 

HZS. Dále se tu můžeme najít odkazy na výcviková zařízení HZS ČR, institut ochrany 

obyvatelstva a nadaci policistů a hasičů. V neposlední řadě tu najdeme obrázky techniky 

používané u JPO. 

Ar-zzs.cz: Webové stránky asociace Zdravotnických služeb a Integrovaného záchranného 

systému České republiky. Stránky se zabývají složkami IZS, nehodovostí složek IZS, 

provozem na pozemních komunikacích. Dále nabízí kurzy pro řidiče složek Integrovaného 

záchranného systému. 

Odborné články 

KRATOCHVÍL, M., a KRATOCHVÍL, V. Technické prostředky požární ochrany. Vydal 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 1. vydání, 2009, 270s. [6] 

Rescue report – časopis pro záchranáře, hasiče, policisty a krizové manažery. V časopise je 

rozebírána problematiky ohledně hasičů, záchranářů a policistů. Dočteme se tu o 

legislativách ohledně složek IZS, o technických prostředcích i problematice nehodovosti 

vozidel s právem přednosti v jízdě. [11] 

Statistiky o nehodovosti vozidel Jednotek požární ochrany, Policie ČR a Zdravotnické 

záchranné služby. Tyto statistiky jsem získával od daných krajů a Policejního prezidia ČR. 

 

Z výše uvedených zdrojů a informací my nejvíce informací o problematice 

nehodovosti složek IZS a technických parametrech vozidel používaných poskytly: Zákon 

č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, webové stránky www.pozary.cz, 

www.hzscr.cz, www.policie.cz, www.hvezdazivota.cz a odborné články v časopise Rescue 

report. Dále statistiky o nehodovosti vozidel složek IZS a pohovory s dopravními policisty, 

instruktory ve škole smyku a hasiči.      

 

 

 

http://www.pozary.cz/
http://www.hzscr.cz/
http://www.policie.cz/
http://www.hvezdazivota.cz/
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3. Integrovaný záchranný systém 

Důvod vzniku integrovaného záchranného systému 

Integrovaný záchranný systém je dán zákonem č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  Počátky vzniku Integrovaného záchranného systému jsou evidovány v roce 

1993. Integrovaný záchranný systém byl založen pro potřeby spolupráce hasičů, policistů, 

zdravotníků a ostatních složek při zdolávání a likvidaci mimořádných událostí (požárů, 

dopravních nehod, technologických havárií apod.). Při společné spolupráci výše uvedených 

složek se docílí snadnější, rychlejší a účinnější odstranění a likvidace mimořádné události. 

Spolupráce složek IZS existovala při mimořádných událostí i dříve, avšak pracovní 

postupy a pravomoci složek IZS byly poněkud odlišné, a proto byla potřeba utvořit určitou 

koordinaci postupů při řešení mimořádných událostí.[1]   

Integrovaný záchranný systém 

„Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce 

a koordinace záchranných a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, 

fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací a 

přípravě na mimořádné události. Tak aby stručně řečeno „nikdo nebyl opomenut, kdo 

pomoci může a vzájemně si nikdo z nich nepřekážel.““ [1]   

Základní složky IZS: 

 Hasičský záchranný sbor České republiky 

 Jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární 

ochrany 

 Poskytovatelé zdravotnické záchranné služby 

 Policie České republiky 

Ostatní složky IZS: 

 Vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil 

 Obecní policie 

 Orgány ochrany veřejného zdraví 

 Havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby 

 Zařízení civilní ochrany 
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 Neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 

likvidačním pracím 

Vedoucí a řídící složkou integrovaného záchranného systému je Hasičský 

záchranný sbor České republiky. Tedy, když u mimořádné události zasahuje více složek 

IZS, tak ve většině těchto zásahů velí příslušník HZS, který si organizuje místo zásahu a 

povolává si potřebné množství sil a prostředků pro likvidaci mimořádné události. Složky 

IZS jsou povolávány z operačního a informačního střediska IZS, které povolává a nasazuje 

potřebné SaP daných složek IZS v konkrétních lokalitách. Na strategické úrovni je pak 

integrovaný záchranný systém koordinován krizovými orgány krajů a Ministerstva vnitra.  

Dle zákona 239/2000 Sb. o Integrovaném záchranném systému může velitel zásahu 

omezovat vstup osob na místo zásahu, nařizovat evakuaci osob z objektů, a nařídit a 

provést dočasná omezení, které vedou k ochraně zdraví, života, majetku a životního 

prostředí. Dále velitel je velitel oprávněn vyzvat fyzické a právnické osoby k poskytnutí 

osobní a věcné pomoci. Velitelem oslovené osoby a firmy jsou povinny žádost o pomoc 

vyslyšet. [1]    

4. Hasičský záchranný sbor České republiky 

„Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví 

obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, 

ať již se jedná o živelné pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.“ 

Hasičský záchranný sbor ČR je společně se Záchrannou zdravotnickou službou a 

Policií  ČR základní složkou IZS. Hasičský záchranný sbor ČR (HZS ČR) zabezpečuje 

přípravu na mimořádné události a postup při provádění likvidačních a záchranných 

pracech. HZS ČR spolupracuje při plnění úkolů s právnickými a fyzickými osobami, 

ostatními státními orgány ČR a s různými občanskými sdruženími.  

 Hasičský záchranný sbor tvoří: 

 Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační součástí Ministerstva 

vnitra 

 14 hasičských záchranných sborů krajů 

 Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární 

ochrany ve Frýdku – Místku 
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 Záchranný útvar HZS ČR (dislokace Hlučín a Zbiroh) 

Součástí Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jsou také 

vzdělávací, technická a účelová zařízení: Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, Institut 

ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany Praha a 

Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR. [2]   

5. Policie České republiky 

Policie České republiky je ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem České 

národní rady ze dne 21. Června 1991. Policie ČR slouží veřejnosti. Hlavním úkolem je 

chránit bezpečnost osob a majetku, zamezení trestné činnosti a hlídat veřejný pořádek. 

Dále plní úkoly dle trestního řádu a úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti. Úkoly 

dané zákony, předpisy a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu ČR. 

Policie ČR patří pod ministerstvo vnitra a je tvořena policejním prezídiem, krajskými 

ředitelstvími, útvary s celostátní působností a útvary zřízené v rámci krajů. Policie České 

republiky je podřízena ministerstvu vnitra. Dle zákona je zřízeno 14 krajských ředitelství a 

krajská ředitelství se dělí na územní obvody. V současnosti postavení a činnost policie 

upravuje zákon 273/2008 Sb., o Policii České republiky. [3]   

6. Zdravotnická záchranná služba  

 Zdravotnickou záchrannou službu v České republice zřizují kraje, které se starají o 

její provoz a financování. Oproti příslušníkům HZS, Policie ČR nejsou zaměstnanci 

zdravotnické záchranné služby se státem ve služebním poměru. Označování záchranek je 

tvořeno spojením názvu Zdravotnická záchranná služba a názvem daného kraje např: 

Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje. Podobně jsou názvy tvořeny i 

v dalších krajích ČR. [4]   

Systém fungování zdravotnické záchranné služby v ČR 

 Základním posláním zdravotnických záchranných služeb (ZZS) je poskytování 

odborné přednemocniční péče osobám, které jsou ohroženy na životě. Tato pomoc je 

zajišťována pomocí pomezních a leteckých posádek ZZS. Tyto posádky vysílá 

z výjezdových stanovišť po celé České republice operační středisko ZZS, a to na základě 

obdržení tísňového volání na linku 155 nebo 112. Výjezdová stanoviště jsou po ČR 

rozmístěna tak, aby se posádka ZZS dostavila k pacientovi do 15 minut od přijetí tísňového 
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volání. Posádky, které vyjíždějí k pacientům, se rozdělují podle složení posádky na vozy 

rychle zdravotnické pomoci (RZP) – sanitní vozy s řidičem a zdravotnickým záchranářem, 

určené pro převoz pacienta do nemocničního zařízení. Druhým typem jsou vozy rychlé 

lékařské pomoci (RLP) – osobní nebo terénní automobily s řidičem a lékařem. Tato 

posádka v některých krajích nevyjíždí ke všem případům. Systém (rendez – vous) 

setkávací systém umožňuje využití lékařů u vážnějších případů, kde jsou více potřeba. 

K méně závažným vyjíždí pouze RZP se sanitním vozem. V krajích, kde nebyl systém 

rendez – vous zaveden vyjíždí sanitní vůz ve složení lékař, řidič – záchranář a 

zdravotnický záchranář. [4]        

 Nedílnou součástí fungování záchranné služby České republice je Letecká 

záchranná služba.  

7. Vozidla používaná u složek IZS 

7.1 Automobily používané u HZS ČR a JSDH 

 Požární automobily slouží pro plnění úkolů jednotek požární ochrany. 

Rozdělení požárních automobilů podle Řádu strojní služby: 

1. Podle účelu - Základní  zásahové: 

DA - dopravní automobil 

AS - automobilová stříkačka 

CAS - cisternová automobilová stříkačka 

KHA - kombinovaný hasicí automobil 

PLHA - plynový hasicí automobil 

PRHA - práškový hasicí automobil 

PHA - pěnový hasicí automobil 

RZA - rychlý zásahový automobil 

 

 

 



9 

 

Speciální zásahové: 

AZ - automobilový žebřík 

AP - automobilová plošina 

HA - hadicový automobil 

TA - technický automobil 

VEA - velitelský automobil 

VA - vyšetřovací automobil 

KA - kontejnerový automobil 

AJ - automobilový jeřáb 

VYA - vyprošťovací automobil 

PPLA - protiplynový automobil 

Pomocné: 

 OA - osobní automobil 

 NA - nákladní automobil 

 A - autobus 

UA - automobil s účelovou nástavbou 

T - traktor 

2. Podle hmotnosti - -     Velmi lehké (UL) – nepřevyšující 2 000 kg 

- Lehké (L) – převyšující 2 000 kg do 7 500kg 

- Střední (M) – převyšující 7 500kg do 14 000 kg 

- Těžké (S) – převyšující 14 000 kg 

3. Podle konstrukce  -     Silniční (1) 

podvozku   -     Smíšené (2) 

- Terénní (3) 

 

4. Podle rozsahu požárního -     Základní (Z) 

příslušenství   -     Speciální: Redukované   (R) 

      Rozšířené   (V) 
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Technické   (T) 

Hašení lesních požárů  (LP) 

K hašení   (H) 

Chemické   (CH) 

Ropné    (N) 

7.1.1 Dopravní automobily – DA 

Dopravní automobil je určený pro přepravu hasičů, přenosné motorové stříkačky a 

věcných prostředků požární ochrany. Dopravní automobil nemá nádrž na vodu ani pevně 

zabudované čerpadlo. [6]   

Tabulka č. 1: Technické parametry DA 

Typ vozidla 
Délka 

(mm)  

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 
Max. výkon 

Hmotnost 

(kg) 

L 1 Z Iveco Daily 50C15-

21 
6 030 1 996 2 930 

107 kW při 3500 

ot/min 
5 200 

L 2 Z VW Transporter 

4x4 
5 292 1 904 2 256 

132 kW při 4000 

ot/min 
3 200 

M 1 Z Renault Midlum 6 500 2 200 2 900 
230 kW při 1800 

ot/min 
10 000 

L 1 Z Ford Transit LWB 

350 
5 853 1 974 2 532 85 kW při 3500 ot/min 3 500 

MB Sprinter 518 CDI 

KAWA 4x4 
6 950 1 780 2 850 

135 kW při 3500 

ot/min 
5 000 

 

 

Obrázek č. 1: L 2 Z VW Transporter 4x4 [5]        Obrázek č. 2: L 1 Z Ford Transit LWB 350 
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7.1.2 Cisternové automobilové stříkačky – CAS 

 Cisternové automobilové stříkačky jsou určené pro přepravu hasičů, věcných 

prostředků požární ochrany s pevně zabudovaným čerpadlem a nádržemi na hasiva (voda, 

pěnidlo). Automobily se využívají i pro technické zásahy. 

 

Tabulka č: Technické parametry CAS  

Typ vozidla 
Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 
Max. výkon 

Hmotnost 

(kg) 

CAS 20/4000/240 - M 2 Z 

Mercedes - Benz ATEGO 

4x4 

7 700 2 520 3 210 
188kW při 2200 

ot/min 
16 000 

CAS 20/4000/240 - S 2 Z      

Tatra T815-2 4x4.2 
8 050 2 550 3 200 

325kW při 1800 

ot/min 
19 000 

CAS 30/9000/540 - S 2 VH    

Tatra 815-7 6x6.1 
9 330 2 550 2 850 

325kW při 1800 

ot/min 
25 000 

CAS 20/4000/300 - S 2 Z    

Scania P 4x4 CB 
8 250 2 550 3 250 

265kW při 1900 

ot/min 
18 000 

CAS 15/3000/300 - M 2 R   

MAN 13.280 4x4 
7 200 2 550 3 300 

206kW při 2300 

ot/min 
14 000 

CAS 20/2700/200 - S 1 T 

Mercedes - Benz ECONIC 

4x2 

8 350 2 550 3 150 
240kW při 2200 

ot/min 
18 000 

CAS 32/8200/800 - S 3 R      

Tatra 815 6x6 
8 510 2 500 3 350 

235kW při 1800 

ot/min 
22 400 

CAS 20/7000/600 - S 2 LP   

Iveco 6x6 
8 600 2 550 3 300 

332kW při 1900 

ot/min 
26 000 

CAS 25/2500/400 - S 2 Z        

Liaz 101.860 
7 790 2 500 3 350 

189kW při 2000 

ot/min 
16 000 

CAS 24/1800/120 - M 1 Z 

DENNIS Rapier 
7 400 2 330 2 900 

191kW při 2400 

ot/min 
12 000 

CAS 32/6000/600 - S 3 R      

Tatra 148 
8 670 2 500 2 750 

157kW při 2000 

ot/min 
18 530 

CAS 24/3200/400 - S 3 Z      

Tatra 815 Ternno 1 
7 780 2 550 3 190 

300kW při 1800 

ot/min 
17 500 
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Obrázek č. 3: S 2 Z Scania P 4x4 CB  Obrázek č. 4: S 1 T MB Econic 4x2 

 

Obrázek č. 5: M 2 Z MB Atego 4x4        Obrázek č. 6: S 2 VH Tatra 815 – 7 6x6.1 [5]   

7.1.3 Automobilové žebříky – AZ 

 Jedná se o automobily s otočným vysunovacím žebříkem, případně vybavené 

snímatelným pracovním košem (žebříky s dostupnou výškou nad 40 metrů mají i výtahy), 

určené pro hasební práce, technické zásahy ve výškách a mnoho dalších variant použití, 

např. osvětlení z výšky, zvedací zařízení. Dostupná výška je podle typu od 18 m do 60 m. 

Standardní typ AZ je s dostupnou pracovní výškou 30 m. [6]   

Tabulka č. 2: Technické parametry AZ 

Typ vozidla 
Délka 

(mm) 

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 
Max. výkon 

Hmotnost 

(kg) 

AZ 30 - M 1 Z                       

Iveco Magirus M32 L 
10 000 2 500 3 400 

220kW při 2500 

ot/min 
14 500 

AZ 52 - S 1 Z                        

Iveco Magirus 
11 800 2 500 3 850 

254kW při 2300 

ot/min 
26 000 

AZ 30 -  M 1 Z                

Mercedes - Benz Camiva 

4x2.2 

9 900 2 500 3 300 
210kW při 2500 

ot/min 
13 000 



13 

 

  

 

Obrázek č. 7: AZ 30 – M 1 Z Iveco Magirus    Obrázek č. 8: AZ 30 – M 1 Z MB Camiva 4x2.2 [7]   

 

7.1.4 Automobilové plošiny – AP 

Tabulka č. 3: Technické parametry AP 

Typ vozidla 
Délka 

(mm)  

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 
Max. výkon 

Hmotnost 

(kg) 

AP PMT - 32D - S 1 Z    

Mercedes - Benz ECONIC 

4x2   

9 140 2 550 3 420 
210 kW při 2200 

ot/min 
17 000 

       AP 42 - S 1 Z Scania 

BRONTO SKYLIFT 42 RL   
10 970 2 550 3 650 

280kW při 1900 

ot/min 
25 000 

 

 

         Obrázek č. 9: AP PMT – 32D – S 1 Z MB Econic 4x2 

7.1.5 Technické automobily – TA 

 Jde o automobily určené pro technické zásahy, zásahy s únikem nebezpečných látek 

nebo ropných produktů a dále pro technickou podporu při hasebních pracích. [6]   
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Tabulka č. 4: Technické parametry TA 

Typ vozidla 
Délka 

(mm)  

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 
Max. výkon 

Hmotnost 

(kg) 

TA - L 1 CH                   

Mercedes - Benz Sprinter 
7 345 1 993 3 300 

95kW při 3800 

ot/min 
5 000 

TA - L 1 CH                       

Renault Master 
6 345 2 270 2 450 

92kW při 3500 

ot/min 
4 500 

TA - M 1 CH                         

Iveco Schmitz 
8 500 2 550 3 300 

202kW při 2500 

ot/min 
14 000 

 

 

Obrázek č. 10: L 1 CH MB Sprinter          Obrázek č. 11: L 1 CH Renault Master 

 

7.1.6 Rychlé zásahové automobily – RZA 

 Jedná se o automobily určené zejména pro zásahy u dopravních nehod a zásahy 

technického charakteru. RZA je vybaven vyprošťovacím zařízením, případně 

vysokotlakým hasícím zařízením s vlastní nádrží na hasivo a dalším příslušenstvím 

(motorová řetězová pila, přenosné hasicí přístroje, svítilny atd.). 

Tabulka č. 5: Technické parametry RZA 

Typ vozidla 
Délka 

(mm)  

Šířka 

(mm) 

Výška 

(mm) 
Max. výkon 

Hmotnost 

(kg) 

RZA - L 2 Z                        

Toyota HILUX 
5 295 1 830 2 105 

106kW při 3 400 

ot/min 
3 115 

RZA - L 1 R                 

Volkswagen Transporter 
5 200 1 840 2 150 85kW při 4 500 ot/min 2 800 
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 Obrázek č. 12: L 2 Z Toyota Hilux 

Základní parametry vozidel používaných u jednotek požární ochrany, jsou v této 

kapitole popsány hlavně z toho důvodu, že každé vozidlo má svůj identický rozměr, 

hmotnost a výkon a právě tyto údaje o vozidlech musí každý řidič znát, protože mají dosti 

velký vliv na chování vozidla ať už při jízdě k zásahům nebo kondičních jízdách. Určitě je 

třeba znát parametry cisternových automobilových stříkaček, automobilových plošin a 

žebříků, jelikož tato vozidla jsou rozměrově odlišná od ostatních používaných vozidel, a 

proto je třeba jízdy s těmito automobily pravidelně cvičit a umět s vozidly manévrovat a 

poté zohledňovat parametry a zkušenosti při jízdách k zásahům, aby řidiči těchto vozidel 

zamezily vzniku dopravních nehod. 

7.2 Automobily používané u Zdravotnických záchranných služeb 

 

7.2.1 Sanitní vozidla dodávkového typu -  Rychlé lékařské pomoci (RLP)  

Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) 

 Sanitní vozidla jsou v barvě sírově žluté, vybavené nejmodernější zdravotnickou 

technikou pro zajištění péče o nemocné a raněné i v těch nejkritičtějších stavech. Vozy 

jsou plně klimatizované včetně ambulantního prostoru, jsou vybaveny satelitní navigací, 

telekomunikační a radiovou technikou s možností přenosu důležitých dat ze 

zdravotnických přístrojů přímo do fakultních zdravotnických zařízení z celého území 

daného kraje či možnosti přímé komunikace s vrtulníkem Letecké záchranné služby. Údaje 

o vozidlech používaných u ZZS krajů ČR jsou uvedeny v tabulce. [10]   
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 Tabulka č. 6: Technické parametry sanitních vozidel 

Typ vozidla Motorizace 
Hmotnost 

(kg) 

Mercedes - Benz 319                  

CDI KA Sprinter 4x2 
2,8 CDI / 140 kW (190 k) 3 500 

Mercedes - Benz 519                  

CDI Sprinter 4x2 
2,9 CDI / 140 kW (190 k) 4 600 

Volkswagen Transporter T5 2,0 BiTDI 132 kW 4 motion 3 600 

 

 

Obrázek č. 13: MB 319 CDI KA Sprinter 4x2     Obrázek č. 14: MB 519 CDI Sprinter 4x2 

 

    Obrázek č. 15: Volkswagen Transporter T5 
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7.2.2 Osobní automobily pro režim rendez-vous 

 Tyto zásahová vozidla mají veškeré vybavení k ošetření pacientů jako velké 

sanitky, nemohou ovšem pacienty převážet. Výhodou těchto vozů je především rychlost 

zásahu a pružnost provozu. Osobní automobily se k pacientovi dostanou často rychleji než 

velké dodávkové sanitní vozy. Lékař se ihned po příjezdu věnuje ošetření pacienta a 

mezitím dojetá sanitka rychlé zdravotnické pomoci (RZP) ve složení (záchranář + řidič 

záchranář) stabilizovaného pacienta nakládá a převáží do nemocnice. Základní parametry 

vozidel jsou uvedeny v tabulce. [10]   

 Tabulka č. 7: Technické parametry osobních vozidel 

Typ vozidla Motorizace 
Hmotnost 

(kg) 

Hyundai ix 35 1,9 Gdi / 166 kW 4 motion  1 600 

Škoda Yeti 2,0 CR / 81 kW 4 motion 1 555 

Volkswagen Touareg 3,0 TDI BMT / 180 kW 4x4 2 200 

Mercedes - Benz ML 250 2,2 CDI / 150 kW 4 motion 2 200 

Škoda Octavia Combi 2,0 TDI / 103 kW 4 motion 1 400 

 

 

Obrázek č. 16: Škoda Yeti     Obrázek č. 17: Mercedes – Benz ML 250 

Vozidla zdravotnických záchranných služeb nejsou rozměrově odlišná od běžně 

používaných vozidel, ale dosahovaná rychlost při jízdě k zásahům bývá někdy dosti 

vysoká, tak z tohoto důvodu je třeba parametry znát a umět vozidly manévrovat. 
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7.3 Automobily používané u Policie České Republiky  

Policie ČR používá k plnění svých úkolů osobní vozidla Škoda Octavia combi, 

Škoda Octavia hatchback, Volkswagen Transporter a dálniční vozidla Volkswagen Passat 

R36. U těchto vozů policie nezapomíná ani na bezpečnost posádek. Polepy na vozech jsou 

z reflexních barev, interiéry jsou vybaveny prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, systémem 

ESP, předními, bočními a hlavovými airbagy a klimatizací. 

 Pro práci Policie ČR jsou vozidla vybavena elektronickými zařízeními, která mají 

za úkol zpracovávat nejrůznější data. Jsou vybaveny moderními GPS navigacemi a 

kamerami umístěnými na předních a zadních sklech. Policisté pracují s počítači 

s dotykovými obrazovkami, které jsou schopné přímo na místě vyhodnocovat informace a 

provádět lustrace. [13]   

Dále jsou vozy vybaveny rádiovými terminály umožňující hlasovou komunikaci 

posádky vozidla s vlastním operačním střediskem, které zajistí v případě potřeby i spojení 

s ostatními zasahujícími složkami IZS. Vozidla jsou vybavena datalogerem což je zařízení, 

které slouží k zápisu údajů z GPS a aktivity VRZ (výstražné a rozhlasové zařízení). 

Kamery umístěné za čelním a zadním sklem vozidla jsou vybavené pevným širokoúhlým 

objektivem bez možnosti vlastního nastavení osádkou. [13] Základní parametry výše 

uvedených vozidel jsou uvedeny v následující tabulce. 

 Tabulka č. 8: Technické parametry vozidel Policie ČR 

Typ vozidla Motorizace 
Hmotnost 

(kg) 

Škoda Octavia Combi 1,6 MPI / 75 kW 1 300 

Škoda Octavia Combi 2,0 TDI / 103 kW  1 400 

Škoda Octavia Hatchback 1,6 MPI / 75 kW 1 250 

Volkswagen Transporter 2,0 TDI / 132 kW 4 motion 2 800 

Volkswagen Transporter T5 2,0 BiTDI 132 kW 4 motion 3 600 

Volkswagen Passat R36 3,6 TSI / 220 kW 4 motion 1 690 
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Obrázek č. 18: Škoda Octavia Hatchback               Obrázek č. 19: Škoda Octavia Combi 

 

Obrázek č. 20: Volkswagen Transporter T5              Obrázek č. 21: Volkswagen Passat R36  

U vozidel Policie ČR jsou ve většině případů zaviněných nehod, stejně jako u 

vozidel ZZS, způsobena vysokou rychlosti při průjezdech městskými zástavbami, 

nepřehledných zatáčkách anebo nepřizpůsobením rychlosti vozidla při změnu povrchu 

vozovky. Z toho důvodu musí řidiči parametry vozidla znát a umět s nimi manévrovat při 

vyšších rychlostech. 

8. Řízení vozidel s právem přednostní jízdy 

8.1 Jak se chovat za volantem 

Odpověď by mohla znít zcela jednoduše: opatrně, aby nedošlo k dopravní nehodě. 

Lehce se to řekne, ale realita je poněkud složitější. Práce hasiče, zdravotníka či policisty je 

velmi náročná a stresující, každý výjezd je jiný a na majáky se přece nejezdí jen tak (tedy 

většinou). O samotném použití výstražného zařízení rozhoduje velitel zásahu, řidič či 

operační důstojník IZS na základě všech dostupných informací. Rozhodující je, zda 

ohrožení života, zdraví, majetku, životního prostředí či jiného chráněného zájmu je natolik 

závažné, abychom využili § 41 a nejúčinnějším způsobem odvrátili nebezpečí. V případě, 

že dojde k dopravní nehodě, jsou tyto skutečnosti důležitým faktorem při jejím řešení a 
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hodnocení odpovědnosti. Soudce či inspektor se bude zcela určitě ptát, zda byla jízda 

s použitím práva přednostní jízdy nutná a zda se uskutečnila na základě zákona. [9]   

Samotnou jízdu s právem přednosti v jízdě upravuje zákon čís. 361/2000 Sb. O 

provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), konkrétně taxativním 

výčtem uvedeném v §41. V odstavci prvém se říká, že řidič vozidla, který při plnění úkolů 

souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré 

barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (dále jen „vozidlo 

s právem přednostní jízdy“), není povinen dodržovat: 

 1. § 4 písm. 

c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními 

značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.  

Toto ustanovení, vyplývá z něj právo řidiče vozidla s právem přednosti v jízdě 

nerespektovat dopravní značky, světelná znamení k zastavení či např. výstrahu 

přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení, ale 

to neznamená nedbat jejich významu! Tedy číst je a vědět v kterémkoliv okamžiku, zda se 

nacházím na hlavní silnici nebo na vedlejší, od toho sedí za volanty školení profesionálové. 

[9]   

 2. § 5 odst. 1 písm. 

f) podrobit se na výzvu policisty dechové zkoušce a v případě pozitivního zjištění i 

lékařskému vyšetření s odběrem krve ke zjištění, není – li ovlivněn alkoholem, 

g) podrobit se na výzvu policisty odbornému lékařskému vyšetření, není-li ovlivněn 

návykovou látkou podle zvláštního právního předpisu. 

K tomuto ustanovení těžko co dodat, neboť je nepravděpodobné, že by řidiče při 

jízdě se zapnutým výstražným znamením zastavil policista a požadoval provedení testu na 

alkohol či drogy. 

h) s výjimkou řidiče tramvaje umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej 

zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky, proto se musí řidič takového 

vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo 
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před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce 

zastavit vozidlo. 

Zde je nutné upozornit i na opačnou povinnost ze strany chodce dle § 54 odst. 

3 361/2000 Sb., kdy chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo do vozovky, 

přijíždějí-li vozidla s právem přednosti v jízdě; nachází-li se chodec na přechodu nebo na 

vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel. Chodec nesmí 

vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se 

vozidlem. 

 3. § 6 odst. 5 

Odst. 6 říká, že je třeba mít u sebe lékařské potvrzení pro řidiče, který nemůže užít 

pás z bezpečnostních důvodů a pro řidiče, který přepravuje osobu, jejíž zdravotní stav 

neumožňuje použití zádržného bezpečnostního systému. Zdravotníci ZZS pacienta 

standardně kurtují k nosítkům v sanitním voze. [9]   

Povinnost být za jízdy připoután bezpečnostním pásem, pokud jím je sedadlo 

povinně vybaveno, neplatí pro vozidla bezpečnostních sborů, ozbrojených sil a vojenského 

zpravodajství při plnění služebních povinností, řidiče vozidla jednotky požární ochrany při 

řešení mimořádných událostí (dle zákona č. 239/2000 Sb. O IZS § 2 odst. b) a řidiče 

vozidla ZZS v případech kdy použití pásu brání rychlému opuštění vozidla za účelem 

výkonu dalších povinností. Zjednodušeně řečeno, pokud jede vozidlo IZS k zásahu, měli 

by být všichni uvnitř připoutáni až do okamžiku, kdy by použití bezpečnostního pásu 

bránilo v rychlém opuštění vozidla. Je zde zřejmá snaha zákonodárce zabezpečit, aby byly 

osoby jedoucí k zásahu připoutány. Vozidlo jedoucí k zásahu mění často směr, musí 

intenzivně brzdit, a to může skončit v lepším případě pádem záchranáře ve vozidle, 

v horším vypadnutím z vozidla. Nikdo nemá právo nařídit, aby se policista, záchranář či 

hasič při výjezdu k případu poutal, avšak na druhou stranu rizika z toho plynoucí jsou 

natolik závažná, že nelze než použití bezpečnostních pásu doporučit. 

 4. § 11 Směr a způsob jízdy 

 5. § 12 Jízda v jízdních pruzích 

1) Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při 

pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak 
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2) Na krajnici smí řidič vjet jen při zastavení a stání nebo jestliže je to nutné, při objíždění, 

vyhýbání, odbočování nebo otáčení přitom musí dbát zvýšené opatrnosti. [9]   

Zvolit nejkratší cestu mezi ostatními účastníky silničního provozu je na posouzení 

řidiče. Musí však dodržovat pravidlo: „vidět a být viděn“.  Pravidla v § 11 a § 12 mnoho 

řidičů nezná, právě proto je třeba dávat pozor na tyto situace. Řidič proto musí dbát 

potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu. 

Očekávané zvláštnosti během jízdy k zásahu: 

- dopravní nehoda nebo zranění osádky vozidla IZS během jízdy  

- porucha dané techniky 

- nepředvídaná překážka silničního provozu včetně neprůjezdných komunikací 

- změna průjezdnosti (zejména požární techniky) s ohledem na rozměry a hmotnost 

- nemožnost dopravy vozidly IZS až k místu události 

- ztráta orientace při dopravě na místo události 

- chybná nebo nepřesná adresa 

- emotivní reakce osob na příjezd vozidel IZS na místo události 

- jiná událost zjištěna při dopravě na místo ohlášené mimořádné události 

9. Statistika nehod vozidel Hasičského záchranného sboru ČR a JPO  

 Statistiky o nehodovosti vozidel JPO jsem získal po písemné a telefonické žádosti 

od Generálního ředitelství HZS a krajského ředitelství HZS Jihomoravského kraje, kde po 

konzultaci a schválení mi byly údaje poskytnuty. 

9.1 Statistika dopravních nehod porovnání let 2009 a 2010  

Z následující tabulky můžeme vidět, že celkový počet dopravních nehod je v roce 

2010 vyšší než v předcházejícím roce, avšak rozdíl v počtu nehod není nijak zásadní. 

V rámci porovnání nehodovosti krajů došlo k nárůstu počtu zaviněných dopravních nehod 

v těchto krajích Praha, Plzeňském, Ústeckém, Libereckém, Pardubickém, Zlínském a 

Olomouckém. Naopak ke snížení počtu zaviněných dopravních nehod došlo 

v Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Královehradeckém, Vysočina, 

Moravskoslezském kraji a u Záchranného útvaru. 
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Tabulka č. 9: Statistika nehodovosti požárních vozidel v letech 2009 a 2010 

Kraj 
2009 2010 

celkem zaviněné nezaviněné celkem zaviněné nezaviněné 

Praha 25 16 9 29 24 5 

Středočeský 23 16 7 34 13 21 

Jihočeský 6 3 3 1 0 1 

Plzeňský 5 1 4 6 4 2 

Karlovarský 6 3 3 4 2 2 

Ústecký 12 5 7 16 10 6 

Liberecký 8 4 4 10 6 4 

Královehradecký 5 3 2 7 2 5 

Pardubický 7 6 1 12 8 4 

Vysočina 13 7 6 8 2 6 

Jihomoravský 12 11 1 15 7 8 

Zlínský 5 3 2 7 5 2 

Olomoucký 3 1 2 6 5 1 

Moravskoslezský 16 11 5 8 3 5 

Záchranný útvar 7 3 4 3 1 2 

Celkem 153 93 60 166 95 74 

 

 

Graf č. 1: Přehled dopravních nehod v roce 2009 
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Graf č. 2: Přehled dopravních nehod v roce 2010 

9.2 Statistika dopravních nehod porovnání let 2011 a 2012  

Celkový počet dopravních nehod v roce 2012 je o 1% vyšší oproti roku 

předcházejícímu roku 2011. Při pohledu do kolonky zaviněné dopravní nehody rozdělené 
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kraje. Naopak ke snížení počtu došlo u HZS krajů Středočeského, Karlovarského, 

Ústeckého, Zlínského kraje, kraje Vysočina a Záchranného útvaru Hlučín. Celková bilance 

zaviněných nehod vykazuje snížení počtu zaviněných DN o 8%. 
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Kraj 
2011 2012 

celkem zaviněné nezaviněné celkem zaviněné nezaviněné 

Praha 12 9 3 12 10 2 

Středočeský 22 13 9 23 10 13 

Jihočeský 4 2 2 5 4 1 

Plzeňský 4 3 1 7 3 4 

Karlovarský 9 4 5 5 3 2 

Ústecký 13 10 3 5 2 3 
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Liberecký 4 2 2 11 6 5 

Královehradecký 7 6 1 11 8 3 

Pardubický 2 0 1 3 2 1 

Vysočina 7 4 3 3 0 3 

Jihomoravský 8 8 0 19 10 9 

Zlínský 5 2 3 3 0 3 

Olomoucký 6 1 5 7 3 4 

Moravskoslezský 11 4 7 6 5 1 

Záchranný útvar 5 2 3 0 0 0 

Celkem 119 70 48 120 66 54 

 

 

Graf č. 3: Přehled dopravních nehod v roce 2011 
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Graf č. 4: Přehled dopravních nehod v roce 2012 
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Vysočina 13 8 7 3 

Jihomoravský 12 15 8 19 

Zlínský 5 7 5 3 

Olomoucký 3 6 6 7 

Moravskoslezský 16 8 11 6 

Záchranný útvar 7 3 5 0 

Celkem 153 166 119 120 
 

 

Graf č. 5: Přehled dopravních nehod v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 
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bezpečné vzdálenosti, nebezpečné couvání a otáčení a nesprávné vyhýbání se s ostatními 

účastníky silničního provozu. 

 Tabulka č. 12: Příčiny zaviněných dopravních nehod 

Příčiny zaviněných DN 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti 19 19 10 15 

Nepřiměřená rychlost 14 8 7 9 

Nebezpečné couvání a otáčení 21 14 18 17 

Nesprávné vyhýbání se 25 19 15 16 

Nedání přednosti v jízdě 11 11 9 3 

Ostatní nehody - náledí 0 10 5 5 

Ostatní nehody  3 14 7 1 

Zaviněné celkem 93 95 71 66 

 

 

 

Graf č. 6: Přehled příčin dopravních nehod požárních vozidel 
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9.5 Statistika dopravních nehod podle újmy na zdraví 

Ve sledovaných obdobích došlo ve vztahu k závažnosti následků DN k lehkým a 

těžkým zraněním. Pozitivní informací je, že lehká zranění převažují a i jejich hodnota je za 

tyto čtyři roky nízká. V roce 2009 kdy došlo k nejvíce zranění, a to ke 12 zraněním, v roce 

2010 byl počet 8 zraněných, v roce 2012 je evidováno 9 zraněných a nejmenší počet byl 

v roce 2011 s počtem 4 zraněných. U těžkých zranění je nepozitivnější rok 2012, kdy 

nedošlo k žádnému zranění. V letech 2009 a 2011 jsou evidovány 2 těžká zranění a v roce 

2010 došlo k 1 zranění. K 1 usmrcení účastníka DN došlo v roce 2010. V letech 2009, 

2011 a 2012 nedošlo k žádnému usmrcení.  

 Tabulka č. 13: Počty lehce zraněných osob 

Leká zranění 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 Celkem 

Muži PO 6 3 4 9 22 

Ženy PO 0 0 0 0 0 

Muži ostatní 5 4 0 0 9 

Ženy ostatní 1 1 0 0 2 

Děti 0 0 0 0 0 

Celkem 12 8 4 9 33 

 

 Graf č. 7: Počty lehce zraněných osob 
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Tabulka č. 14: Počty těžce zraněných osob 

Těžká zranění 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 Celkem 

Muži PO 0 1 2 0 3 

Ženy PO 0 0 0 0 0 

Muži ostatní 2 0 0 0 2 

Ženy ostatní 0 0 0 0 0 

Děti 0 0 0 0 0 

Celkem 2 2 2 0 6 

 

 

Graf č. 8: Počty těžce zraněných osob 

 

Tabulka č. 15: Počty usmrcených osob 

Usmrcení 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 Celkem 

Muži PO 0 1 0 0 1 

Ženy PO 0 0 0 0 0 

Muži ostatní 0 0 0 0 0 

Ženy ostatní 0 0 0 0 0 

Děti 0 0 0 0 0 

Celkem 0 1 0 0 1 
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Graf č. 9: Počty usmrcených osob 

10. Statistika dopravních nehod vozidel Policie České republiky 

 Statistiky o nehodovosti Policie České republiky jsem pro svoji práci po telefonické 
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Policie ČR. V roce 2009 je z celé České republiky evidováno 1551 nehod vozidel, kdy se 

ze všech čtyř roků stalo nejvíce nehod. Naopak nejméně nehod se stalo v roce 2010, kdy je 

evidováno 1240 nehod vozidel Policie ČR. V roce 2012 je tedy pokles nehodovosti vozidel 
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Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 
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Počet nezaviněných 892 836 721 687 

Počet celkem 1551 1572 1291 1240 
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 Graf č. 10: Počty dopravních nehod vozidel Policie ČR v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 

10.2 Statistika dopravních nehod podle příčin 

Podle následující tabulky je znatelné, že k nejčastější příčině dopravních nehod 

Policie ČR patří nesprávný způsob jízdy příslušníku Policie ČR. Nesprávným způsobem 

jízdy se nejvíce nehod stalo v roce 2010. Naopak nejméně nehod je evidováno v roce 2012, 

kde je znatelný pokles oproti roku 2010. Další nejčastější příčinou je nepřiměřená rychlost 

během jízdy, kdy v roce 2009 je evidováno 151 nehod a v roce 2010 se stalo 167 

dopravních nehod. V letech 2011 a 2012 je tento počet téměř poloviční oproti předchozím 

rokům. K dalším příčinám nehod Policie ČR patří nedání přednosti v jízdě, nesprávné 

předjíždění a technické závady na vozidlech. 

Tabulka č. 17: Příčiny zaviněných DN příslušníků Policie ČR 

Příčiny zaviněných nehod 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 

Nepřiměřená rychlost 151 167 88 83 

Nesprávné předjíždění 4 7 4 7 

Nedání přednosti v jízdě 86 91 64 82 

Nesprávný způsob jízdy 415 467 411 377 

Technická závada na vozidle 3 4 3 4 

Zaviněné celkem 659 736 570 553 
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 Graf č. 11: Příčiny zaviněných dopravních nehod Policie ČR 

10.3 Statistika dopravních nehod podle újmy na zdraví 

Při dopravních nehodách bylo za sledované roky celkově lehce zraněno 248 

příslušníku Policie ČR z toho nejvíce v roce 2010 a nejméně v roce 2011, kde je evidováno 

55 lehce zraněných. Při pohledu na statistiku těžce zraněných a usmrcených jsou naštěstí 

tato čísla razantně nižší. Celkem za uváděné roky bylo 30 osob těžce zraněno a 7 osob 

usmrceno. Nejvíce těžce zraněných připadá na rok 2010 a to 13 zraněných. Naopak 

nejméně osob bylo těžce zraněno v roce 2011 v počtu 2 příslušníků. V letech 2010 a 2012 

je evidován 1 usmrcený při dopravní nehodě. Nejvíce usmrcených připadá na rok 2009 

v počtu 3 usmrcených. 

 Tabulka č. 18: Počty lehce a těžce zraněných a usmrcených osob 

Následky nehod 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 Celkem 

Lehké zranění 64 73 55 56 248 

Těžké zranění 7 13 2 8 30 

Usmrceno 3 1 2 1 7 
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 Graf č. 12: Počty lehce a těžce zraněných a usmrcených osob v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 

11. Statistika dopravních nehod vozidel ZZS 

Úvodem ke statistice nehod vozidel ZZS bych chtěl podotknout, že po 

opakovaných telefonátech a písemných žádostech o zaslání statistiky mi vyšli vstříc 

s informacemi jen u následujících čtyř krajů ČR. V ostatních krajích se zpět neozvali 

možná z důvodu neochoty nebo z důvodu nevedení těchto informací. V některých přímo 

řekli, že mi tyto informace neposkytnou. 

11.1 Statistika podle celkového počtu dopravních nehod 

Při pohledu do následující tabulky, kde je shrnuta celková nehodovost v letech 

2009, 2010, 2011 a 2012 můžeme vidět, že nejvíce dopravních nehod je evidováno v kraji 

Jihomoravském a poté ve Zlínském kraji. Nutné podotknout u těchto čísel, že se ve většině 

případů jedná o drobné nehody, jako jsou např. (prasklá čelní skla, odřené boky o garáže a 

zlomená zrcátka). Proto u Královehradeckého kraje jsou čísla v letech 2009, 2010 a 2011 

tak nízká proto, že jsou to nehody většího charakteru, kde nejsou započítány právě 

zmiňované drobné nehody. Pozitivním na číslech je viditelný postupný pokles v počtu 

nehod, kdy například u Jihomoravského kraje se v roce 2009 stalo 45 dopravních nehod 

vozidel ZZS a v roce 2012 je evidováno o 15 dopravních nehod méně. 
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Tabulka č. 20: Celkový počet dopravních nehod vozidel ZZS 

Kraj 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 Celkem 

Jihomoravský 45 57 37 30 169 

Plzeňský _ _ 20 28 48 

Zlínský 16 28 28 11 83 

Kralovehradecký 
 

1 4 5 33 43 

 

 

Graf č. 13: Počty dopravních nehod vozidel ZZS v daných krajích v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 

11.2 Statistika nehod vozidel ZZS podle příčin 

Tabulka č. 21 nám nastiňuje přehled příčin zaviněných dopravních nehod vozidel 

ZZS. V tabulce je viditelný pokles počtu zaviněných dopravních nehod. V roce 2009 je 

evidováno 47 zaviněných dopravních nehod a v roce je toto číslo podstatně menší, a to o 

17 DN. Příčinou vzniku nejvíce dopravních nehod vozidel ZZS má nesprávný způsob jízdy 

(jsou tu započítány nesprávné objíždění, couvání aj.). Dále je častou příčinou nehodovosti 

nepřiměřená rychlost a tím nedobrzdění vozidla ZZS při náhlém zastavení civilního 

vozidla jedoucího před vozidlem ZZS. Naopak nejméně nehod vzniklo při špatném 

technickém stavu vozidel.   
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 Tabulka č. 21: Příčiny zaviněných DN řidičů ZZS 

Příčiny zaviněných nehod 
Sledované roky 

2009 2010 2011 2012 Celkem 

Nepřiměřená rychlost 6 4 7 4 21 

Nesprávné předjíždění 4 5 3 2 14 

Nedání přednosti v jízdě 5 6 4 3 18 

Nesprávný způsob jízdy 30 24 22 19 95 

Technická závada na vozidle 2 1 0 2 5 

Zaviněné celkem 47 40 36 30 153 

 

 

 

Graf č. 14: Přehled příčin DN vozidel ZZS v daných krajích v letech 2009, 2010, 2011 a 2012 

 Z výše uvedených statistik ať je znatelné, že nehodovost složek je stále dosti 

vysoká. S tím jsou spojeny i vysoká čísla zraněných osob při těchto nehodách. Proto je 

určitě na místě se touhle problematikou ještě více zabývat, aby se tato čísla co nejvíce 

zmenšila. 
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12. Popis průběhu vybraných dopravních nehod složek IZS 

  V následující kapitole jsou popsány průběhy a následky nehod, které jsem získal 

po konzultaci s danými řidiči složek, kteří se osobně stali účastníky těchto dopravních 

nehod. 

12.1 Popis průběhu nehod vozidel ZZS 

1. Při převozu pacientky sanitním vozem do nemocnice došlo ke střetu s osobním 

automobilem přijíždějícím po vedlejší pozemní komunikaci. Při návratu vozidla ZZS jelo 

vozidlo po hlavní komunikaci. Řidička jedoucí s osobním motorovým vozidlem tovární 

značky Škoda z vedlejší komunikace (označené dopravní značkou Dej přednost v jízdě) 

nedala přednost v jízdě sanitnímu vozidlu tovární značky Mercedes Benz Sprinter jedoucí 

po hlavní komunikaci a došlo ke střetu těchto dvou vozidel. Sanitní vozidlo mělo 

v činnosti světelná i výstražná zvuková znamení. Po střetu bylo vozidlo řidičky odmrštěno 

do protisměru její jízdy, vpravo ke svodidlům. Sanitní vůz byl odmrštěn pod travnatý sráz 

u silnice ve směru své jízdy. Sanitní vůz převážel pacientku a tříčlennou osádku – u žádné 

z těchto osob nedošlo ke zranění. Dechová zkouška u řidiče sanitky byla negativní. Řidička 

osobního vozidla při nehodě utrpěla smrtelné zranění, kterému na místě podlehla. 

Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla ohledáním místa dopravní 

nehody, ani zúčastněných vozidel, zjištěna. Na osobním vozidle vznikla škoda ve výši asi 

7 000 Kč a na sanitním vozidle Mercedes Sprinter vznikla hmotná škoda ve výši asi 

500 000 Kč. 

2. Při jízdě s pacientkou do nemocnice jel řidič po hlavní silnici. Cestu byla řidiči 

dosti známá a odbočil s vozidlem na vedlejší ulici, čímž si zkrátil vzdálenost a hlavně 

proto, že se vyhnul světelné křižovatce. Při jízdě a odbočování měl v činnosti světelná i 

výstražná zvuková znamení (s civilním autem vjezd nemožný). Komunikaci byla ze dvou 

jízdních pruhů a šrafování mezi třetím pruhem odbočovacím. Vzhledem přednosti vjel 

řidič na šrafování. Vše bylo prováděno za zapnutého výstražného zařízení a byla opticky 

dána změna směru na vozidle. Řidiče sanitního vozidla viděli ostatní účastnící provozu a 

zastavila svá vozidla, aby umožnila průjezd sanitnímu vozidlu. Řidič si najel do třetího 

pruhu, při vjezdu do vedlejší ulice při odbočovacím manévru již byl přední částí v ulici. 

V tu chvíli jelo auto v třetím odbočovacím pruhu a jeho řidička nereagovala na pohybující 

se vozidlo ZZS a došlo ke srážce těchto dvou vozidel. Osobní automobil narazil čelně do 

boční a zadní části vozidla ZZS. Díky pomalé rychlosti osobního vozidla nedošlo ke 

zranění žádného z účastníků nehody. Po zdokumentování nehody Policií ČR bylo osobní 
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vozidlo odklizeno odtahovou službou a sanitní vůz, jelikož byl pojízdný, odjel na základnu 

ZZS. Po vyšetření nehody byl jako viník označen řidič vozidla ZZS, a to z důvodu, že do 

vedlejší ulice neměl jezdit i přes to, že měl zapnuta výstražná zařízení a má přednost 

v jízdě (může omezit, ale nesmí ohrozit ostatní účastníky silničního provozu). 

12.2 Popis průběhu nehod vozidel Policie ČR 

1. Vozidlo Policie ČR bylo operačním důstojníkem vysláno k aktuálnímu případu. Při 

jízdě měl řidič zapnuta výstražná světelná a zvuková zařízení. Při průjezdu mírnou 

zatáčkou řidič nezvládl řízení na vlhké vozovce, dostal smyk a střetl se tak se starším 

manželským párem, který právě vstupoval na chodník z přechodu pro chodce. Muž a žena 

utrpěli dle lékařů vážná zranění a skončili v nemocnici. Dechová zkouška u řidiče vozidla 

PČR byla negativní. 

2. Dopravní nehoda vozidla Policie ČR, ke které došlo na hlavní pozemní 

komunikaci, kdy vozidlo Policie ČR s vozem Škoda Fabia combi jedoucí po hlavní 

komunikaci dostalo smyk a následně vjelo do protisměru a narazilo do protijedoucího 

vozidla tovární značky Ford Tranzit. Řidič vozidla PČR měl za jízdy zapnuta výstražná 

světelná a zvuková zařízení. Naštěstí byly všichni účastnící nehody připoutání 

bezpečnostními pásy, a tak došlo u všech k lehkým zraněním. U dopravní nehody 

zasahovaly všechny složky IZS. 

3. Policisté vyjeli na nahlášenou dopravní nehodu. Po příjezdu na místo nehody 

postavili vozidlo Policie ČR se zapnutým výstražným a zvukovým zařízením za nabourané 

nákladní vozidlo tovární značky Iveco. Po cca 15 minutách po příjezdu Policie ČR se 

objevil další nákladní automobil tovární značky Daf, který narazil do zadní části vozidla 

Policie ČR. Při tomto nárazu druhého nákladního automobilu došlo ke střetu přední části 

policejního vozidla se zadní částí nákladního vozidla Iveco. Při nárazu se policisté naštěstí 

nacházeli mimo služební vůz, takže nedošlo k jejich zranění.  U žádného z řidičů nebyla 

pozitivní dechová zkouška na alkohol. Příčinou vzniku nehody bylo nepřizpůsobení 

rychlosti na zasněženém povrchu vozovky. Na nákladních automobilech vznikla škoda 

50 000 Kč a na vozidel Policie ČR byla škoda 150 000 Kč. 

12.3 Popis průběhu nehod vozidel HZS 

1. Hasiči vyjeli k nahlášené události, a to k záchraně uvízlé srnky v plotě. Při průjezdu 

křižovatkou však došlo ke střetu jejich cisterny s osobním vozidlem. Starší muž jedoucí 

vozidlem tovární značky Citroen Xsara, které chtělo odbočit na hlavní pozemní 

komunikaci, po které se pohybovala i cisterna HZS. Při jízdě mělo vozidlo zapnuté 
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výstražné a zvukové zařízení.  Vozidlo hasičů předjíždělo protisměrem kolonu stojících 

vozidel. V okamžiku kdy cisterna HZS míjela osobní automobil, začal jeho řidič odbočovat 

vlevo. V tento okamžik došlo ke střetu zadního kola osobního vozidla a boku cisterny, kdy 

došlo k převrácení osobního automobilu na bok a následným nárazem do sloupu. Zkouška 

na alkohol byla u řidičů negativní. Hasiči řidiče z osobního automobilu vyprostili a 

poskytli nelékařskou pomoc. Ke zranění hasičů nedošlo. Škoda na cisterně HZS byla 

vyčíslena na 100 000 Kč. 

2. Hasičům byl ohlášen výjezd na dopravní nehodu – vyproštění osob na dosti 

frekventované silnic o 2 jízdních pruzích. V době výjezdu bylo zataženo a silnice byly 

mokré. Při jízdě k místu zásahu se zapnutým výstražným a zvukovým zařízením započal 

řidič CAS předjíždění stojící kolony vozidel. Příslušník HZS provedl úhybný manévr 

stojící sanitce u dopravní nehody a při návratu CAS do pravého jízdního pruhu došlo při 

srovnávání vozidla k zachycení pravé zadní části vozidla CAS o stojící osobní automobil 

tovární značky Porsche, které stálo v koloně vozidel. Ke zranění osob při této kolizi 

nedošlo. Škoda na osobním automobilu byla vyčíslena na 90 000 Kč a na technice HZS 

nebyla škoda žádná. 

3. Hasiči vyjeli na kondiční jízdu s automobilovým žebříkem. Řidič AZ najel při této 

jízdě do slepé ulice. Při otáčecím manévru v této ulici došlo k nárazu koše žebříku do 

krovu rodinného domu a koš byl tímto poškozen. Stalo se tak v poloze, kdy krov domu byl 

zakryt košem a nebyl z pozice řidiče vidět. Spolujezdec nemohl střetu zabránit, neboť 

v osudnou chvíli naváděl řidiče v zadní části vozidla. Škoda na rodinném domě žádná 

nevznikla a na AZ byla vyčíslena na 500 000 Kč. 

Z výše uvedených a popsaných dopravních nehod složek IZS jsou znatelné již 

uváděné příčiny, jako jsou nesprávný způsob jízdy příslušníku těchto složek, neopatrné 

couvání a předjíždění a objíždění, ale také chyby a neopatrnost dalších účastníků silničního 

provozu. 

13. Příprava řidičů složek IZS 

 V této kapitole popsáno jedno ze školících center, které se zabývá právě školením 

řidičů složek IZS. Dále je uvedena náplň kurzu pro příslušníky jednotek požární ochrany, 

avšak náplň kurzu je pro ostatní složky dosti podobná. 
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13.1 Specializované kurzy bezpečné jízdy  

Tyto kurzy pořádají specializovaná centra bezpečné jízdy. Kurzy se provádí nejen 

pro řidiče složek IZS, ale i pro civilní řidiče osobních a nákladních automobilů. V těchto 

kurzech se nejdříve probírá teorie bezpečné jízdy a poté následuje praktická jízda na 

výcvikových polygonech. 

13.2 Centrum bezpečné jízdy LIBROS Ostrava 

Stavba představuje samostatně vyčleněnou a ohraničenou plochu s asfaltovým 

povrchem, na které lze pomocí speciální technologie simulovat podmínky pro jízdu všech 

kategorií vozidel za kritických fyzikálních a adhezních podmínek. Centrum je vybaveno 

současnou evropskou nejmodernější technologií. Skrápěním ploch speciálními tryskami, 

kruhovou smykovou plochou, aquaplaningovou vanou nebo i centrální přímou smykovou 

plochou. Centrum je vhodné pro zdokonalování a školení řidičů složek IZS, instruktory 

autoškol, řidiče kamionů, autobusů a zlepšování dovedností pro handicapované řidiče. 

Specializované kurzy – Policie ČR – centrum bezpečné jízdy spolupracuje se 

zástupci Policie České republiky a jejími jednotlivými složkami spoluvytváří metodiky pro 

zdokonalování řidičských dovedností při výkonu služby a dohledu nad silničním 

provozem.   K tomu jsou využívány vlastní, praktické, ale i dřívější zkušenosti ze 

zahraničí, stejně jako všechna doporučení evropských struktur působících v této oblasti. 

Hasiči – simulace dopravních nehod, námětová a tematická cvičení zásahu při 

živelních pohromách a dalších událostech, které ohrožují lidské životy nebo majetek osob, 

si vyžadují vždy náročnou a technicky složitou přípravu. Rozmanité scénáře mimořádných 

událostí s technicky dokonalými prvky získávají vytvořením autentického děje velmi 

silnou atmosféru, ale vyplatí se to. Právě tak lze úspěšně nacvičit to, co v reálné situaci 

znamená záchranu lidských životů a také majetku. Ve spolupráci s odborníky IZS je v 

centru bezpečné jízdy vytvořen prostor právě pro takováto cvičení, simulaci velmi vážných 

dopravních nehod. Vypracované metodiky napomáhají jednotkám IZS a příbuzným 

složkám k lepšímu zvládání reálných situací. Významně také přispívají k tvorbě analýz a 

metodických podkladů pro teoretická řešení a prevenci.  
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Příklad náplně kurzu pro hasiče v Centru bezpečné jízdy LIBROS Ostrava: 

Teoretická část: 

 teorie techniky bezpečné jízdy 

 hlavní zásady bezpečné jízdy vozidel hasičů 

 teorie techniky ovládání vozidla – (pravidelné zatáčky na rovině, nepravidelné 

zatáčky na rovině, manévrování s vozidlem – odhad rejdu, couvání s vozidlem – 

tvar číslice 8). 

 teorie techniky a reakce při náhlé změně směru vozidla – vyhýbací manévr – 

simulace překážky, intenzivní brzdění při dané rychlosti, technika brzdění. 

 simulace náhlé překážky 1 vozidlo (osoba), 2 a více vozidel (osob). 

 manévrování vozidla v omezeném prostoru „rychlé“ parkování (kolmé, šikmé, 

podélné)  

 couvání v omezeném prostoru 

 otáčení vozidla v omezeném prostoru 

Praktická část: 

Po teoretické části následuje procvičování praktických dovedností právě na základě 

teoretické přípravy. 

Speciální trénink: 

 jízda v zatáčce za snížených adhezních podmínek – vyhýbací manévr v zatáčce 

(rozdílná adheze), technika brzdění v zatáčce, proměnlivý poloměr zatáčení vozidla 

za daných rychlostí vozidla. 

 průjezd aquaplaningovou vanou – technika průjezdu, rozdílná adheze, rozdílné 

rychlosti. 

 smyková deska a smyková dráha – reakce na simulaci smyku, technika ohýbacího 

manévru na kluzné ploše 

 simulátor smyku – technika manévrování s volantem vozidla při smyku, chování a 

jednání řidiče, reakční doba, nácvik v malé rychlosti. 
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14. Poznatky a zkušenosti z přípravy řidičů složek IZS 

Informace ohledně zkušeností a přípravy řidičů složek IZS byly získány pomocí 

vytvořeného dotazníku uvedeného níže. O spolupráci jsem požádal 45 respondentů z řad 

řidičů Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR.  

Pomocí tohoto dotazníku se mi podařilo zachytit poznatky a zkušenosti řidičů složek IZS. 

14.1 Dotazník řidičů – příslušníků složek IZS           

   

Vážení respondenti,  

účastníte se ankety, která chce konkrétním způsobem získat Váš názor na potřebnost 

profesní zdokonalovací přípravy řidičů – příslušníků IZS ČR. 

Kurzy bezpečné jízdy s vozidly IZS se skládají z teoretické a praktické části, jejichž cílem 

je seznámit řidiče se základními pravidly bezpečné jízdy, kinematiky a dynamiky vozidla 

v souvislosti s fyzikálními zákonitostmi. Praktická část obsahuje jízdu s vozidlem na 

uzavřeném polygonu s množstvím technologických modulů (skrápěné smykové plochy, 

smyková deska, kluzná zatáčka, aquaplaningová vana), na kterých lze provádět metodiky 

krizového řízení vozidla za nejrůznějších podmínek. 

Děkujeme, že budete věnovat pozornost následujícím 10 anketním otázkám. 

  

 

1. Jízda s vozidlem v rámci plnění úkolů IZS  je?! 

a) běžnou, rutinní, každodenní záležitostí 

b) na každou jízdu se je třeba zvlášť připravit  

c) důležitá, jen pokud se jedná o jízdu „pod majákem“ 

Jiné: ……………………………………………………………………………… 

2. Vozidlo s právem přednosti v jízdě je pro vás 

a) pracovním prostředkem k vykonávání služby 

b) zábavou 

c) řízení tohoto vozidla je pro mne zodpovědností  

Jiné: …………………………………………………………………………….....  

3. Máte zkušenosti nebo jezdíte s vozidlem  

a) policie 

b) zdravotnické záchranné služby 

c) hasičů 

Jiné: ……………………………………………………………………………… 
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4. Jaký typ vozidla z vozového parku IZS je pro vás nejbližší a proč   

a) osobní automobil policie  

b) nákladní cisternový vůz hasičů 

c) sanitní vůz 

Jiné: ……………………………………………………………………………… 

5. Měl jste někdy krizovou situaci s vozidlem  

a) drobnou, ale bez následků 

b) střední, ale bez následků  

c) zásadní, ale bez následků 

Jiné: ……………………………………………………………………………… 

6. Jaké vozidlo byste chtěl řídit a proč?!  

a) policie 

b) zdravotnické záchranné služby 

c) hasičů 

Jiné: ……………………………………………………………………………… 

7. Považujete kurzy bezpečné jízdy pro řidiče – příslušníky IZS za důležité?! 

a) ano 

b) ne 

c) ne, nepovažuji tyto kurzy za důležité 

d) nevím 

Jiné: ……………………………………………………………………………… 

8. Co považujete při řízení vozidla za nejdůležitější  

a) zkušenosti a schopnosti 

b) rychlost a dojezdový čas  

c) bezpečnost osádky a ostatních účastníků silničního provozu 

Jiné:……………………………………………………………………………… 

9. Jak se zachováte při řízení vozidla před zatáčkou 

a) přeřadím na nižší rychlost a přidám plyn 

b) uberu plyn a snažím se „ přečíst“ situaci na vozovce 

c) neměním styl jízdy 

Jiné:……………………………………………………………………………… 

10. Rozměry, hmotnost a těžiště vozidla  

a) všechny uvedené parametry jsou zásadní 

b) všechny uvedené parametry jsou orientační  

c) důležitá je hmotnost a rozměry vozidla 

              

Jiné:……………………………………………………………………………… 
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14.2 Výsledky průzkumu u řidičů složek IZS 

  

Tabulka č. 22: Výsledky dotazníků 

Číslo otázky Odpověď 

  A B C Jiné 

Otázka č. 1 11 14 10 2 

Otázka č. 2 12 1 26 0 

Otázka č. 3 15 7 15 0 

Otázka č. 4 15 15 7 0 

Otázka č. 5 25 8 4 1 

Otázka č. 6 11 4 20 3 

Otázka č. 7 32 4 0 1 

Otázka č. 8 11  0 26 1 

Otázka č. 9 6 29 0 2 

Otázka č. 10 36 0 1 0 

 

 

Graf č. 15: Výsledky dotazníků 
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Z dotazníkového průzkumu je zřejmé, že řidiči si uvědomují zodpovědnost při 

řízení služebních vozidel, ať již jsou to cisternové automobily, osobní automobily, 

nákladní automobily, sanitní dodávkové vozy nebo jiná vozidla používaná u složek IZS. 

Připouštějí si rizikovost při řízení výše jmenovaných vozidel a je znatelné, že při každé 

jízdě je situace na komunikaci jiná a je třeba během jízdy dávat pozor na ostatní účastníky 

provozu a hlavně také na bezpečnost osádky přepravující se daným vozidlem. Většina 

dotazovaných respondentů již zažila nějakou drobnou dopravní nehodu nebo krizovou 

situaci (např: uražená zrcátka, rozbitá čelní skla apod.). Jsou však mezi dotazovanými 

řidiči i tací, kteří zažili krizovou situaci většího rozsahu, jakou jsou srážka s osobními nebo 

nákladními automobily, srážka se zvěří a jiné. Veškeré nehody se ale naštěstí obešli bez 

ztrát na životech a většinou je jednalo „ jen o finanční škody“. Respondenti určitě považují 

kurzy bezpečné jízdy za důležité, a to hlavně z důvodu vyzkoušení si ovládání svých 

vozidel, které používají, v centrech bezpečné jízdy a různých polygonech, kde jsou 

vytvořeny podmínky a krizové situace se kterými se mohou řidiči setkat v běžném provozu 

na pozemních komunikacích. Od některých respondentů mi však byla dána připomínka, že 

jsou v České republice málo dostupné. Otázky číslo 8, 9 a 10 se zabývaly problematikou 

při jízdě s vozidly používanými u složek IZS. Kdy při jízdě považují za důležitou 

bezpečnost osádky a ostatních účastníků silničního provozu, avšak jsou určitě potřebné 

zkušenosti daného řidiče. Dle otázky číslo 10 si řidiči uvědomují, ať se jedná o osobní 

automobil, cisternovou stříkačku, nákladní automobil nebo dodávkové vozidlo, tak je při 

jízdě důležité znát a počítat s rozměry, hmotností a těžištěm daných typů vozidel.        
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15. Zhodnocení a návrh řešení 

 Ze zjištěných skutečností a poznatků vyplývá, že se dopravní nehody nevyhýbají 

ani posádkám vozidel Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a 

Policie ČR. Ze statistik je zřejmé, že nehody se dějí nejen při jízdě k různým zásahům, kdy 

jsou řidiči vozidel jedoucích pod zapnutým výstražným a zvukovým zařízením 

vystavování psychickému nátlaku, ale i v případech, kdy se jedná o jízdy za jiným účelem 

než pod „ majákem“. Ze statistiky je zřejmé, že za více jak 50% dopravních nehod můžou 

právě řidiči složek Integrovaného záchranného systému, což je právě jedna z problematik, 

která se řeší, aby se tato nehodovost snížila. 

Nejčastějšími příčinami při těchto dopravních nehodách složek Integrovaného 

systému je ve většině případů nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedávání 

přednosti v jízdě i pod zapnutým výstražným a zvukovým zařízením. Z důvodu 

zmiňovaných příčin, vzniká nejvíce nehod, a to i vážnějšího charakteru, jako jsou srážky 

s osobami, ostatními vozidly. Dalšími příčinami jsou nehody menšího charakteru, 

způsobená nesprávným couváním, otáčením anebo technickou závadou na vozidlech, kde 

se jedná o odřený lak na autech, utržená zrcátka a rozbitá čelní skla. Největší pozornost je 

určitě třeba soustředit právě na již zmíněné příčiny, při kterých se stává nejvíce dopravních 

nehod. Při většině dopravních nehod se naštěstí jednalo pouze o lehká zranění osob a 

nedošlo k velkému počtu usmrcených a těžce zraněných. 

Řidiči vozidel Integrovaného záchranného systému se pravidelně účastní 

specializovaných kurzů bezpečné jízdy. Tyto kurzy pořádají specializovaná centra. Podle 

průzkumu u jednotlivých složek viz. Dotazník řidičů se respondenti vyjadřovali 

k jednotlivým otázkám, ze kterých vyplynulo, že těchto kurzů je nedostatek, proto by 

uvítali více praktických jízd na výcvikových polygonech. Řešením ke snížení nehodovosti 

vozidel složek IZS jsou tyto kurzy podstatou, kdy je třeba, aby řidiči dokázali ovládat a 

manévrovat s vozidly, které ke svému výkonu služby používají. Právě v těchto zařízeních 

jsou pro řidiče nasimulovány krizové situace, se kterými se mohou potkat právě při 

reálném provozu na pozemních komunikacích, aby byli tito řidiči na tyto situace 

připraveni. Ze zákona č.361/2001 Sb., O provozu na pozemních komunikacích a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů nejsou řidiči těchto složek povinni 

podléhat pravidelným školením a zdokonalovacím výcvikům. Tyto kurzy jsou však jen 

občasně dány vnitřními předpisy Policie ČR, Hasičským záchranným systémem a 
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Zdravotnickou záchrannou službou. Proto by bylo potřebné, aby tyto kurzy byly povinné a 

prováděly se v častějších intervalech, a tím došlo ke snížení počtu dopravních nehod. 

Dalším možným řešením snížení počtu nehod je snížení rychlosti podle naléhavosti 

případu. Toto řešení s pozitivními výsledky bylo zkoušeno v Královéhradeckém kraji u 

ZZS, kde po konzultaci s vedoucím operátorem z Královéhradeckého kraje, který se 

společně s dalšími kolegy zabývá problematikou nehodovosti vozidel zdravotnické 

záchranné služby, bylo zavedeno nařízení o omezení rychlosti podle naléhavosti případu a 

stanovena pravidla rychlosti posádek při návratu zpět do výjezdové základny. Každý měsíc 

jsou rychlosti při jízdě kontrolovány a každé překročení nad 30 km/h přes místní úpravu 

dopravním značením je postihováno. Tímto se setkali s velice kladnými výsledky, kdy 

došlo k minimálnímu počtu zraněných osoba a minimálním materiálním škodám.   

 Osoby zabývající se touto problematikou připravují speciální kurzy a moderní 

metodiky výcviku řidičů složek IZS, jejíž výstupy budou podkladem pro zpracování 

chystané legislativy. 
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16. Závěr 

 Ve své bakalářské práci jsem v úvodu popsal technické parametry vozidel 

používaných u Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie 

ČR. Dále jsou tyto vozidla rozdělena podle způsobu využití a popsána výbava jednotlivých 

vozidel. Dle zadání práce je statisticky rozebrána nehodovost složek IZS, která je 

rozdělena na statistiku podle celkového počtu nehod, podle nejčastějších příčin a následků 

těchto nehod. V bakalářské práci jsou uvedeny po konzultaci s různými řidiči popisy 

průběhu vybraných dopravních nehod.  Součástí práce bylo také vypracování poznatků od 

řidičů složek IZS, tato problematika je v práci rozdělena na popis z přípravného kurzu pro 

řidiče a další součástí je dotazník, který byl rozdán na různá výjezdová stanoviště složek 

IZS a je zpracován v tabulce s následným vyhodnocením. 

 Na základě získaných informací a poznatků jsem provedl statistické vyhodnocení 

nehod. V bakalářské práci jsem nastínil statistiky nehod a jejich příčiny. Dále jsem se 

snažil popsat přípravu řidičů a nastínit doporučení na snížení nehodovosti. Tato 

problematika dopravních nehod složek IZS je řešena různými institucemi a odborníky, 

kteří se tímto zabývají. Problematika dopravních nehod složek IZS je i nadále řešena 

odborníky, kteří připravují další legislativu na zlepšení současného stavu. 
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17. Použité zkratky   

IZS – Integrovaný záchranný systém 

ČR – Česká republika 

PČR – Policie České republiky 

ZZS – Zdravotnická záchranná služba 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

JPO – Jednotka požární ochrany 

JPO – Jednotka Sboru dobrovolných hasičů 

RZP – Rychlá zdravotnická pomoc 

RLP – Rychlá lékařská pomoc 

DN – dopravní nehoda 

VRZ – výstražné a zvukové zařízení 

GPS – Global Positioning Systém 

DA – Dopravní automobil 

AS – Automobilová stříkačka 

CAS – Cisternová automobilová stříkačka 

KHA – Kombinovaný hasící automobil 

PLHA – Plynový hasicí automobil 

PRHA – Práškový hasicí automobil 

PHA – Pěnový hasicí automobil 

RZA – Rychlý zásahový automobil 

AZ – Automobilový žebřík 

AP – Automobilová plošina 

HA – Hadicový automobil 

TA – Technický automobil 

VEA – Velitelský automobil 

VA – Vyšetřovací automobil 

KA – Kontejnerový automobil 

AJ – Automobilový jeřáb 
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VYA – Vyprošťovací automobil 

PPLA – Protiplynový automobil 

OA – Osobní automobil 

NA – Nákladní automobil  

 A – Autobus 

UA – automobil s účelovou nástavbou 

T – Traktor 
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