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Abstract 

 
JÁNOŠÍK, Ladislav. Functional reliability of operation of selected firefighting vehicles. Ph.D. 

thesis. Ostrava: VŠB - Technical university of Ostrava, 2015. 142 p. Thesis supervisor doc. Ing. 

Mikuláš Monoši, PhD. 

 

The thesis deals with the functional reliability of firefighting vehicles, in those primarily 

water tenders. The objective of the thesis was to determine the calculation of selected characteristics 

of failure-free operation and maintainability of firefighting vehicles and to estimate reliability and 

maintainability of mobile firefighting equipment. The aim of this thesis is to outline 

recommendations for future purchases of new fire trucks. 

 

Fire and Rescue Units of the Silesian-Moravian, Zlín Region and South Moravian Region 

were included in the selection. Availability of primary data, i.e. the structure and operation of 

firefighting vehicles and primary data collection and their analysis, was verified at first. Vehicles on 

the chassis Mercedes-Benz Atego and Mercedes-Benz Econic in the Moravian-Silesian Region, 

Renault Midlum and TATRA 815 in the Zlin Region, MAN TGM and TATRA 815 in the South 

Moravian Region has been embodied into the analysis. The sample was based on the largest 

multitude of firefighting vehicles in these regions. The thesis analyzes operational data of monitored 

vehicles, with a focus on selected characteristics of reliability. The method of reliability tests, 

specifically the method of test plans, was chosen as the basis for calculations. The FMEA method 

was applied for evaluating the severity of the consequences of failures. The analysis of failures by 

the occurrence on the functional unit of the vehicle is also presented in the thesis. Calculated values 

of selected indicators of reliability and maintainability, depending on the size of the test period were 

compared, and the vehicles with the best results were evaluated. 
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Předmluva 

Pro disertační práci bylo vybráno téma: 

„Funkční spolehlivost provozu vybrané mobilní požární techniky.“ 

Důvody, které vedly autora k výběru uvedeného tématu v období hledání před vlastním 

studiem, vyplynuly v prvoplánové linii v  především z potřeby modernizace zastaralé mobilní 

požární techniky, která byla v té době v „plném proudu“ a která se v prvé řadě soustřeďovala na 

zásahové požární automobily (dále jen ZPA). Nicméně už i v té době se draly do popředí i otázky 

případné rekonstrukcí současné požární techniky versus nákup nové modernější. Obzvláště, když se 

všeobecně vědělo, že za cenu jednoho nového ZPA lze pořídit rekonstrukci dvou starších vozidel. 

Tyto diskuze „ukončila“ nastupující celosvětová ekonomická krize na přelomu let 2008 a 2009, 

která se s ohledem na zpožděný dopad do veřejné sféry promítla i do investic u HZS ČR. 

V současnosti, s ohledem na ekonomickou situaci země, vyvstává do popředí skutečnost, že 

v uvedených létech vzhledem k zadlužení státu klesal objem finančních prostředků na nákupy nové 

mobilní požární techniky. To znamená, že pokud nebude dostatek finančních prostředku na nákup 

nové požární techniky, technika, která by byla dnes určena k vyřazení, bude provozována dále za 

cenu dalších nákladů na její údržbu. Jejím stárnutím se bude neustále zvyšovat její opotřebení, 

poruchovost a tím porostou i nároky na údržbu s cílem zajistit její akceschopnost, spolehlivost a 

bezpečnost jejího provozování. 

Předmětem disertační práce je na základě studia, analýzy problému, sběru statistických dat, 

jejich zpracování a ověření v reálných podmínkách provozu a údržby sledované požární techniky u 

jednotek HZS ČR stanovit vybrané charakteristiky: 

- bezporuchového provozu požární techniky, 

- udržovatelnosti požární techniky. 

Cílem práce je přispět k odhadu bezporuchovosti a udržovatelnosti mobilní požární techniky 

jako dvou základních prvků pohotovosti, která je nedílnou součástí spolehlivosti. 

Účelem práce je vyvodit doporučení pro nákupy nové požární techniky. 

 

Tato disertační práce vznikla i za podpory interního grantu specifického výzkumu 

„SP2014/44 - Určující aspekty provozní a funkční spolehlivosti požární techniky“. 

 

Touto cestou bych těl zde poděkovat svému školiteli, panu doc. Ing. Mikuláši Monošimu, 

PhD. za připomínky a rady jakož i pomoc při zpracování disertační práce. Za rady a cenné 

připomínky v průběhu zpracovávání disertační práce bych rád poděkoval svým kolegům, paní Ing. 

Šárce Bernatíkové, Ph.D. a panu prof. Dr. Ing. Aleši Dudáčkovi. Dále bych rád poděkoval všem 

pracovníkům, vedoucím oddělení strojních služeb u HZS ČR za poskytnutá statistická data o 

provozu požární techniky ale především za jejich cenné informace a předání praktických zkušeností 

z oblasti provozu a servisu sledované požární techniky, jmenovitě Ing. Pavlu Meleckému 

z Moravskoslezského kraje, Ing. Bohuslavu Ježkovi z Jihomoravského kraje a Bc. Vlastimilu 

Balcárkovi ze Zlínského kraje. 

Obrovské poděkování patří mojí ženě Ivaně za celoživotní podporu ale i pomoc zejména 

v oblasti korektur jazyka českého a překladů do jazyka anglického. 
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1 Úvod 

Protože vývoj technologií a techniky obecně jde stéle kupředu, ruku v ruce s tím jde i vývoj 

požární techniky směrem k výkonnějším ale na druhou stranu i složitějším systémům, u kterých 

vyvstává o to naléhavěji problém splnění cílů projektovaného výrobku do jeho realizace 

v požadovaném rozsahu a kvalitě jeho funkcí. Současně musí tyto složité systémy, jakými 

bezesporu požární technika je, zaručovat schopnost vykonávat všechny svoje funkce po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek. 

Podcenění významu spolehlivosti při projekci, konstrukci a výrobě technických systémů 

může mít za následek skutečnost, že se vyskytují produkty s dobrými funkčními vlastnostmi ale 

nevyhovující spolehlivostí [1] . Tyto výrobky při svém užívání vyžadují časté opravy, nárůst 

nákladů na údržbu, nedostatečně bezpečný provoz a následně i předčasné vyřazení z provozu [2] , 

[3] . U prvovýjezdové požární techniky hasičských záchranných sboru může mít její nízká 

spolehlivost navíc za následek synergický efekt. Při nesplnění úkolu jednotky, tj. lokalizace a 

likvidace mimořádné události by mohlo dojít k nárůstu velikosti škody právě z příčiny poruchy 

požární techniky na výjezdu k mimořádné události. 

Mobilní požární techniku lze obecně charakterizovat jako složitý heterogenní systém. 

Problematika funkční spolehlivosti tohoto systému v sobě nezahrnuje pouze spolehlivost stroje, 

tedy požární techniky, jako celku a jeho podsystémů ale také spolehlivost jejich vzájemné interakce 

stroje s prostředím a interakci stroje s člověkem. 

Studiem spolehlivosti vybrané požární techniky se zabývá tato disertační práce. 

Spolehlivost provozu a užívání požární techniky je obecně charakterizována, stejně jako u 

každého jiného technického systému, jako vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit 

požadované funkce [4] . Tento obecný pojem lze kvantifikovat pomocí ukazatelů bezporuchovosti, 

udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Jejich vazby lze vymezit dle Obr. 1-1. 

 

Obr. 1-1 Zařazení pojmů spolehlivosti [4]  

S výše uvedenými pojmy se setkáváme především jako uživatele ve fází užívání požární 

techniky. Životní cyklus požární techniky se ovšem stejně jako každého jiného produktu sestává 

z několika etap, kdy fázi užívání předcházejí etapy, které jsou vyhrazeny výrobním organizacím a 

které jsou charakterizovány komplexnějším pojmem – jakost [1] . Jakost výrobku je souhrnný stav 

výrobku, jeho vlastnosti, vhodně navržené tvary a parametry, při kterých je výrobek způsobilý 

zajistit funkci, pro kterou byl zhotoven [5] . Výrobek jako takový musí být nositelem určitých 

jakostních vlastností, tzv. znaků jakosti, které lze obecně definovat jako: 
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- souhrn a úroveň funkcí výrobku, které jsou potřebné k zajištění jeho činnosti, 

- stálost těchto funkcí v čase, 

- ekonomickou náročnost. 

1.1 Přístupy k posuzování spolehlivosti u dodavatele požární techniky 

Přístupy výrobců a dodavatelů požární techniky v České republice k jakosti a spolehlivosti 

svých produktů mohou být různé. Vzhledem k charakteru výrobku je toto ale do určité míry 

definováno legislativou. V první linii je to Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru v souladu se Zákonem č. 22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky. Na tyto dokumenty navazuje Vyhláška č. 35/2007 Sb., o 

technických podmínkách požární techniky, její novela ve Vyhlášce č. 53/2010 Sb. a související 

normy ČSN [21] , [22] , které citací ve vyhlášce se stávají pro výrobce závaznými, včetně norem 

s těmito normami souvisejících. Tímto jsou de facto přední výrobci donuceni zavádět vhodný 

systém řízení pro posuzování shody, kde jedním prvkem z modulu je posouzení systému jakosti 

výroby nebo prvků systému jakosti v podniku a provádění dohledu nad řádnou funkcí systému. 

Nejlépe je tedy potom implementovat ve výrobní organizaci něco, co se jinde okolo osvědčilo, tj. 

například systém managementu jakosti dle norem řady ISO 9000 [5] a ISO 9001 [6] . Z největších 

tuzemských a blízkých zahraničních výrobců mají tento systém implementovány například 

společnosti THT Polička s.r.o., SPS - VKP s.r.o. Slatiňany, Belohoubek s.r.o. Bzenec, Jana 

Adamovičová (HATECO Pečky), STRAŽAN s.r.o., Bratislava, Slovenská republika, ISS 

Wawrzaszek, Bielsko-Biala, Polská republika, Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Sp. z 

o.o., Bielsko-Biala, Polská republika. Úspěšná implementace systému managementu jakosti do 

výrobní nebo obchodní společnosti by měla zaručit, že tato bude dodávat zákazníkům na trhu a 

uspokojovat jejich potřeby pouze takovými produkty, které splňují deklarované znaky jakosti 

v takové výši a na takové úrovni, jakou si společnost stanovila ve svoji politice a cílech jakosti. A 

pouze její budoucí zákazníci jsou ti, kteří budou hodnotit úroveň splnění stanovených cílů. 

Zcela jinou kapitolou jsou velké, finančně silné společnosti. Jako příklad lze uvést databázi 

OREDA
® 

(Offshore REliability DAta) [7] . Jedná se o společný projekt, do kterého je v současnosti 

zapojeno 8 nadnárodních společností - ENI S.p.A./AGIP Exploration and Production, BP 

Exploration Operating Copany Ltd., ExxonMobil Intenational Ltd., Norsk Hydro ASA, Phillips 

Petroleum Copany Norway, Statoil ASA, Shell Exploration and Production a TotalFinaElf. Tyto 

organizace se zabývají těžbou a zpracováním ropy a zemního plynu na pevnině i na moři. Tento 

projekt byl započat v roce 1981 a trvá do současnosti. Jeho cílem je sběr a evidence dat o provozu a 

poruchách instalovaných ropných zařízení zúčastněných společností po celém světě. Každé zařízení 

je jako systém rozčleněno a definováno na jednotlivé podsystémy a tyto jsou dále členěny na 

moduly a elementární udržovatelné komponenty. Pro každé zařízení jako systém je definována jeho 

hierarchická struktura na jednotlivých funkčních úrovních. Na nejnižších okrajových hranicích 

systému, až na úrovních elementárních komponent jsou potom definovány a evidovány poruchy a 

jejich příčiny ve vazbě na následky pro údržbu zařízení. Je zaznamenán způsobu poruchy, jejich 

počet, relativní četnost v intervalu provozu a doba opravy. Z takto evidovaných dat je potom možno 

predikovat výskyt poruch. 

1.2 Přístupy k posuzování spolehlivosti u odběratele 

Nákup, provoz a údržba požární techniky, obdobně jako u výrobců, je i u odběratelů 

podřízen dodržování závazných legislativních předpisů. Základními předpisy jsou [15] , [16] , [17]  

mezi další patří Řád strojní služby [18] a Řád výkonu služby v jednotkách HZS podniků, SDH obcí 

a SDH podniků [19] . Oba tyto dokumenty shodně deklarují požadavky na orientační dobu 

životnosti pro zásahové požární automobily. Po celou takto deklarovanou dobu životnosti musí 

požární technika vykazovat plnou akceschopnost. Např. pro CAS vyrobenou po roce 2000 je tato 

životnost stanovena na 10 let. V návaznosti na tyto požadavky životnosti a akceschopnosti požární 

techniky jsou zde zároveň specifikovány základní požadavky na jejich preventivní kontroly. 

Vozidla v záruční ale i pozáruční době se ještě musí v pravidelných intervalech daných 
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dodavatelem požární techniky případně dodavatelem podvozku podrobovat garanční prohlídce 

v autorizovaném servisu. Všechny tyto kontroly a prohlídky mají za cíl jediný účel – snížit 

pravděpodobnost vzniku náhodné poruchy na minimum včasným odhalením anebo preventivním 

opatřením zabránit jejímu vzniku v určitém časovém intervalu a zvýšit tak akceschopnost techniky. 

1.3 Přístupy k posuzování spolehlivosti z pohledu orgánu statní správy 

Na základě osobního dotazovacího šetření na odděleních strojních služeb HZS, která autor 

navštívil v minulých létech při sběru podkladových materiálu k této práci, tak v současnosti se u 

HZS ČR problematikou spolehlivosti požární techniky systematicky nikdo nezabýval. Pokud ano, 

tak nikdy a nikde svoje výsledky veřejně nepublikoval. Světlou výjimkou byla disertační práce Ing. 

Tomáše Hortváta [8], ve které se autor této problematiky v jedné z kapitol lehce dotkl. Ale 

s ohledem na cíl svoji práce nebyla této problematice věnována větší pozornost. Autor sledoval v 7 

krajích celkem 30 vozidel ve skladbě 7 podvozků a přiznává nedostatečné množství reprezentantů 

ve sledovaném statistickém souboru. Studium problematiky bylo zaměřeno pouze na podvozky 

sledovaných vozidel. Vstupní data mu byla poskytnuta z evidence strojních oddělení příslušných 

krajů a sám autor na straně 56 konstatuje, cituji:“… Vzhledem k nedostatku údajů 
zaznamenávaných strojními službami…“ že z poskytnutých záznamu asi moc vytěžit nelze. Autor 

svoje výpočty potom postavil na skutečnosti, cituji“… Byly zaznamenávány absolutní hodnoty 

počtu poruch, resp. kritických poruch. Měl jsem možnost osobně vidět některé podkladové 

materiály autora a mohu toto zúžení a omezení poskytnutých dat o provozu potvrdit. Druhým 

omezením ve výpočtech bylo použití, zejména v literatuře z vojenských technologií uváděného, 

intervalu 1000 km proběhu pro sledování vybraných charakteristik. Mohu konstatovat na základě 

svého výzkumu, jehož výsledky jsou dohledatelné v přiloženém seznamu publikací, že tento 

interval je pro prvovýjezdové vozy malý. U mnou sledovaných 75 vozidel byl průměrný roční 

kilometrický proběh 4850 km. Podstatnější připomínkou k uvedeným výsledkům, je že autor [8] 

nezahrnul do výpočtů i motohodiny práce stroje na místě zásahu. Požární nástavba je nedílnou 

součástí vozidla a má vliv na jeho spolehlivost. Ve svém studiu jsem u sledované techniky napočítal 

roční průměr 88 MTH, což by při zjednodušeném přepočtu rychlostí 50 km/h představovalo 4400 

km proběhu na vozidlo. A to již není zanedbatelný údaj.  

Nicméně prvním základním počinem na poli spolehlivosti požární techniky lze označit 

dokument Koncepce obměny základní zásahové požární techniky u jednotek požární ochrany 

zařazených do plošného pokrytí území České republiky z dubna roku 2007 [20] . Tato studie se 

zabývá především ekonomickou stránkou věci. V tomto materiálu je shrnut historický vývoj po 

listopadu 1989, připomenuty základní principy systému plošného pokrytí a nastíněn té době 

poplatný stav vybavenosti požární technikou u jednotek HZS ČR a jednotek SDH obcí 

charakterizovaný deficitem ve vybavení základní požární technikou. Následujícím krokem bylo 

vypracování a následně i v jednotlivých létech postupné naplňování programu Ministerstva vnitra č. 

114 230 „Periodická obnova základní požární techniky jednotek zařazených do plošného pokrytí“. 

Tento program měl vést ke snížení průměrného stáří CAS, které představují základní zásahovou 

požární techniku, a to z průměrných 15,29 let v roce 2006 na plánované průměrné stáří 10,23 let v 

roce 2011. 
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2 Cíle práce a metody 

Disertační práce se ve svém předmětu zkoumání zaměřuje na provoz základního druhu 

zásahového požárního automobilu - CAS - cisternová automobilová stříkačka, které jsou zařazeny 

jako prvovýjezdové zásahové požární automobily. Důvodem je jejich největší početní zastoupení u 

jednotek HZS ČR a zároveň i největší pracovní vytížení při zdolávání mimořádných událostí. 

Pracovní vytížení je dáno jejich účelem dle Přílohy č. 3 Vyhlášky č. 35/2007 Sb. [16]  a jejich 

minimálními počty jsou stanoveny Přílohou č. 5 Vyhlášky č. 226/2005 Sb. [17] . 

Základním cílem práce je přispět teoretickými východisky k možné objektivizaci a zvýšení 

efektivnosti provozování požární techniky. Pro naplnění cíle práce budou v rámci specifického 

provozu požární techniky u jednotek HZS krajů stanoveny vybrané koeficienty bezporuchovosti a 

udržovatelnosti jako dvou základních kamenů pohotovosti. Stanovené hodnoty vybraných 

koeficientů pohotovosti potom mohou sloužit pro porovnání sledované požární techniky navzájem 

podle různých kritérií a směrovat k vyvození závěrů o její funkční spolehlivosti jako celku, 

případně spolehlivosti jeho hlavních dílčích podsystémů, tj. podvozkové základny nebo požární 

nástavby. Zjištěné výsledky by rovněž mohly být aplikovány pro kvalifikovanější doporučení při 

budoucím rozhodování o pořizování nové požární techniky ale zejména při nákupu starší bazarové 

požární techniky u jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí. 

Ke zkoumání spolehlivosti byl použit kvantitativní přístup, který za použití číselných 

vyjádření pomocí ukazatelů umožňuje formulovat požadavky v povýrobních etapách v podobě 

jejich zjištěných provozních a inherentních hodnot [10] , [11], [12], jehož výsledky jsou mezi 

běžnými uživateli technických systému lépe srozumitelné. K popisu spolehlivosti sledované 

techniky byly vybrány základní ukazatele spolehlivosti, které reprezentuje: 

 Bezporuchovost. 

 Pohotovost. 

 Střední doba mezi poruchami. 

 Intenzita poruch. 

 Udržovatelnost. 

Vlastní poruchy byly posuzovány z hlediska svoji závažnosti a následků k čemuž byla 

využita klasifikace z metod FMEA. Tato metoda je definována v ČSN EN 60812 [25]. Na základě 

těchto kritérií byly ze statistického souboru evidovaných poruch vyřazeny poruchy bezvýznamné. 

Spolehlivost požární techniky jako celku závisí a spoustě vlivů, které lze velmi těžce 

podchytit. Charakteristiky spolehlivosti požární techniky, pokud by byly získané z určitého 

statisticky významného souboru, mají pravděpodobnostní charakter, tzn., že spolehlivost jednoho 

konkrétního vozidla nelze definovat přesně, ale jen s určitou pravděpodobností. Na jejich výpočet 

byly v průběhu studia v první fázi použity metody matematické statistiky. Ukazatele spolehlivosti 

založené na pravděpodobnosti vzniku a výskytu spojité náhodné veličiny t jsou zejména distribuční 

funkce F(t), která charakterizuje pravděpodobnost vzniku poruchy a intenzita poruch λ(t), která 

charakterizuje podmíněnou pravděpodobnost, že poruchový stav nastane během nekonečně malého 

intervalu dt za podmínky, že do časového okamžiku t nenastal [23], [24], [26]. 

Druhým použitým přístupem bylo posouzení spolehlivosti využitím metod zkoušek 

spolehlivosti. Tato metoda vychází ze skutečnosti, že i malý počet vstupních údajů nijak 

neznehodnocuje výsledek zkoušky ani neovlivňuje objektivně existující hodnotu sledovaného 

parametru [13], [14], [39]. Pro vyhodnocení těchto zkoušek byla v druhé fázi studia použita metoda 

zkušebních plánů, která byla definována již v roce 1987 v normě ČSN 010643 [40], a dále podrobně 

popsána v [13], [14], a [39]. 
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3 Vybrané spolehlivostní charakteristiky 

3.1 Charakteristika bezporuchovosti 

Bezporuchovost (reliability) lze obecně charakterizovat jako vlastnost objektu spočívající ve 

schopnosti plnit požadované funkce v definovaných podmínkách a definovaném v časovém období 

[4]. Pro vyhodnocení tohoto ukazatele byla k analýze proudu poruch [9], [41] zvolena metoda tzv. 

zkušebních plánů. Pomocí této metody lze určit střední doby do poruchy u malé skupiny výrobků. 

Ze čtyř definovaných typů zkušebních plánů byl použit zkušební plán cenzurovaný dobou do 

poruchy t-plán [13]. Limitem této zkoušky je doba jejího trvání a náhodnou veličinou je počet 

zaznamenaných poruch. Předpokladem zkoušky je, že výrobky se po poruše opravují. Časovou 

veličinou reprezentující průběh zkoušky je akumulovaný pracovní čas TAKU, což je celková doba, po 

kterou byly všechny výrobky během zkoušky v provozu. Pro zvolený t – plán se vypočte 

akumulovaný pracovní čas podle rovnice: 

0

m

1i

i0AKU τ)m(n)(τT 


  (1) 

kde: 

0  doba zkoušky, 

n   počet vozidel zařazených do zkoušky, 

m  počet opravovaných vozidel zařazených do zkoušky, 

i  celkový čas potřebný na opravy i -tého výrobku. 

Jelikož všechny charakteristiky jsou vztaženy na jednotku času [h] bude provozní vytížení, 

které je charakterizováno kilometrickým proběhem vozidla a práci stroje na místě, přepočteno 

průměrnou rychlostí 50 km/h na dobu jízdy aby bylo možno oba vstupní parametry zátěže sečíst. 

3.2 Charakteristika pohotovosti 

Pohotovost (availability) je schopnost objektu být ve stavu schopném plnit požadované 

funkce v daných podmínkách v daném časovou intervalu za předpokladu zajištění požadovaných 

vnějších podmínek. Tento stav objektu lze charakterizovat řadou komplexních ukazatelů 

spolehlivosti. V našich výpočtech byl v této etapě zkoumání použit součinitel pohotovosti, který je 

definovaný rovnicí [9]: 












m

1i

oi

n

1j

pj

n

1j

pj

P

tt

t

K  (2) 

kde: 

∑tpj   součet časů bezporuchového provozu, 

∑toi   součet časů oprav v průběhu posuzovaného období. 

Obecnou rovnici (2) lze pro vlastní výpočet upravit po dosazení již dříve použitých symbolů na 

tvar: 







n

1i

iAKU

AKU
p

T

T
K


 

(3) 

3.3 Střední doba mezi poruchami 

Střední doba mezi poruchami (Mean Time Between Failures - MTBF) je v praxi při 

hodnocení spolehlivosti opravovaných systémů nejčastěji používaný ukazatel. Je to střední hodnota 

doby provozu (proběhu) mezi dvěma po sobě následujícíma poruchami. V praxi se stanovuje jako 

výběrový průměr naměřených provozních časů podle vztahu [9]: 



  10 





n

1i

pi

*

s t
n

1
T  (4) 

kde: 

tpi  čas provozu i-tého vozidla za sledované období, 

n   počet poruch. 

Do tohoto času se při výpočtu opět započítávají všechna sledovaná vozidla, tedy jak vozidla 

s poruchami tak i ta, u kterých ve sledovaném období nevznikla porucha. 

3.4 Intenzita poruch 

Intenzita poruch je závislá na fázi životního cyklu technického systému. V oblasti 

normálního využití výrobku, kde přibližně platí exponenciální zákon rozdělení doby provozu mezi 

poruchami, je možno považovat hodnotu Ts
*
 za konstantní [9]. Veličina má potom jednoduchý 

význam, tj. počet hodin nebo kilometrického proběhu, které průměrně připadají na jednu poruchu. 

Pro výpočet intenzity poruch λ platí tedy rovnice: 

*

sT

1


 
(5) 

3.5 Charakteristika udržovatelnosti 

Udržovatelnost (maintainability) je vlastnost vozidla, spočívající ve způsobilosti k 

předcházení a zjišťování poruch předepsanou údržbou [9]. V podstatě se jedná o komplex 

vlastností, vyjadřující snadnost, jednoduchost a nenáročnost prací při údržbě. Tyto vlastnosti jsou 

dány konstrukcí vozidla, kvalitou servisního personálu, diagnostických a mechanizačních 

prostředků, organizací práce a řadou dalších činitelů. Uvedené činitele není možno jednoznačně a 

exaktně vyjádřit a proto se obvykle využívá dílčích ukazatelů udržovatelnosti. V této studii byly 

výpočtem stanoveny: 

- střední doba údržby, 

- celková doba údržby, 

- součinitel údržby. 

Střední doba údržby tsu (maintenance time) je časový interval, během něhož se na 

technickém systému provádí údržbářský zásah a to včetně technických a logistických zpoždění. Při 

hodnocení spolehlivosti opravovaných systémů v praxi je to nejčastěji používaný ukazatel. Vypočte 

se jako střední hodnota doby provozu (proběhu) mezi dvěma po sobě následujícíma poruchami. V 

praxi se střední doba údržby stanovuje jako výběrový průměr naměřených provozních časů podle 

vztahu dle [9]: 





n

1i

uisu t
n

1
t  (6) 

kde: 

tui doba údržby i-tého vozidla, 

n  počet údržbářských úkonů. 

Doplňujícím parametrem je výpočet celkové doby údržby Tcu ve sledovaných intervalech 

doby zkoušky připadající průměrně na jedno vozidlo. Byl vypočten podle rovnice: 





n

1i

uicu t
n

1
T  (7) 

kde: 

tui doba údržby i-tého vozidla, 
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n  počet vozidel zařazených do zkoušky. 

Do tohoto času se při výpočtu opět, jako i při předchozích výpočtech, započítávají všechna 

sledovaná vozidla, tedy jak vozidla s poruchami tak i ta, u kterých by ve sledovaném období 

nevznikla porucha. Tento parametr je ale výrazně závislý na pracovním vytížení (kilometrický 

proběh) vozidla v průběhu zkoušky a proto při jeho hodnocení je třeba mít na zřeteli i tuto 

skutečnost. 

Součinitel údržby je dán poměrem počtu hodin, vynaložených na údržbu a opravy, k době 

jeho bezporuchového provozu [9]. Vypočte se podle rovnice: 












n

1j

pj

n

1j

uj

m

1i

oi

u

t

tt

K  (8) 

kde: 

toi počet hodin na opravy za sledované období, 

tuj počet hodin na údržbu za sledované období, 

tpj počet hodin bezporuchového provozu za sledované období, 

m počet opravárenských úkonů, 

n  počet údržbářských úkonů. 

Obecná rovnice (8) po dosazení již dříve použitých symbolů má po úpravě pro vlastní 

výpočet tvar: 
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4 Zdroje primárních vstupních dat 

Vlastní studium spolehlivosti požární techniky v disertační práci je rozděleno na dvě části, 

které představují samostatné časové a vývojové etapy z pohledu poskytnutých vstupních dat, jejich 

následného vyhodnocení a publikace získaných výsledků: 

- do konce roku 2009, 

- od začátku roku 2010. 

Důvodem byl dostupnost (nebo spíše nedostupnost) úplných a věrohodných primárních dat o 

provozu požární techniky. Data o provozu, údržbě a opravách požární techniky před rokem 2010 

byla v různých krajích HZS ČR vedena v různých dokumentech, standardně převažovala zejména 

papírová forma. V elektronické formě se vedla zejména výjezdová činnost. 

4.1 Evidence provozních údajů do konce roku 2009 

V Příloze č. 9 ŘSS [18] je popsán způsob, jak by se měla vést, vyplňovat a co by měla 

obsahovat dokumentace pro každé vozidlo u jednotek HZS ČR, které má ve správě strojní služba. 

Dle této přílohy tvoří základní dokumenty výkaz jízd a vozový sešit, nebo jiný doklad se 

srovnatelným rozsahem sledovaných položek nebo přiměřený počítačový program. Například u 

jednotek HZS ČR Moravskoslezského kraje to byl od roku 2006 program WINBASE. Před rokem 

2006 se vedly pouze papírové dokumenty, které byly po 5 letech skartovány. 

 

Obr. 4-1 Rozdělení počtů oprav ve sledovaných etapách 

Na základě zjištění při sběru a následně po vyhodnocení primárních dat o provozu požární 

techniky u jednotek HZS Zlínského kraje ve skupině vozidel CAS na podvozcích Renault Midlum 

bylo zjištěno, že poskytnuté evidované údaje o provozování sledované techniky nelze jako celek 

považovat za věrohodné. Podrobnější popis zjištěných skutečností byly popsány v příspěvcích na 

konferencích [A.13] a [A.10]. Na Obr. 4-1 a Obr. 4-2 jsou shrnuty setříděné výsledky, ze kterých je 

patrný rozdíl v četnosti evidovaných dat před 1. lednem 2010 a po něm. 
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Obr. 4-2 Rozdělení nákladů na opravy ve sledovaných etapách 

I přesto, že vstupní data o provozu do konce roku 2009 byla získávána na osobních 

konzultacích s pracovníky strojních služeb na jednotlivých Územních odborech a Krajském 

ředitelství HZS Zlínského kraje a postupně probírány evidované poruchy z hlediska jejich 

závažnosti, z uvedených grafů se nelze ubránit dojmu neúplnosti v poskytnutých záznamech. 

Shrnutí a závěr 

V žádném případě nelze tvrdit, že po 1. 1. 2010 se sledovaná technika stala poruchovější. 

Lze konstatovat, že z nezjištěných příčin se téměř skokově zvýšily náklady na opravy. Vysvětlením 

obou zjištěných jevů může být jen skutečnost, že do konce roku 2009 se všechny činnosti řádně 

neevidovaly. 

4.2 Evidence provozních údajů po roce 2009 

V průběhu druhé poloviny roku 2009 byl na odděleních strojní služby na krajích HZS ČR 

zaváděn nový modul v informačním systému IKIS II [28] a od 1. ledna 2010 byl celorepublikově 

spuštěn do plného provozu. Tento modul s označením „ISV 5.0 Strojní služba“ v sobě integruje 

informace o technice, její výjezdové činnosti, pracovním vytížení ale i servisní činnosti a nákupy 

materiálu nebo PHM do vozidla. Z tohoto IS lze získat různé exporty evidovaných primárních dat o 

požární technice. Pro moji práci byly použity exporty do formulářů: Seznam techniky, Detail 

techniky, Provozní deník vozidla, Přehled oprav techniky. Z těchto exportů byl nakonec tím 

nejdůležitějším zdrojem primárních dat o provozu Provozní deník vozidla, který v sobě integruje 

všechny potřebné údaje, jmenovitě 
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5 Posouzení spolehlivosti požární techniky využitím statistických 

funkcí 

Využití statistických funkcí bylo aplikováno na posouzení spolehlivosti vybrané požární 

techniky, která byla sledována do konce roku 2009 [31], tedy v první etapě převážně papírové 

evidence vstupních dat. Byla vybrána skupina zásahových požárních automobilů na podvozku 

Mercedes-Benz Atego u jednotek HZS Moravskoslezského kraje [50] a prvovýjezdová vozidla na 

podvozku TATRA 815 u jednotek HZS v Královehradeckém kraji [32], [33], [34]. Dále budou 

s ohledem na omezený rozsah tohoto dokumentu uvedeny pouze výsledky pro vozidla M-B Atego. 

5.1 Sledovaná požární technika na podvozcích Mercedes-Benz Atego 

Ke sledování provozu a poruchovosti požárních vozidel na podvozku M-B Atego 1528 F 

4x2 bylo vybráno 6 požárních vozidel z celkového počtu 11, která jsou v užívání jednotek HZS 

Moravskoslezského kraje. Všechna sledovaná vozidla jsou osazena požární nástavbou od 

společnosti THT s.r.o. Polička. Sledovaná technika je umístěna na 3 územních odborech, všechna 

mimo město Ostrava (viz Tab. 5-1). Cílem této části studia spolehlivosti bylo na stejnorodém 

vzorku požární techniky ověřit užití statistické teorie v praxi. 

Tab. 5-1 Přehled vybraných CAS na podvozcích M-B Atego 

 

5.2 Výpočty pravděpodobnosti poruchy 

Pro výpočet pravděpodobnosti poruchy a prognózy spolehlivosti dalšího očekávaného 

vývoje sledované techniky bylo použito Weibullovo rozdělení. k popisu doby do poruchy jako 

jedné z charakteristik spolehlivosti. Používá se při charakterizaci technických systémů zejména v 

období stárnutí, tj. tam kde se projevuje opotřebení nebo únava materiálu [23], [24], [42]. Ze 

zjištěných údajů o poruchách vybraných vozidel byla propočítávána pravděpodobnost vzniku 

poruchy v průběhu následujících let. Primární vstupní data o poruchách sledované techniky byly 

zadávány do statistického software Statgraphics Plus [29]. Pouze u požární techniky umístěné na 

stanicích Opava (2T2 56-21), Hlučín (2T2 61-38) a Havířov (1T3 80-99) byly výsledky zpracování 

vstupních dat o poruchách v nastavení programu ověřovány metodou maximální věrohodnosti 

k potvrzení, že doba do poruchy t se řídí dvouparametrickým Weibullovým rozdělením [30] a tato 

hypotéza byla testována Chí kvadrát testem dobré shody (opět bylo nastaveno v programu při 

zadávání vstupních dat). Pro tuto techniku byly programem následně vypočteny hodnoty parametru 

tvaru β (charakterizuje podmínky užívání) a parametr měřítka η (charakteristická doba života). 

Všechny výsledky výpočtů jsou uvedeny v Tab. 5-2. 

Tab. 5-2 Vypočtené hodnoty parametrů Weibullova rozdělení 

 

Distribuční funkci pravděpodobnosti poruchy v čase t potom vypočteme podle rovnice: 



 











t

etF 1)(  
(10) 

Stanice Typ SPZ Rok výroby

Opava M-B Atego 1528 F 4x2 2T2 5621 2004

Hlučín M-B Atego 1528 F 4x2 2T2 6138 2006

Nový Jičín M-B Atego 1528 F 4x2 2T2 5881 2005

Bílovec M-B Atego 1528 F 4x4 1T3 7634 2003

Karviná M-B Atego 1528 F 4x2 1T3 8098 2004

Havířov M-B Atego 1528 F 4x2 1T3 8099 2004

Stanice Opava Hlučín Havířov

SPZ 2T2 56-21 2T2 61-38 1T3 80-99

β  - parametr tvaru 3,67643 3,19930 1,69919

η  - parametr měřítka [rok] 5,99376 3,63592 2,26187
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Výsledky výpočtu hodnot pravděpodobnosti (pro názornost převedeny vynásobením 100 na 

procenta) jsou pro vybraná vozidla vyneseny do grafu na Obr. 5-1. Jsou počítány pro časové 

rozmezí 6 let, jelikož orientační doba životnosti požární techniky skupiny CAS [21] vyrobené po 

roce 2000 je doporučena dle [18] na 10 let, bude tedy v uvedeném časovém horizontu dosažena i u 

nejmladšího vozidla na stanici Hlučín. 

 

Obr. 5-1 Průběh hodnot pravděpodobnosti poruch vybraných vozidel 

5.3 Shrnuti poznatků o aplikaci statistických funkcí na posouzení spolehlivosti provozu  

V průběhu sběru potřebných údajů o provozu a údržbě požární techniky při konzultacích 

s příslušnými techniky strojní služby [43], [44], [45] jsem došel ke zjištění, že ve vozových sešitech 

vybrané požární techniky nejsou všechna potřebná data uvedená. Tato skutečnost se potom může 

negativně projevit ve sledování a zpracování dat o poruchách. Všechny, nejen zjištěné skutečnosti 

při sběru dat a jejich rozboru, ale i výsledky výpočtů, byly poplatné době provozu do konce roku 

2009. Dnes lze již konstatovat, že je to jen dějepis zachycující stav techniky v daném čase. Nicméně 

i praxe potvrdila předložené výpočty. Některá, poruchovější vozidla (z pohledu absolutních četností 

výskytů poruch) byla přeřazena z pozice prvosledového výjezdu do zálohy, někdy i na jinou stanici 

s menší výjezdovou činností. Podle evidenčního stavu ke dni 31. 12. 2013 byla takto postupně 

přemístěna 4 vozidla z celkového počtu 11 vozidel na podvozcích Mercedes-Benz Atego. 

Dalším, a asi nejpodstatnějším negativem tohoto postupu zpracování vstupních dat, byla 

skutečnost, že při prezentování výsledků zpětně technickým pracovníkům příslušných strojních 

oddělení nebyly zjištěné výsledky vždy chápány správně a přijaty kladně. Jako extrémní praktický 

příklad si lze představit výsledek výpočtu pravděpodobnosti vzniku poruchy ve výši téměř 100 % 

pro vozidla na stanicích Hlučín a Havířov v roce 2015. Vyvodil jsem si z toho pro sebe jednoduchý 

závěr, že pokud má mít tato práce nějaký přínos pro praxi, tak tudy cesta nevede. 

V této fázi studia spolehlivosti nastalo strategické rozhodnutí, které mělo dva důsledky: 

 Byla zvolena jiná metoda posouzení spolehlivosti provozu požární techniky. 

 Bylo nutno vyčkat určitý časový interval na naplnění elektronické evidence provozními 

daty. 
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6 Posouzení spolehlivosti požární techniky využitím metod zkoušek 

spolehlivosti 

Tato etapa zkoumání spolehlivosti požární techniky započala v průběhu roku 2011. 

Předcházelo ji pochopitelně v první fázi studium metodiky zkoušek spolehlivosti, zejména ze zdrojů 

[13], [39] a [40]. Následovala rozvaha o možnostech sběru primárních dat u jednotek požární 

ochrany HZS ČR a zhodnocení reálných možností se závěry: 

 Kde budou získána primární data. 

 Jaká požární technika bude vybrána do sledování. 

 Jaký bude časový interval pro posouzení spolehlivosti. 

6.1 Zdroje primárních dat o provozu požární techniky 

Zdrojem primárních dat byly po 1. lednu 2010 příslušná oddělení strojních služeb na 

vybraných krajských ředitelstvích HZS ČR [46], [47] a [48]. Při výběrů krajů bylo přihlíženo k 

následujícím kritériím: 

- skladba prvovýjezdové požární techniky, 

- aktivní využívání elektronické evidence v systému IKIS II, 

- vzdálenost, časová a finanční dostupnost, 

- zkušenosti spolupracovníků a osobní spolupráce z minulých let výzkumu. 

Po vyhodnocení těchto kritérií byly zvoleny tyto kraje HZS ČR: 

- Moravskoslezský, 

- Zlínský, 

- Jihomoravský. 

6.2 Výběr požární techniky 

Výběr požární techniky velice úzce souvisel s výběrem zdroje informací, protože v podstatě 

technika byla určena výběrem kraje. Po výběru krajů již následoval výběr vhodné požární techniky, 

která bude zahrnuta do sledování. Zastoupení sledované požární techniky podle podvozku 

v jednotlivých krajích je shrnuto v Tab. 6-1 [35], [36], [37], [38], [51], [52], [53]. 

Tab. 6-1 Vybraná požární technika podle krajů HZS ČR 

 

6.3 Stanovení doby zkoušky 

Stanovení doby zkoušky 0 při prvních výpočtech akumulovaného pracovního času TAKU 

podle rovnice (1) jako charakteristiky bezporuchovosti vycházelo z údajů uváděných v odborné 

literatuře [9], [11], kdy se v běžné praxi se používají ukazatele vztažené na interval 1000 km 

proběhu vozidla. Tento údaj byl na počátku vyhodnocování vstupních dat přijat jako výchozí 

parametr pro následující výpočty. Druhou veličinou bylo počáteční datum sledování provozu 

techniky od 1. 1. 2010 a konečné datum do 31. 12. 2013. Pro tento časový interval byl proveden 

export provozních dat sledované techniky ze systému IKIS II na vybraných krajích do tabulek ve 

formátu souboru aplikace Excel [46], [47] a [48]. 

Kraj Územní odbor Požární technika Počet vozidel

ÚO Brno 9

15

TATRA 815 9

Renault Midlum 13

TATRA 815 11

ÚO Ostrava M-B Econic 7

ostatní ÚO M-B Atego 11

celkem 75

Jihomoravský
MAN TGM

Moravskoslezský

   Zlínský

ostatní ÚO
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Po zhodnocení prvních výsledků rozborů provozního vytížení všech sledovaných vozidel, 

které jsou uvedeny v Tab. 6-2, padla postupně dvě rozhodnutí: 

 Zvětšit dobu zkoušky. 

 Vypočítat charakteristiky pro více intervalů. 

Tab. 6-2 Průměrné roční provozní charakteristiky na vozidlo 

 

Provozního vytížení požární techniky je obecně rozděleno na dvě základní složky: 

- jízda vozidla – charakterizovaná kilometrickým proběhem, 

- práce stroje na místě – charakterizováno počtem motohodin. 

Jedním z důvodů pro zvětšení doby zkoušky bylo zachycení delšího časového úseku 

provozu techniky a tím aspoň částečně u některých, více používaných vozidel podchycení změn 

klimatických podmínek provozu techniky (zima - léto). Druhou skutečností, která ovlivnila toto 

rozhodnutí, byl překvapivě vysoký podíl práce stroje na místě k jízdám vozidla, když byly tyto 

přepočteny na hodiny. U čtyř skupin sledovaných vozidel byl po přepočtu čas práce stroje na místě 

větší než doba jízdy. Na základě výše uvedených zjištění byl výpočet akumulovaného pracovního 

času TAKU podle rovnice (1), ale i ostatních navazujících charakteristik spolehlivosti, proveden pro 

čtyři hodnoty doby zkoušky 0 = 20, 40, 60 a 80 hodin. Tyto intervaly při přepočtech průměrnou 

rychlostí 50 km/h reprezentují projetou vzdálenost 1000, 2000, 3000 a 4000 km. 

6.3.1 Specifikace pracovního vytížení 

Celkové shrnutí výše uvedených průměrných ročních provozních charakteristik sledovaných 

skupin vozidel je zachyceno graficky na Obr. 6-1 až Obr. 6-3. V projetých kilometrech jsou nejvíce 

vytížená vozidla na podvozcích Mercedes-Benz před vozidly MAN. Porovnání práce stroje na místě 

naopak vedou vozy MAN. V zásahové činnosti jsou opět na čele vozidla M-B. Dosti rozdílná je 

spotřeba, obzvláště u vozidel stejné podvozkové základny nebo podobného měrného výkonu. 

Největší rozdíl je u vozidel TATRA. 

6.3.2 Specifikace servisních úkonů na vozidlech 

Pro vyhodnocení poruchovosti byla primární data o servise sledované techniky roztříděna do 

skupin - data o opravách, údržbě a preventivních kontrolách techniky. Celkové shrnutí výše 

uvedených průměrných ročních provozních charakteristik sledovaných skupin vozidel je zachyceno 

graficky na Obr. 6-4 a Obr. 6-5. Zde nemile překvapila vozidla Renault Midlum v poměru ke své 

poměrně menší výjezdové zátěži v porovnání s ÚO Ostrava nebo Brno. 

Pohled na výsledné průměrné počty oprav a údržby (zaokrouhleno nahoru) může naznačit 

pravdivost letité zkušenosti mnoha uživatelů motorových vozidel obecně, že pravidelnou 

preventivní údržbou lze předejít opravám po poruše. 

 

Požární technika [km]

 - po 

přepočtu 

[hod]

[hod]

 - po 

přepočtu  

[km]

[km] [hod]

M-B Atego (bez ÚO Ostrava) 4 864 97 99 4 943 9 807 196

M-B Econic (ÚO Ostrava) 9 363 187 72 3 599 12 962 259

MAN (bez ÚO Brno) 4 037 81 90 4 517 8 554 171

MAN (ÚO Brno) 7 190 144 151 7 548 14 738 295

TATRA 815 (HZS JMK) 3 096 62 77 3 866 6 962 139

TATRA 815 (HZS ZLK) 1 209 24 34 1 723 2 932 59

Renault Midlum (HZS ZLK) 5 564 111 77 3 866 9 430 189

Práce stroje na místěProběh vozidel Celkem
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Obr. 6-1 Přehled počtu jízd a jejich skladby u sledovaných vozidel 

 

Obr. 6-2 Přehled skladby provozního vytížení sledovaných vozidel 

 
Obr. 6-3 Přehled průměrné spotřeby u sledovaných vozidel 
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Obr. 6-4 Přehled poprav a jejich rozdělení na sledovaných vozidlech 

 
Obr. 6-5 Přehled servisních zásahů a jejich rozdělení na sledovaných vozidlech 

6.4 Stanovení charakteristik bezporuchovosti sledované skupiny vozidel 

V následujícím textu budou uvedeny výsledky výpočtů vybraných charakteristik 

spolehlivosti.  

6.4.1 Výsledky výpočtů akumulovaného pracovního času - TAKU 

Výpočet tohoto komplexního ukazatele byl proveden podle rovnice (1). Vypočtené výsledky 

akumulovaného pracovního času ve variantě kilometrických proběhů shrnuty do grafu na Obr. 6-6. 

V této charakteristice dosáhly nejlepších času vozidla TATRA 815 v Jihomoravském kraji. 

Nejnižšího času dosáhly vozidla M-B Econic s rozdílem až 850 kilometrů proběhu v intervalu 

zkoušky 4000 km. Podrobněji jsou výsledky popsány v příspěvcích [A.7], [A.16], [A.20] a [A.22]. 

6.4.2 Výsledky výpočtů součinitele pohotovosti - Kp 

Výpočet tohoto komplexního ukazatele byl proveden podle rovnice (3). Vypočtené výsledky 

součinitele pohotovosti jsou shrnuty do grafu na Obr. 6-7. Ideálem tohoto součinitele je hodnota 1, 

která představuje stav, kdy se na vozidle ve sledovaném intervalu nevyskytují žádné opravy po 
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poruše. V této charakteristice dosáhly opět nejlepšího výsledku vozidla TATRA 815 

v Jihomoravském kraji, která v intervalu do 40 hodin nevykazují poruchu. Nejnižší hodnoty 

součinitele opět dosáhly vozidla M-B Econic. 

 
Obr. 6-6 Shrnutí výsledků výpočtů akumulovaných pracovních časů sledovaných vozidel 

 
Obr. 6-7 Shrnutí výsledků výpočtů součinitele pohotovosti sledovaných vozidel 
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6.4.3 Výsledky výpočtů střední doby mezi poruchami – Ts
*
 

Výpočet střední doby mezi poruchami (MTBF) byl proveden podle rovnice (4). Vstupní 

hodnoty byly získány z předchozích výpočtů. Pro názornost jsou vypočtené výsledky střední doby 

mezi opravami shrnuty do grafu na Obr. 6-8. 

 
Obr. 6-8 Shrnutí výsledků výpočtů střední doby mezi poruchami sledovaných vozidel 

Nejlepšího výsledku dosáhla vozidla TATRA v Jihomoravském kraji před vozidly MAN 

TGM a na konci je překvapivě M-B Atego, který se propadl i pod vozidla TATRA ve Zlínském 

kraji. Z těchto výsledků lze konstatovat následující zjištění směrem ke sledované technice: 

- vozidla TATRA, Jihomoravský kraj - v delším časovém horizontu (nad 5 let) lze 

očekávat vyšší spolehlivost v porovnání s ostatní sledovanou technikou, 

- vozidla M-B Atego - ve stáří 10 a více let vykazují prudký pokles spolehlivosti pod 

25 % max. dosažitelné hodnoty MTBF, 

- vozidla MAN TGM - vykazují v obou věkových skupinách vyrovnané výsledky ve 

spolehlivosti ve vyšších hodnotách MTBF - u mladších vozidel 90 %, u starších 

80 % max. dosažitelné hodnoty MTBF, 

- vozidla Renault Midlum - v obou věkových skupinách se držela na nízké úrovni - u 

mladších vozidel 60 %, u starších na 50 % max. dosažitelné hodnoty MTBF. 

6.4.4 Výsledky výpočtů intenzity poruch - λ 

Výpočet intenzity poruch byl proveden podle rovnice (5). Vypočtené výsledky intenzity 

poruch jsou shrnuty do grafu na Obr. 6-9 Vstupní hodnotou je střední doba mezi poruchami. 

Výsledky tedy „kopírují“ průběh střední doby mezi poruchami. 

6.5 Stanovení charakteristik udržovatelnosti sledované skupiny vozidel 

Při těchto výpočtech byl postup velice zkomplikován zjištěnou neúplností evidovaných 

vstupních dat v provozních denících vozidel při jejich vstupním třídění a zpracování a následném 

rozboru. Časové plány údržby a zkoušek respektují podmínky stanovené výrobcem, dovozcem nebo 
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opravnou. Naprosto samozřejmě se dodržuje provádění předepsaných kontrol provozuschopnosti. 

Jen záznamy o těchto činnostech jsou na některých stanicích strohé, jinde naopak zbytečně detailní. 

 

Obr. 6-9 Shrnutí výsledků výpočtů intenzity poruch sledovaných vozidel 

Nicméně se zavedením elektronického systému evidence v IKIS II od 1. ledna 2010 

záznamy o provedení plánované, zejména měsíční údržby do provozních deníků nebyly u všech 

sledovaných vozidel kompletní. Proto bylo přistoupeno na definování hypotézy a vstupních 

podmínek do tohoto výpočtu: 

 Na všech stanicích se provádí pravidelná údržba požární techniky v měsíčních 

intervalech. 

 Tam, kde není uveden záznam o provedení údržby podle časového plánu, bude tento 

záznam vytvořen jako nový k 20. dni v daném měsíci. 

6.5.1 Výsledky výpočtů střední doby údržby - tsu 

Výpočet střední doby údržby byl proveden podle rovnice (6). Výsledky jsou pro názornost 

shrnuty do grafu na Obr. 6-10. Hodnoty jsou zde s ohledem na svoji velikost zaokrouhleny na jedno 

desetinné místo. Z grafu je patrné pochopitelné sbližování vypočtených hodnot s rostoucí velikosti 

intervalu doby zkoušky směrem průměrné době pravidelné měsíční údržby. 

6.5.2 Výsledky výpočtů celkové doby údržby - Tcu 

Doplňujícím parametrem, který již ukazuje na větší rozdíly mezi vozidly, je celková doba 

údržby – Tcu vynaložena průměrně na vozidlo ve sledovaném intervalu. Její výpočet byl proveden 

podle rovnice (7). Grafické vyjádření vypočtených hodnot bez rozdílů podle stáří vozidel je na Obr. 

6-11. Výsledky tohoto výpočtu potvrzují předchozí zjištění. Nejmenší časy připadající na dobu 

údržby v rámci sledovaných intervalů mají prvovýjezdová vozidla TATRA 815 v Jihomoravském 

kraji následovaná vozidly M-B Atego. Opačný konec zaujímají vozidla Renault Midlum, která jsou 

před velkoobjemovými cisternami TATRA 815 ze Zlínského kraje. 
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Obr. 6-10 Shrnutí výsledků výpočtů střední doby údržby sledovaných vozidel 

 

Obr. 6-11 Shrnutí výsledků výpočtů celkové doby údržby sledovaných vozidel 

6.5.3 Výsledky výpočtů součinitele údržby - Ku 

Výpočet tohoto komplexního ukazatele byl proveden podle rovnice (8). Výsledky jsou pro 

názornost shrnuty do grafu na Obr. 6-12 ale pouze ve variantě za celou skupinu vozidel bez rozdílů 

stáři.  
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Obr. 6-12 Shrnutí výsledků výpočtů součinitele údržby sledovaných vozidel 

Jak bylo uvedeno v jeho definici, koeficient charakterizuje poměr součtů opravárenských a 

údržbových času k bezporuchovému provozu sledované techniky v daném časovém intervalu. Jeho 

ideálem by měla být určitě hodnota menší než 1. V této charakteristice dosáhly opět nejlepšího 

výsledku vozidla TATRA 815 v Jihomoravském kraji v těsném následování vozidly M-B Atego. 

Obě skupiny vozidel navíc v různě velkých intervalech sledování nevykazují extrémní výkyvy 

tohoto součinitele. Nejhůře dopadly ve výsledcích vozidla Renault Midlum, která zde doplácejí na 

velký podíl času oprav. 

6.6 Shrnutí výsledků výpočtů metodou zkoušek spolehlivosti 

Po shrnutí výsledků provedených výpočtů vybraných charakteristik spolehlivosti lze 

konstatovat, že jako nejvhodnější vozidlo pro zásahový požární automobil se jeví vozidla na 

podvozcích TATRA 815 s požární nástavbou od tuzemských dodavatelů THT Polička s.r.o. anebo 

SPS Slatíňany s.r.o. (v současnosti nově společnost KOBIT - THZ s.r.o., Slatíňany). V Tab. 6-3 

jsou jen pro příklad uvedeny v souhrnu vypočtené charakteristiky pro dobu zkoušky 60 hodin, což 

představuje kilometrický proběh 3000 km. Nejlepší docílené hodnoty jsou zvýrazněny. 

Tab. 6-3 Vybrané výsledky spolehlivostních charakteristik pro dobu zkoušky 60 hodin 

 

Provozní charakteristka
Akumulovaný 

pracovní čas

Součinitel 

pohotovosti

Střední doba 

mezi 

poruchami

Intenzita 

poruch

Střední doba 

údržby

Celková 

doba údržby

Součinitel 

údržby

Vozidlo (kraj) T AKU  [km] K p  [-] T s
*
 [h] λ  [h

-1
] t su  [h] T cu  [h] K u  [-]

M-B Atego (HZS MSK) 2868 0,956 39,7 0,0252 3,7 15,8 0,395

M-B Econic (HZS MSK) 2459 0,820 49,2 0,0203 3,5 20,6 1,121

MAN TGM (HZS JMK) 2887 0,962 54,9 0,0182 3,8 28,6 0,615

TATRA 815 (HZS JMK) 2967 0,989 58,4 0,0171 3,4 8,0 0,152

TATRA 815 (HZS ZLK) 2658 0,886 31,8 0,0314 3,4 32,5 1,005

Renault Midlum (HZS ZLK) 2791 0,930 42,4 0,0236 3,5 37,2 3,438
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Samozřejmě že při komplexním pohledu na sledovanou techniku lze oponovat, že vozidla 

TATRA 815 u jednotek HZS Jihomoravského kraje: 

- měla druhé nejmenší průměrné roční provozní vytížení vozidel (kilometrické 

proběhy a MTH), 

- měla druhý nejmenší roční průměr počtu výjezdů na vozidlo, 

- tvořila málo početnou skupinu vozidel. 

Druhé místo v pořadí spolehlivosti zaujímají vozidla MAN TGM. Těchto 24 vozidel tvořilo 

nejpočetnější sledovanou skupinu. Rovněž z hlediska kritéria stáří zde bylo 19 vozidel ve věkové 

skupině 5 až 7 let (stav ke dni 31. 12. 2013) a 5 vozidel 10 let starých. Zde si již dovolím 

konstatovat, že výsledky výpočtu spolehlivostních charakteristik mají lepší vypovídající schopnost 

o reálném stavu této techniky. 

V pořadí třetí skupina vozidel na podvozcích M-B Atego byla vytěžována z hlediska 

pohotovosti na 95,6 % limitní hodnoty akumulovaného pracovního času TAKU = 3000 km ale 

z pohledu střední doby mezi poruchami je její hodnota na 66,1 % limitní hodnoty Ts
*
 = 60 h, 

v celkovém pořadí druhá nejhorší. 

Potvrzením výsledků výpočtů je skutečnost, že vedení HZS Moravskoslezského kraje 

realizovalo v letošním roce rozsáhlou  obměnu stárnoucí techniky na podvozcích M-B Atego za 

vozidla na podvozcích TATRA 815 [55]. Bylo pořízeno 17 ks prvosledových CAS 20/4000/240-

S2T na podvozku TATRA 815 TerrN
o
1 4×4.2 dodaných společností THT Polička s.r.o. a 16 ks 

velkoobjemových cisteren na podvozcích TATRA 815-7 dodala společnost KOBIT - THZ s.r.o., 

Slatíňany. 
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7 Analýza výjezdů vybrané požární techniky 

Dalším z výstupu studia spolehlivosti, který byl zpracován po setřídění dat o provozu 

sledované požární techniky, byl rozbor výjezdové činnosti. Zde byla provedena analýza se 

zaměřením na geografické podmínky v místě plošného pokrytí území. Cílem bylo ověřit po jakých 

komunikacích z hlediska jejich výškového profilu a s jakým provozním vytížením (četnost výjezdů, 

kilometrické proběhy) je na daném území technika využívána při zásahové činnosti. Postup analýzy 

lze orientačně rozdělit na tři etapy. 

V první etapě byli na základě četnosti výjezdů vybráni vhodní reprezentanti požární 

techniky v rámci kraje se zřetelem na exponované hasičské stanice a územní odbory. Výsledky 

tohoto výběru požární techniky jsou uvedeny v Tab. 7-1. 

Tab. 7-1 Vybraná požární technika 

 
Poznámka: Na centrální PS Zlín reprezentuje vůz 1. výjezdu vozidlo na podvozku MAN TGM. 

Ve druhé etapě bylo postupováno v následujících krocích. Za užití veřejného mapového 

portálů Mapy.cz, provozovaného společností Seznam.cz, a.s. a veřejné mapové aplikace na GIS 

portálu HZS ČR byly pro každé vozidlo určeny směrové trasy. Tyto trasy představovaly nejčastější 

směry výjezdů techniky z místa dislokace za sledované období.  

Ve třetí etapě bylo provedeno stanovaní výškového profilu komunikace na určených 

směrových trasách a vybraném cíli v daném směru. Cíle byly ve směrových trasách vybrány na 

základě kritéria největšího počtu výjezdů. Druhým pomocným kritériem byl počet projetých 

kilometru k místu zásahu. Na mapovém portálů Mapy.cz byla nadefinovaná trasa výjezdu a stažen 

výškový profil. Tento profil byl rozdělen do očíslovaných uzlů podle místa změny sklonu vozovky. 

Byla stanovena vzdálenost jednotlivých uzlů od požární stanice a jejich nadmořská výška. Z těchto 

parametrů byl počítán sklon komunikace mezi jednotlivými uzly.  

Cílem této analýzy bylo ověřit maximální stoupání v daném regionu s ohledem na 

používanou požární techniku a její výkonové parametry. Použití tohoto „ručního“ postupu, kdy bylo 

zpracováno 47 profilů výjezdových tras, vyplynulo ze skutečnosti, že na GIS portálu HZS ČR tento 

údaj není dohledatelný. 

Lze konstatovat, že na základě získaných výsledků analýzy nebyly nikde zjištěny hodnoty 

úhlu stoupání komunikace, které by byly větší, než jsou limity stoupavosti dané normou ČSN EN 

1846-2 [58]. Tato norma předepisuje pro požární automobily střední i těžké hmotnostní třídy, 

kategorie podvozku smíšená, hodnotu stoupavosti min. 17°. Pro kategorii podvozků silniční 

(vozidla MAN TGM, M-B Econic) norma [54] tuto hodnotu neudává. Ve Vyhlášce č.49/2003 Sb. o 

technických podmínkách požární techniky v čl. 29, odst. h) Přílohy č. 1 je definovaná hodnota 

stoupavosti pro tyto podvozky ve výši 14°. Ani tato hodnota nebyla na ÚO Ostrava, kde jezdí tato 

vozidla, překonána. Všechna sledovaná vozidla by měla být schopna zvládat pohyb po 

komunikacích v místě své dislokace a v daném regionu. Ze získaných výsledků bylo dospěno k 

závěru, že naprostá většina výjezdu je po komunikacích se stoupavostí do 3°. 

 

  

Kraj Požární technika Územní odbor Stanice Vozidlo, SPZ

ÚO Brno-město a Brno-venkov PS Lidická 1. vůz, 5B0 7058

ostatní ÚO mimo Brno PS Znojmo 1. vůz, 2B9 6193

ÚO Zlín PS Zlín 2. vůz, 1Z7 6958

ÚO Vsetín PS Valašské Meziříčí 1. vůz, 2Z6 2647

M-B Econic ÚO Ostrava HS Ostrava-Zábřeh 1. vůz, 5T7 9463

M-B Atego ostatní ÚO mimo Ostravu HS Karviná 1. vůz, 4T9 1928

MAN TGM

Moravskoslezský

Jihomoravský

Zlínský Renault Midlum
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8 Analýza poruch požární techniky 

Předmětem této části studie byla analýza poruch, které se vyskytly na vozidlech ve 

sledovaném období podle místa jejich výskytu s cílem zjistit nejporuchovější části vozidla 

z pohledu jejich četnosti. Za tímto účelem byly specifikovány na vozidle jako systému a jeho dvou 

základních podsystémech tj. podvozek a nástavba, jejich dílčí funkční celky. Schéma těchto 

funkčních celků je uvedeno na Obr. 8-1. 

 
Obr. 8-1 Hierarchická struktura požárního automobilu typu CAS 

Následně bylo ve specifikacích jednotlivých oprav ve sledovaných podvozkových skupinách 

vozidel zjišťováno, na kterém funkčním celkům se porucha vyskytla, aby zde byla následně 

zařazena. Závažné poruchy jsou všechny poruchy mimo poruchy bezvýznamné v rozlišení podle 

klasifikace použité z metody FMEA. V následujících Tab. 8-1 a Tab. 8-2 jsou shrnuty pro přehled 

pouze poruchy závažné, které významnou měrou ovlivnily pohotovost sledovaných vozidel. 

Tab. 8-1 Přehled počtu závažných poruch na podvozcích sledované techniky za roky 2010 - 2013 

 

Tab. 8-2 Přehled počtu závažných poruch na nástavbách sledované techniky za roky 2010 - 2013 

 

Zde je patrný největší počet poruch na obou podsystémech (podvozek i nástavba) u vozidel 

Renault Midlum následovaný dosluhujícími, a v současnosti již vyměňovanými, vozidly M-B 

M-B Atego 

(HZS MSK)

M-B Econic 

(HZS MSK)

MAN TGM 

(HZS JMK)

Renault Midlum 

(HZS ZLK)

TATRA 815 

(HZS JMK)

TATRA 815 

(HZS ZLK)

Elektroinstalace vozidla 3 4 1 3 1 1

Kabina 5 7 3 1 0 3

Pohonný agregát 10 5 7 19 8 17

Podvozkový rám a nápravy 10 6 11 13 1 7

Vzduchová soustava 3 13 1 6 1 4

celkem 31 35 23 42 11 32

Požární technika (kraj)
Četnost výskytu závažných 

poruch na podvozku

M-B Atego 

(HZS MSK)

M-B Econic 

(HZS MSK)

MAN TGM 

(HZS JMK)

Renault Midlum 

(HZS ZLK)

TATRA 815 

(HZS JMK)

TATRA 815 

(HZS ZLK)

Elektroinstalace nástavby 6 1 2 10 0 0

Konstrukce nástavby 11 3 5 6 0 4

Čerpací agregát 8 2 3 15 2 5

Rozvody hasiv 13 1 10 17 0 4

Nádrže hasiv 3 2 5 0 0 1

celkem 41 9 25 48 2 14

Četnost výskytu závažných 

poruch na nástavbě

Požární technika (kraj)
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Atego. Nepříjemným překvapením je poruchovost podvozku prvních šesti nově dodaných vozidel 

ze skupiny M-B Econic. Tady lze konstatovat, že se jedná o nový vývojový prototyp, kde byly 

pravděpodobně poddimenzovány některé konstrukční skupiny podvozku. 

Nejlépe jsou z pohledu četnosti poruch hodnocena vozidla TATRA 815 z Jihomoravského 

kraje s 13 závažnými poruchami za sledované období, nejhůře dopadla vozidla Renault Midlum ze 

Zlínského kraje s 90 poruchami. 

Jiným aspektem hodnocení poruch mimo jejich četnosti, časové náročnosti a závažnosti je 

jejich příčina a následek. Následkem závažných poruch bylo vždy vyřazení vozidla z pohotovosti. 

V případě poruch okrajových, které pouze zhoršují technické parametry, to nebylo ihned ale až po 

naakumulování více podobných poruch a následně naplánování servisního zásahu. Poruchy kritické 

a katastrofické již mohly vést k okamžitému vyřazení z pohotovosti, ale servisní úkony musely být 

rovněž plánovány. Výměnu převodovky nikdo nezvládne „na počkání“. Autorizované servisy na 

rozdíl od hasičů pracují jen v 8 hodinovém režimu. Oprava brzdového systému (výměna brzdového 

bubnu a obložení) se dá zvládnout za 2 dny, pokud jsou k dispozici náhradní díly.  

Při této analýze jsem narazil na skutečnost, že se zde vyskytly dvě nezodpovězené otázky 

směrem k evidenci oprav po poruše v informačním systému  IKIS: 

 Kdy došlo ke vzniku poruchy? 

 Jaká byla její příčina? 

Odpověď na první otázku je „jednoduchá“. V řetězci požární technika – člověk – evidenční 

systém je rozhodujícím prvkem člověk, který v konečném důsledku určuje rychlost vzniku, kvalitu a 

informační hodnotu výsledného záznamu v evidenčním systému. V současném elektronickém 

informačním systému IKIS II se v případě evidence oprav zaznamenává pouze datum, nikoliv čas. 

Odpověď na druhou otázku v současném systému evidence poruch a oprav řešena není. Jak 

již bylo uvedeno dříve, v průběhu rozboru poruch na sledované skupině požární techniky bylo ve 

sledovaném období zjištěno, že podstatná část poruch vznikla z vnitřních příčin [9]. Převládajícím 

aspektem se jeví poddimenzování funkčních uzlů a použití nevhodných materiálu a komponent při 

výrobě. Vnější projevy těchto poruch byly, obecně charakterizováno, následující: 

- nepřípustné změny funkčních parametrů požárního automobilu (přehřívání hnacích a 

podvozkových agregátů, pokles tlaku hasiv, nadměrná hlučnost a vibrace), 

- mechanické poruchy (poškození převodových mechanismů opotřebením, praskliny 

na nádržích hasiv, poškození konstrukčních částí nástavby vozidla), 

- poruchy těsnosti (ztráty hasiv, úniky provozních kapalin, netěsnosti ve vzduchové 

soustavě, netěsnosti ve výfukové soustavě), 

- poruchy elektrické instalace podvozku a nástavby, 

- poruchy povrchů (koroze). 

Ne vždy byly specifikace servisních úkonů jednoznačné. V záznamech o opravách 

sledované techniky se často vyskytly kumulované opravy. Jednalo se seskupení více oprav 

prováděných na různých funkčních celcích vozidla do jednoho časově uceleného servisního zásahu. 

Ilustrační příklady servisu vozidel TATRA 815, Zlínský kraj (bez jazykové korektury 

zaznamenaného popisu opravy) představovaly: 

- Výměna dalšího startéru a věnce - Výměna LZ brzdový válec - v záruce. Výměna 

spínací skříňky - v záruce. (5 dnu). 

- Standardní oprava úniku oleje a paliva z motoru - výměna palivového potrubí, 

přetěsnění tlak. potrubí oleje ventilátoru, vým. vstřik. trubky, přetěsnění zátky bloku 

pod vstřik. čerpadlem, oprava řazení půlených rychlostí - výměna předvoliče řazení, 

oprava ukostření EV cívek (1 den). 
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Potom je jasné, že pokud bychom chtěli provádět hlubší analýzu příčin poruch anebo určit 

dobu opravy připadající na příslušný funkční celek v podsystémech vozidla je toto problematické. 

Bohužel se na sledované technice objevily i poruchy z vnějších příčin, tj. způsobené lidským 

činitelem, nesprávným použitím a zacházením se svěřenou technikou. Svou roli u některých z této 

skupiny poruch hrály ale rovněž faktory stárnutí a opotřebení (např. prodřené hadice vysokotlaku). 

Příkladem nevhodného použití požární techniky při jízdě k zásahu mohou být poruchy 

spojky a převodovky na vozidlech Renault Midlum ve Zlínském kraji, způsobené špatnou technikou 

jízdy a volbou převodových stupňů. Současné moderní automobily vybavené řídící elektronikou 

zaznamenávají při jízdě vozidla mezní zátěžové stavy motoru v reálném čase. Tyto se následně při 

návštěvě v autorizovaném servise dají stáhnout, vyhodnotit a předat uživateli k dokumentaci a 

posouzení možné příčiny vzniku poruchy. Opravy převodovky po poruše vyřadily 3 vozidla 

z pohotovosti na neúměrnou dobu 25, 31 a 35 dní a další dvě opravy specifikované jako výměna 

synchronizačních elementů převodovky trvaly pouhých 9 a 16 dní. Je tedy nutno konstatovat, že 

podstatnou část této doby opravy tvořily nejen rozsah opravy ale zejména technologické prostoje 

v servisech. U tohoto konkrétního případu bylo provedeno vyhodnocení příčiny poruchy a strojníci-

řidiči byli proškoleni. 

Jedinými případy, kdy je přímo v záznamu opravy evidovány příčina poruchy, je poškození 

ať úmyslné z nedbalosti nebo neúmyslné při dopravní nehodě nebo při zásahu. V těchto případech 

se dělá rozbor příčiny poruchy a vyvozují se z něj závěry. 

Na závěr si lze opět položit dvě otázky: 

 Jaký přínos by mělo zavedení evidence času vzniku a odstranění poruchy? 

 Jaký přínos by mělo zavedení evidence příčiny poruchy? 

První otázka má minimálně dvě odpovědi. Prvním přínosem by mohlo být přesnější určení 

celkové doby opravy. Nejblíže tomuto času v současnosti je hlášení změny provozního stavu 

techniky, tedy kdy je vozidlo mimo provoz a kdy je opět zařazeno do výjezdu. A tyto časy 

v dnešních informačních systémech na operačních střediscích evidovaný jsou. Nicméně i zde je sice 

malé, ale je, určité logistické zpoždění mezi vznikem poruchy a nahlášením změny stavu na 

operační středisko. Toto by se potom promítlo dále do zpřesnění výpočtů spolehlivostních 

charakteristik pro porovnání rozdílné požární techniky. Druhým přínosem by mohlo být „rozkrytí“ 

všech druhů administrativních, logistických a technologických prostojů a na základě jejich 

vyhodnocení vyvíjet trvalou snahu na jejich zkrácení, ať již na straně kmenové jednotky nebo 

servisní organizace, pokud to jen bude možné a snažit se tak snížit dobu vyřazení požární techniky 

z pohotovosti. 

I na druhou otázku lze nalézt minimálně dvě odpovědi. Prvním přínosem by byla informace 

pro management HZS kraje, ze které by si vyvodil závěry: 

- směrem k vlastním uživatelům požární techniky (hasiči, strojníci-řidiči) v případě 

nesprávného použití svěřené techniky, 

- směrem k dodavatelům požární techniky v případě opakovaných nebo závažných 

oprav z titulu použití nevhodných komponent, materiálů a technologií. 

Druhým přínosem by byla informace pro dodavatele požární techniky, ať podvozku nebo 

nástavby o poruchovosti jeho produktu. U dodavatelů ke sběru a vyhodnocování těchto informací 

dochází, pokud se vozidlo dostane do autorizovaného servisu. Informace jsou vyhodnocovány 

směrem dovnitř výrobní společnosti ale závěry těchto vyhodnocení se většinou „nepouštějí“ zpět 

mezi odbornou veřejnost. 
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9 Závěr a doporučení dalšího postupu 

Cílem disertační práce bylo přispět k odhadu bezporuchovosti a udržovatelnosti vybraných 

představitelů požární techniky jako dvou základních prvků pohotovosti, která je nedílnou součástí 

spolehlivosti. Na základě zjištěných výsledků lze vyvodit závěry, které by se daly aplikovat pro 

další nákupy nové požární techniky pro jednotky HZS. 

Důležitým úkolem v rámci řešení této práce byla potřeba získat dostatečné množství 

primárních vstupních dat o provozu a servisních činnostech na vybrané požární technice. Tuto 

činnost výrazně ovlivnila v kladném smyslu změna v systému evidence těchto záznamů, kdy se u 

jednotek HZS krajů přešlo od 1. ledna 2010 z „papírové“ dokumentace na elektronickou evidenci 

v informačním systému IKIS II s možností centralizovaného přístupu do něj. V dílčích výsledcích 

práce je na příkladu ze Zlínského kraje doloženo, že ne vždy a ne všechno se evidovalo řádně. A 

samozřejmě naopak po zavedení IS IKIS II od 1. 1. 2010 se vyskytly stanice, kde se evidovaly snad 

úplně všechny činnosti, některé zcela zbytečně, jako např. denní přejímka vozidel na ÚO Znojmo. 

Tento drobný „nedostatek“ byl zapříčiněn pravděpodobně nesprávnou instruktáží k využití IS a byl 

během půlroku odstraněn. Nicméně toto bylo jedno z hlavních zjištění, které určilo další postup 

práce, tedy že výpočty spolehlivostních charakteristik budou aplikovány na provozní data až od 1. 

1. 2010. Primárním důvodem byla jejich větší věrohodnost a úplnost. Sekundárním důvodem 

možnost exportu provozních dat z elektronické evidence. 

Druhým hlavním zjištěním, které určovalo další postup, byly poznatky a zjištění při aplikaci 

statistických funkcí. Jsou podrobněji popsány ve shrnutích v kap. 5. Byla to především 

nedostupnost a neúplnost provozních záznamů starších 4 let, nesrozumitelnost pravděpodobnostních 

výpočtů a jejich výsledků pro běžného technického pracovníka neznalého statistických funkcí a 

malý statistický soubor sledovaných vozidel snižující věrohodnost výsledků. Výsledkem byl výběr 

jiné metody pro posouzení spolehlivosti. 

Následně byla vybrána metoda zkoušek spolehlivosti, konkrétně metoda zkušebních plánů, 

která byla použita při zpracování provozních záznamů sledované požární techniky od 1. 1. 2010. 

Výsledky jsou pro jednotlivé spolehlivostní charakteristiky uvedeny v kap. 6. Výsledky v detailním 

členění podle věkových skupin sledovaných vozidel jsou v přílohách H, I, K a L. Příklad celkového 

přehledu výsledků výpočtů pro dobu zkoušky 60 hodin je uvedeno v Tab. 6-16.  

Ve výsledcích u každé ze sedmi vypočtených charakteristik dosáhly v průměru celé skupiny 

nejlepších hodnot vozidla na podvozcích TATRA 815 v Jihomoravském kraji. Další pořadí již 

nebylo tak jednoznačné. Ve skupině pohotovostních charakteristik vykazovala velmi dobré 

výsledky vozidla MAN TGM a částečně i M-B Atego. Obě vozidla ovšem měla horší výsledky 

v charakteristikách udržovatelnosti. Nejnižší hodnoty ve sledovaných charakteristikách dosáhly 

různá vozidla. Ve skupině pohotovostních charakteristik měly nejhorší výsledky požární 

automobily na podvozcích M-B Econic a těsně před ním skončily nestarší cisterny na podvozcích 

TATRA 815 ve Zlínském kraji. U Mercedesu by se toto dálo vysvětlit skutečností, že se jednalo 

v podstatě o nový vývojový model. U vozidel TATRA se tento výsledek dal očekávat s ohledem na 

průměrné stáři 13 let a provozní zatížení sledované skupiny vozidel, kde převládají velkoobjemové 

cisterny.  

Zajímavé byly výsledky výpočtu střední doby mezi poruchami při rozdělení vozidel do 

věkových skupin. Ve skupině vozidel mladších do 10 let docílily největších časů v pořadí M-B 

Atego, MAN TGM a TATRA 815 (HZS JMK). Ve druhé skupině vozidel starších 10 let bylo 

pořadí TATRA 815 (HZS JMK), MAN TGM a Renault Midlum. M-B Atego měl nejnižší čas 

charakteristiky MTBF (viz Obr. H-1 a Obr. H-2). 

 

V následující části si dovolím nastínit doporučení a další možné směry postupů v oblasti 

sledování a vyhodnocování spolehlivosti požární techniky u jednotek HZS krajů v České republice. 
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První doporučení navazuje na zjištění v průběhu zpracovávání exportu primárních dat z 

elektronické evidence. Představuje změnu formátování exportu dat tak, aby celý popis libovolného 

úkonu byl vždy pouze v jediné buňce svázané s datem vzniku záznamu. Data jsou v současnosti 

exportována do formátu souboru MS Excel takovým způsobem, že pokud je položka záznamu delší 

než 64 znaků, je tento záznam rozdělen na více buněk. Tato skutečnost znemožňuje programové 

zpracování mimo IS IKIS II. Exportovaná data v druhém a dalších řádcích nejsou svázána s datem 

záznamu, ale s prázdnou buňkou. Tyto buňky nezačínají žádným typickým klíčovým slovem 

(Oprava, Provozní kontrola, Nákup atd.), které by pomohlo při analýze vhodným programem. 

Údaje se musí z více než jedné buňky přeskupit do jediné buňky svázané ke konkrétnímu datu. Až 

následně se mohou vyhodnocovat uživatelem znalým dané problematiky, stále ještě je ale nelze 

zpracovat programem. 

Druhým krokem k vylepšení současného stavu evidence provozních dat jsou popisy 

servisních činností. Zde by se měl na úrovni GŘ HZS ČR (samozřejmě ve spolupráci s krajskými 

techniky na odděleních strojních služeb a za aktivní spoluúčasti výrobců podvozkových základen i 

požárních nástaveb) koordinovat a realizovat informační podsystém v IS IKIS II, kde by byly 

definovány možné druhy opravárenských, údržbářských a kontrolních činností. Tomu by musela 

předcházet dekompozice požárního automobilu na dílčí podsystémy (podvozková základna, požární 

nástavba). Tyto podsystémy se musí dále dělit na funkční celky (např. kabina, podvozek, hnací a 

převodové agregáty, elektroinstalace, konstrukce nástavby, čerpací agregát atd., viz Obr. 8-1). Tyto 

funkční celky je nutno dělit na dílčí samostatné funkční jednotky nebo prvky vozidla (motor, brzdy, 

čerpadlo, uzavírací ventily, nádrž na vodu atd.). Každá nejnižší udržovatelná nebo vyměnitelná 

jednotka by měla svoje jedinečné indexování v rámci vozidla. Měly by být nadefinovány a 

používány obecné pojmy při specifikaci poruch, údržbářských zásahů a provozních kontrol na 

těchto jednotkách. Dále by byly definovány příčiny a následky poruch nebo preventivních oprav a 

přiřazovány konkrétním jednotkám. Tato databáze by se potom již dala centrálně za pomoci 

nadefinovaných požadavků a vytvořených programů efektivně vyhodnocovat. Tím by bylo možno 

sledovat spolehlivost jakékoliv skupiny požární techniky v libovolném čase a místě dislokace. 

Tato databáze by byla spravována centrálně a být centrálně k dispozici všem ostatním 

uživatelům. V současnosti si toto řeší každý kraj samostatně a získané zkušenosti si pracovníci 

předávají jen osobními kontakty. 

Třetí doporučení směřuje k prověření možnosti zavedení záznamu času vzniku a času 

odstranění poruchy. V současnosti je v záznamu uvedeno pouze datum. Tím v evidenci vznikají 

velké prostoje organizační, logistické a technologické, které zhoršují ve výpočtech výsledky 

spolehlivostních charakteristik. Prostoje nejvíce zvyšují dobu opravy a snižují bezporuchovost 

sledovaných vozidel. Jedním z následných opatření ze strany managementu HZS ČR by mělo být 

vyhodnocení přístupu dodavatelů a servisních organizací k opravám požární techniky a 

vyhodnocení těchto organizací, jak to např. definuje management jakosti norem ISO 9001. Dalším 

opatřením by bylo ověření postupů vlastních pracovníků na úseku strojní služby směrem 

k vyhodnocení rychlosti vyřešení poruchového stavu. 

Synergickým efektem zpřesnění výpočtů spolehlivostních charakteristik by mohlo být 

zvýšení bezporuchovosti. Na ně by potom mohla navazovat úvaha, zda by nestálo za to propočítat 

počty záložních cisteren v rámci kraje. Současná čísla jsou dána Vyhláškou č. 226/2005 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek požární ochrany [15]. 

 

Přestože se spolehlivost a bezpečnost provozu a užívání požární techniky v mnoha směrech 

za posledních 15 let značně zlepšila, je dobré mít na paměti, že je to i zásluhou zavádění systému 

managementu jakosti u výrobců a tlakem uživatelů na vyšší kvalitu požární techniky a jejích 

užitných vlastností. Spolehlivost však závisí i na chování a přístupu uživatelů ke svěřené technice, 

která nikdy nebude 100% spolehlivá po celou dobu svého životního cyklu. Dodavatelé, ale i 

uživatelé musí vyvinout nejvyšší možné úsilí, aby v maximální možné míře byla omezena všechna 
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případná rizika plynoucí z provozu a údržby požární techniky, a tak aby docílili aspoň plánované 

živostnosti požární techniky (min. 10 let) a jejího akceschopného stavu. Některá zjištění 

v předložené disertační práci potvrdila, že toto je možné, dokonce i u požární techniky starší 10 let. 

Předpokládám, že některé výsledky a zjištění v mé disertační práci by mohly v tomto směru 

budoucím čtenářům přispět při jejich rozhodování o pořizování, provozování a údržbě požární 

techniky. Pokud bych se já osobně měl rozhodovat pro budoucí nákup, asi bych jednoznačně volil 

podvozek TATRA 815 TerrN°1 a nástavbu od tuzemského dodavatele THT Polička s.r.o. Druhé 

osobní doporučení by bylo pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů obcí, které si v posledních 

létech pořizují bazarovou techniku ze zemí Evropské unie. Zde by opět vedle již zmiňované vítězné 

TATRY byl další v pořadí MAN TGM 4x4 střední hmotnostní kategorie se smíšeným podvozkem, 

samozřejmě s požární nástavbou o renomovaného dodavatele. 

 

 

 

Nakonec si dovolím připomenout Raphaela Mechoulama (narozen 1930 v Sofii, Bulharsko), 

který celý svůj život působí jako organický chemik a profesor na Medicinal Chemistry, Hebrejská 

univerzita v Jeruzalémě, Izrael. Je známý pro svoji práci společně s Y. Gaoni na izolaci, objasnění 

struktury a totální syntéze tetrahydrokanabinolu (THC) a kanabidiolu (CBD), hlavní účinné látky 

z konopí. V jednom ze svých rozhovorů [49] mimo jiné citoval svoje pracovní krédo: 

„Když něco nemůžete spočítat, není to věda.“ 
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