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1. Úvod

Diplomová práce vznikla na základě hypotézy, zda by nebylo efektivnější zabezpečit opravy a 

údržbu mobilní požární techniky (dále jen MPT) a věcných prostředků požární ochrany (dále 

jen  VPPO strojní  služby)  vlastní  opravnou.  Jako  jeden  ze  stimulů,  které  mě  vedou k této 

hypotéze, jsou poměrně velké výdaje vynakládané na udržení provozuschopnosti uvedených 

prostředků a tím také akceschopnosti jednotek Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje 

(dále jen HZS Jčk). Další úvahou, směřující k hypotéze, je možnost vytvoření potencionálních 

pracovních příležitostí  pro kvalifikované příslušníky nesplňující,  např.  zdravotní způsobilost 

pro dané služební místo. Dále si myslím, že by HZS Jčk resp. Hasičský záchranný sbor České 

republiky (dále jen HZS ČR) měl být do jisté míry samostatný vůči soukromým subjektům ve 

spojitosti s uvedenými opravami (např. možnost zaujatosti mechaniků vůči HZS Jčk resp. HZS 

ČR).

Práce bude zaměřena na zabezpečení strojní služby HZS Jčk.

V první části práce bude blíže popsán současný systém zajištění provozuschopnosti a údržby 

MPT a VPPO strojní služby. Dále bude proveden součet a vyhodnocení MPT a VPPO strojní 

služby,  kterými  v současné době HZS Jčk  disponuje.  Vyhodnocením nákladů vydaných za 

opravy bude ukončena první část práce.  

V druhé části práce bude navrženo konkrétní možné řešení zabezpečení strojní služby. Zde bych 

se chtěl zabývat možností zřízení vlastní opravny MPT a VPPO strojní služby a pneuservisu, 

vlastní  stanice  měření  emisí  výfukových  plynů  požárních  vozidel  a  také  vlastní  stanice 

technické kontroly.  Budou zde navrženy konkrétní možné prostory pro umístění zmíněných 

provozů a potřebné diagnostické a opravárenské zařízení společně s náklady na jejich pořízení.

Třetí část práce bude věnována porovnání nákladů vynaložených na zabezpečení strojní služby 

HZS Jčk. Porovnány budou náklady současné oproti nákladům vynaloženým na zabezpečení 

navrhovaným řešením vlastní opravny, pneuservisu a stanic měření emisí (dále jen stanice ME) 

a technické kontroly (dále jen stanice TK) .

Závěrem budou vyhodnoceny prací  zjištěné skutečnosti,  ze  kterých budou vyplývat  zásady 

efektivnějšího řešení zabezpečení strojní služby HZS Jčk. 

Vzhledem ke skutečnosti, že bližší studium zabezpečení strojní služby vyžaduje velký rozsah, 

tak  v práci  nebude  studováno  zabezpečení  chemické  a  technické  služby.  Rozbor  a  návrh 

zabezpečení těchto služeb mohou být předmětem jiných diplomových prací.  
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2. Současné zajištění strojní služby 

2.1. Hasičský záchranný sbor ČR

Základním úkolem HZS ČR je  chránit  životy  a  zdraví  obyvatel  a  majetku  před  požáry  a 

poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech [1]. 

Za účelem zabezpečení uvedeného poslání je zřízena celá organizační struktura HZS ČR. V této 

struktuře  Generální  ředitelství  HZS ČR (dále  jen  GŘ HZS ČR)  na  základě  zpracovaného 

plošného  pokrytí HZS  kraje  stanovuje  dislokaci  stanic  HZS  kraje.  HZS  kraje  stanovuje 

jednotky, které budou zabezpečovat plošné porytí území kraje a to po dohodě se zřizovateli 

jednotek. Plošné pokrytí území kraje zpracovává HZS kraje na základě stanovení nebezpečí 

území obcí v kraji dle kritérií uvedených ve vyhlášce [2]. Jednotky pak mohou být předurčeny 

k záchranným  pracím  a  také  předurčeny  k záchranným  a  likvidačním  pracím  v rámci 

integrovaného  záchranného  systému[2].  Jako  jedna  z  podmínek  k zařazení  jednotky  do 

plošného pokrytí a k předurčenosti je její vybavení MPT a VPPO. Jedním z primárních úkolů 

jednotek HZS ČR a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí (dále jen JSDHO) je zabezpečit 

akceschopnost, tzn. také provozuschopnost MPT a VPPO. HZS kraje a podniku má pro udržení 

provozuschopnosti mobilní požární techniky zřízenou mj. také strojní službu.

2.2. Organizace strojní služby

K úkolům směřujícím k zabezpečení provozuschopnosti a akceschopnosti MPT a VPPO strojní 

služby jsou jmenováni příslušníci, jejichž funkce jsou:

− vedoucí oddělení služeb

− technik strojní služby s rovnoměrně rozvrženou dobou služby

− hasič - technik strojní služby s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby

− hasič – strojník strojní služby s nerovnoměrně rozvrženou dobou služby

− řidič

− provozní technik
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2.3. Zajištění akceschopnosti prostředků strojní služby

Minimální  množství  vybraných  MPT  a  VPPO  vybavení  stanic  HZS  Jčk  stanoví  přílohou 

vyhláška [2]. Dle vyhlášky [2] může být MPT a VPPO zařazena do vybavení jednotek pokud 

splňuje  právním  předpisem  stanovené  technické  podmínky.  Pokud  technické  podmínky 

stanoveny nejsou, musí splňovat buď technickou normu, nebo mezinárodní technické pravidlo. 

MPT  a  VPPO  strojní  služby  mohou  být  použity  pouze,  pokud  jsou  prováděny  kontroly 

technického stavu a to před zařazením k jednotce, před použitím, po použití,  v pravidelných 

intervalech nebo podle stanovení výrobce. 

Příslušníci  jmenovaní  do  výše  uvedených  funkcí  odpovídají  za  provozuschopnost  a 

akceschopnost MPT a VPPO strojní služby. K tomuto zajištění disponují prostory a dílenským a 

diagnostickým zařízením. Pokud na základě kontroly, podle přílohy č. 5 literatury  [3], je pro 

závadu zařazena MPT nebo VPPO strojní služby mimo provoz, použijí  se uvedená zařízení 

k jejímu odstranění. Nutná podmínka k odstranění závad je nejen odborné vzdělání a zručnost 

výše  uvedených  příslušníků,  ale  také  podmínky  výrobce  techniky  umožňující  daný  zásah. 

Pokud jsou podmínky splněny, pak zpravidla na základě rozhodnutí vedoucího oddělení služeb 

nebo technika strojní služby dohlíží, metodicky a odborně vede hasiče techniky strojní služby a 

hasiče - strojníky, kteří manuálně závadu odstraní. Pokud naopak nejsou splněny podmínky pro 

vykonání  opravy,  pak  vedoucí  oddělení  služeb  nebo  technik  strojní  služby,  na  základě 

předcházejícího průzkumu trhu, rozhodne o opravě provedené dodavatelskou firmou. Opravy 

mohou být  provedeny buď u autorizované opravny (zpravidla  MPT a VPPO strojní služby 

v době záruky) nebo v opravně neautorizované (např. v době pozáruční).  V případě odstranění 

závady jsou podle typu MPT nebo VPPO strojní služby zařazeny zpět do pohotovosti nebo do 

zálohy. 

Kromě uvedených kontrol,  zkoušek a oprav MPT a VPPO strojní služby k výkonu strojní 

služby mimo jiné (dále jen mj.) patří vedení záznamů o těchto činnostech. 

2.4. Strojní služba HZS Jčk

HZS  Jčk  je  organizačně  složen  z krajského  ředitelství  HZS  Jčk  se  sídlem  v metropoli 

Jihočeského kraje v Českých Budějovicích a z územních odborů HZS Jčk (dále jen ÚO HZS 

Jčk), které hranicí a rozlohou odpovídají bývalému okresnímu členění [obr. 2]. ÚO HZS Jčk je 

celkem 7 včetně ÚO HZS Jčk České Budějovice (stanice Č. Budějovice, Suché Vrbné, Týn nad 
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Vltavou a Trhové Sviny), který je veden přímo krajským ředitelstvím. ÚO HZS Jčk jsou – 

Český  Krumlov  (stanice  Č.  Krumlov,  Kaplice,  Frymburk  a  Křemže),  Prachatice  (stanice 

Prachatice a Vimperk), Strakonice (stanice Strakonice, Blatná a Vodňany), Písek (stanice Písek 

a Milevsko), Tábor (stanice Tábor a Soběslav) a Jindřichův Hradec (stanice J. Hradec, Dačice a 

Třeboň).  Za  oddělení  služeb  HZS Jčk  a  oddělení  služeb  ÚO HZS Jčk  České  Budějovice 

odpovídá  vedoucí  oddělení  služeb  sídlící  na  krajském  ředitelství.  Za  oddělení  služeb  na 

ostatních územních odborech odpovídají vedoucí oddělení integrovaného záchranného systému 

(dále  jen  IZS)  a  služeb,  kteří  jsou  metodicky  vedeni  vedoucím oddělení  služeb  HZS Jčk. 

Provoz chemické služby, technické služby a strojní služby zabezpečují technici zařazení v denní 

směně, tj. příslušníci s pravidelně rozvrženou dobou služby, na každém ÚO HZS Jčk. Těmto 

technikům jsou odborně podřízeni hasiči - technici strojní služby a těm potom hasiči – strojníci. 

Tito příslušníci jsou zařazení do 24 hodinových směn, tj. příslušníci s nerovnoměrně rozvrženou 

dobou služby [obr 1]. 

Vedoucí odd. 
služeb HZS Jčk a 

ÚO České 
Budějovice

Vedoucí odd. IZS 
a služeb ÚO Český 

Krumlov

Vedoucí odd. IZS 
a služeb ÚO 
Prachatice

Vedoucí odd. IZS 
a služeb ÚO 
Strakonice

Vedoucí odd. IZS 
a služeb ÚO Písek

Vedoucí odd. IZS 
a služeb ÚO Tábor

Vedoucí odd. IZS 
a služeb ÚO 

Jindřichův Hradec

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Technik strojní 
služby

Hasič-technik 
strojní služby

Hasič-technik 
strojní služby

Hasič-technik 
strojní služby

Hasič-technik 
strojní služby

Hasič-technik 
strojní služby

Hasič-technik 
strojní služby

Hasič-technik 
strojní služby

Technik  chemické 
a technické služby

Technik  chemické 
a technické služby

Technik  chemické 
a technické služby

Technik  chemické 
a technické služby

Technik  chemické 
a technické služby

Technik  chemické 
a technické služby

Technik  chemické 
a technické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
chemické služby

Hasič-technik 
technické služby

Hasič-technik 
technické služby

Hasič-technik 
technické služby

Hasič-technik 
technické služby

Hasič-technik 
technické služby

Hasič-technik 
technické služby

Hasič-technik 
technické služby

obr. 1 schéma oddělení služeb HZS Jčk 
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obr. 2 mapa Jihočeského kraje [4]

2.5. Náklady a přehled MPT a VPPO strojní služby HZS Jčk

 

V příloze č. 1  je v tabulkách rozpracován druh, typ, počet a dislokace MPT a VPPO strojní 

služby, kterými disponuje HZS Jčk. Informace, které jsou v tabulkách uvedeny, jsem získal 

sběrem dat od techniků strojní služby jednotlivých územních odborů a odpovídají aktuálnímu 

stavu (tzn. k 1. 1. 2009). 

Náklady, které byly vynaloženy na opravy, kontroly a revize byly získány z vlastního systému 

evidence faktur, který je veden správcem rozpočtových položek a nezávisle také ekonomickým 

oddělením. Tento systém slouží k přehledu o čerpání rozpočtu. Náklady na provedenou práci 

byly součástí celkové ceny účtované za opravu. K vytvoření přehledu o ceně práce při opravě 

bylo nutné zpětně vyhledat a vypočítat proplacené faktury za rok 2007 a 2008. Z celkové ceny 

za opravu byla odečtena cena za použité náhradní díly,  které jsou nutné dodat i při opravě 

provedené svépomocí. Částky uvedené v tab. č. 1,2,3 a 4 jsou získány aritmetickým průměrem 

za uvedené roky 2007 a 2008. Přehled faktur je uveden v příloze č. 2.    

Dále  budou  v tabulkách  uvedeny  pouze  souhrnné  informace  o  počtu,  názvech  výrobců  a 

vynaložených nákladech na provedenou práci na MPT a VPPO strojní služby.
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Výrobce počet ks Opravy (práce)

Scania 9 49 652,00 Kč

Volvo 2 275 896,00 Kč

Mercedes 10 61 972,00 Kč

VW 3 26 363,00 Kč

Iveco 2 0,00 Kč

Steyer 2 8 996,00 Kč

Renault 7 122 034,00 Kč

Man 1 45 751,00 Kč

Ifa 5 306 255,00 Kč

Tatra 45 556 096,00 Kč

LIAZ 101 14 156 918,00 Kč

Avia 35 169 389,00 Kč

Š - 706 2 72 928,00 Kč

PragaV3S 5 75 236,00 Kč

Detva 1 0,00 Kč

Desta 1 1 839,00 Kč

Zetor 3 893,00 Kč

Kontejner Schmitz 3 6 228,00 Kč

1 936 446,00 KčCelkem    

Výrobce počet ks Opravy (práce)

Lukas 27 35 144,00 Kč

Holmatro 3 49 991,00 Kč

Weber 3 43 428,00 Kč

Narex 3 9 268,00 Kč

Partner 43 0,00 Kč

Huquarna 71 10 487,00 Kč

Stihl 25 1 190,00 Kč

Johnsered 4 0,00 Kč

Honda 36 9 606,00 Kč

Bosch 5 5 600,00 Kč

Briggs 22 1 983,00 Kč

Papin 11 0,00 Kč

T-603 3 580,00 Kč

stanicová centr. 21 26 589,00 Kč

Sigma 17 3 800,00 Kč

Grindex 47 0,00 Kč

Alko 6 0,00 Kč

Aquafast 25 1 780,00 Kč

Froggy 21 0,00 Kč

Turbon 10 0,00 Kč

WAP 10 0,00 Kč
loď. motor 43 3 695,00 Kč

Celkem 203 141,00 Kč

tab. č. 1 cena práce oprav nákladních vozidel tab. č. 2 cena práce oprav VPPO 

Výrobce počet ks Opravy (práce)

Škoda 67 161 392,00 Kč

Mazda 1 407,00 Kč

Kia 1 4 062,00 Kč

Honda 1 1 478,00 Kč

Nissan 11 89 315,00 Kč

Lada 1 10 695,00 Kč

Jeep 2 12 969,00 Kč

Toyota 1 910,00 Kč

Škoda - PPS 12 30 34 880,00 Kč

Ziegler 1 0,00 Kč
Přívesy 63 0,00 Kč

Celkem 316 108,00 Kč    

TYP PT STK Emise Pneuservis

CAS 69 000,00 Kč 48 000,00 Kč 53 990,00 Kč

VT 33 250,00 Kč 23 200,00 Kč 2 069,00 Kč

TA 49 070,00 Kč 36 400,00 Kč 29 818,00 Kč

OA 40 417,00 Kč 27 360,00 Kč 34 955,00 Kč

DA 16 850,00 Kč 16 350,00 Kč 5 323,00 Kč

Přívěsy 15 750,00 Kč  - 1 780,00 Kč

Celkem 224 337,00 Kč 151 310,00 Kč 127 935,00 Kč

tab. č. 3 cena práce oprav osobních vozidel tab. č. 4 cena práce pneuservisu,stanice ME a stanice TK 

 3. Návrh zajištění strojní služby HZS Jčk

Vzhledem  k výdajům vynakládaným k zabezpečení  strojní  služby  HZS  Jčk  budu  provádět 

analýzu, kterou budu vyhodnocovat možnost zajištění strojní služby vlastní opravnou. Opravny 

by byly zřízeny podle druhů MPT a VPPO strojní služby, tzn. opravny pro osobní vozidla, 

opravna pro nákladní vozidla a opravna VPPO strojní služby. Analýzu postavím na zvážení 

výdajů  vynakládaných  v současné  době,  kdy  jsou  opravy  MPT  a  VPPO  strojní  služby 

prováděny  zejména  pomocí  dodavatelských  firem.  Na  opačné  straně  budu  zvažovat  nutné 

výdaje na zřízení vlastní opravny (výdaje investiční)  a výdaje periodicky se opakující  jako 

náklady na zaměstnance a náklady na provoz (výdaje provozní). Abych uvedenou myšlenku, 

zřízení vlastní opravny, mohl z ekonomického pohledu realizovat, musí být provozní výdaje 

pokryty současnými náklady na dodavatelské opravy, resp. cenou práce dodavatelských firem. 
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Rozdíl těchto dvou ukazatelů musí být kladný, abych mohl vypočítat návratnost vynaložených 

investic na zřízení opraven.

Kromě opraven budu také posuzovat možnost zřízení vlastní stanice ME výfukových plynů, 

stanice TK a také možnost zřízení vlastního pneuservisu.

4. Návrh opraven motorových vozidel, pneuservisu a VPPO strojní služby

4.1. Autorizace opraven

Přijetím  zákona  [5] je  možné  dle  [6] provádět  opravy  vozidel  podléhajících  záručním 

podmínkám také v neautorizovaných servisech, aniž by byla dotčena záruka. Dále dle [6] je tato 

podmínka  uznání  záruk  v záruční  době  omezená  odborně  provedenou  opravou,  která  se 

nevylučuje  s opravou  v neautorizované  opravně.  Pro  představu  jsou  v příloze  č.  3,  4  a  5 

uvedeny podmínky autorizace pro opravny vozidel Avia, Tatra a Scania. 

4.2. Návrh prostorů pro zřízení opraven motorových vozidel a pneuservisu

Pro  zřízení  opraven  motorových  vozidel  a  pneuservisu  je  nutné  vyčlenit  vhodné  prostory. 

Prostory,  které  navrhuji,  by  měly  splňovat  základní  normu  ČSN  73  60  59  pro  opravny 

motorových vozidel. Tato norma uvádí základní požadavky na navrhované prostory a tím, při 

jejich  splnění,  zaručuje  určitou  kulturu  pracovního  prostředí  pro  mechaniky.  Z uvedeného 

důvodu bude u navržených prostorů posuzován soulad s jednotlivými články normy.

Prostory pro opravnu mobilní požární techniky  

Pro zřízení opravny MPT, kromě osobních vozidel,  navrhuji  prostor nacházející  se v areálu 

požární stanice Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích (dále 

jen PS HZS Jčk Č.B.) dnes nazývaný „stará dílna“ [obr. 8]. Prostory staré dílny byly dříve 

využívány, stejně jako všechny prostory PS HZS Jčk Č.B., Armádou České republiky (dále jen 

Armáda ČR). Armáda ČR měla „starou dílnu“ určenou jako prostory pro opravy těžké techniky. 

Z tohoto důvodu usuzuji, že investice vynaložené ke zřízení opravny MPT v těchto prostorech 

by měly být nejnižší  vzhledem k bývalému účelu budovy. V současné době je „stará dílna“ 
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využívána k výjimečnému skladování materiálu a k příležitostným opravám MPT prováděnými 

hasiči.

Prostory pro opravnu osobních vozidel

Prostory pro umístění navrhované opravny osobních vozidel se také nacházejí v areálu PS HZS 

Jčk  Č.B..  Jako  nejvhodnější  prostor  pro  zřízení  opravny  je  budova  dnes  nazývaný  „nová 

dílna“ [obr. 7]. V době využívání areálu stanice Armádou ČR sloužila „nová dílna“ zřejmě jako 

sklad materiálu. Po získání areálu pro potřeby HZS Jčk byla budova rekonstruována a byla zde 

zřízena  opravna  pro  příležitostné  opravy  MPT  prováděné  hasiči.  Z důvodu  provedené 

rekonstrukce prostor usuzuji, že zde budou potřebné nejnižší náklady ke zřízení navrhované 

opravny osobních vozidel.

Prostory pro pneuservis 

Pro  nezbytnou  údržbu  a  provozování  MPT  ve  vlastní  režii  je  nutné  zřízení  vlastního 

pneuservisu. Pneuservis by mohl být zřízen v prostorech PS HZS Jčk Č.B., v místě dnešního 

skladu pneumatik a nepotřebných náhradních dílů [obr. 3, 4, a 5]. Skladované náhradní díly 

byly  používány  na  dnes  již  nevyužívanou  MPT  a  VPPO  strojní  služby.  Pokud  by  došlo 

k vyřazení těchto dílů, tak by byly prostory plně vyhovující pro zřízení pneuservisu, resp. místa 

pro demontáž a montáž pneumatik, huštění pneumatik a vyvažování kol. Demontáž a montáž 

kol z vozidel by byla prováděna v prostorech opraven a kola by byla pomocí vysokozdvižného 

vozíku  převážena  do  prostoru  pneuservisu.  Tam  by  byla  provedena  demontáž,  montáž 

pneumatik a nahuštění a vyvážení kol. Pneumatiky by mohly být skladovány buď ve skladu 

materiálu ve stávající budově skladu na PS HZS Jčk Č.B. nebo na vytvořeném pódiu na pravé 

straně místnosti pneuservisu. Na pravé a na levé straně po vstupu do prostor navrhovaného 

pneuservisu by mohl být vytvořen sklad pro příslušenství pneuservisu.     

      
obr. 3, 4 a 5 prostor pro zřízení pneuservisu 
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   4.3. Návrh prostorů pro opravnu VPPO strojní služby 

 

Pro opravy čerpadel,  motorových pil,  ventilátorů, lodních motorů a vyprošťovacích zařízení 

bych navrhoval prostor dnes k opravám velmi málo využívaný [obr. 6]. Prostor se nachází ve 

stejné budově, jako zamýšlený pneuservis resp. sklad pneumatik.  I přes malou vytíženost je 

místnost dílensky vybavena a tak by zřízení opravny nemělo být nákladné.

obr. 6 opravna VPPO strojní služby 

4.4. Posouzení navrhovaných prostorů opraven dle ČSN 73 60 59

V následující části diplomové práce se budu zabývat posouzením stávajících prostor opravny 

motorových vozidel v PS HZS Jčk Č.B.. Posuzován bude obsah jednotlivých článků normy 

porovnáním  se  stávajícími  prostory  opravny  motorových  vozidel.  Toto  porovnání  bude 

doplňováno fotografií posuzovaného prostoru. Výsledkem tohoto posouzení bude vyhodnocení, 

zda prostory vyhovují uvedené normě. Předpokladem je, že ve stávajících zvolených prostorech 

mohou pracovat občanští zaměstnanci HZS Jčk a předpokládané úpravy posuzovaných prostor 

budou ekonomicky únosné. Cílem tedy je změna užívání dílen z oprav nahodilých na užívání 

pro  opravy,  údržbu  a  servis  stálý  a  tím  maximální  vyloučení  oprav  prováděných 

dodavatelskými firmami.  

Obsah normy ČSN 73 60 59

Uvedená  norma  se  vztahuje  jak  k projektování  nových  autoservisů  a  opraven  motorových 

vozidel, tak také k projektování stavebních změn upravujících stávající servisy a prostory jiného 

účelu na objekty a prostory servisu a opravny[7].
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Norma je rozdělena do několika základních částí, ve kterých jsou normalizovány požadavky na 

umístění  a  komunikační  řešení,  požadavky  hygienické  a  technické,  a  také  požadavky  na 

technické  zařízení  objektů.  Za  požadavky  mající  vliv  na  bezpečnost  práce  a  hygienu,  lze 

považovat články v části technických požadavků, zejména pak požadavky na osvětlení prostorů 

a  na ochranu proti  hluku a  mechanickému kmitání  a  chvění.  K optimalizování  pracovního 

prostředí  se  věnují  zejména  články  zaměřené  na  vytápění  a  vzduchotechniku  v části  o 

technických zařízeních objektů a již zmíněné osvětlení posuzovaných prostor v technických 

požadavcích.

Dělení vozidel a zařízení pro ošetřování, údržbu a opravy[8]

Vozidla a zařízení jsou ve smyslu normy rozděleny do třech skupin a to na:

1. vozidla skupiny 1, 

do skupiny 1 patří osobní automobily, dodávkové automobily a jednostopá vozidla a pro 

tuto skupinu je zařízení pro ošetřování, údržbu a opravy skupiny 1

2. vozidla skupiny 2, 

do této skupiny patří nákladní automobily, autobusy a speciální automobily a analogicky je 

zařízení skupiny 2

3. vozidla skupiny 3,

sem jsou zařazeny traktory a samojízdné pracovní stroje. Zařízení je skupiny 3.

Podle služeb, které jsou vykonávány v zařízeních se zařízení rozdělují na:

1. servisy

2. opravny

3. čerpací stanice

Posouzení současného stavu s požadavky normy 

Článek III. Požadavky na umístění a komunikační řešení:

Podle článku III normy se posuzovaná opravna nákladních vozidel [obr.7] i opravna osobních 

vozidel [obr. 8] nenacházejí v pásmech hygienické ochrany I. a II. stupně kolem vodních zdrojů 
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sloužících pro zásobování pitnou vodou a také nejsou součástí občanského vybavení.  Dále 

nejsou součástí obytné zóny.

       
      obr. 8 opravna nákladních vozidel                       obr. 7 opravna osobních vozidel 

Další body toho článku řeší umístění servisů a opraven u dálnic, silnic a místních komunikací. 

Také tyto body jsou splněny, protože se objekty nacházejí v areálu PS HZS Jčk Č.B.. Všechny 

komunikace dotčených objektů jsou pouze komunikacemi účelovými,  sloužícími pro pohyb 

vozidel  opravovaných popř.  vozidel,  které  se  po  komunikaci  pohybují  za  účelem doplnění 

pohonných hmot v čerpací stanici nebo mytí na myčce vozidel. Tyto účelové komunikace jsou 

bezprašné,  bez  podélného sklonu,  nezasahují  do dopravních  pruhů průběžné  komunikace  a 

zachovávají pravostrannou dopravu se dvěma jízdními pruhy. 

Parkovací  stání  by mohlo být  vyhrazeno pro opravnu osobních  vozidel  kolmo k obvodové 

severní zdi této opravny. Pro vozidla a opravnu skupiny 2 a 3 – nákladní vozidla lze zřídit 

vyhrazený prostor na nádvoří PS HZS Jčk Č.B. a to tak, aby nebránily ve výjezdu zásahovým 

vozidlům zařazených do pohotovosti a do zálohy po účelových komunikacích určených pro 

jejich výjezd. Tento prostor a vozidla by byla viditelně označena tabulkou „mimo provoz“ dle 

[3]. Norma uvádí minimální počet a to tří parkovacích stání pro vozidla opravená a vozidla 

čekající na opravu. Pro vozidla čekají na opravu je také uveden počet v hodnotě minimálně 

třech parkovacích stání. Dále pro vozidla zaměstnanců je počet stání již splněn.

Článek IV. Hygienické požadavky:

Současné umístění opraven motorových vozidel respektuje hygienické požadavky a požadavky 

na  zdravé  a  nerušené  životní  prostředí  dle  citovaných  hygienických  předpisů  ministerstva 

zdravotnictví uvedených v dodatku normy. Šířka ochranného pásma by musela být posouzena 

příslušným orgánem hygienické služby.

Provozní prostory jsou již v současné době zřízeny a plně vyhovují hygienickým předpisům.
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Hygienická zařízení [obr. 9] pro zaměstnance také plně vyhovují normě, která uvádí základní 

požadavky. Jedná se o společnou umývánu, ve které jsou umístěna dvě umyvadla, dále jedna 

sprcha, jeden záchod a dva pisoáry. Prostor umývárny je vytápěn dvěma radiátory napojenými 

na  ústřední  plynové  vytápění.  Šatna  pro  zaměstnance  by  mohla  být  zřízena  v místnosti 

navazující na prostor určený pro autoelektrikáře, která je také vytápěna ústředním plynovým 

vytápěním.

obr. 9 hygienická zařízení opraven 

Hygienická  zařízení  pro  zákazníky  v mnou  posuzovaném případu  být  zřízeny  v prostorech 

servisu a opravny nemusí, protože se nejedná o prostory využívané pro komerční účely. Pro 

příslušníky, kteří by vozidla do oprav dopravovali, jsou hygienická zařízení v areálu PS HZS 

Jčk Č.B.

Článek V. Technické požadavky

Pracovní  stání  pro  opravovaná  vozidla  v opravně  osobních  vozidel  a  pracovní  stání  pro 

opravovaná vozidla v opravně nákladních vozidel svými rozměry plně vyhovují požadavkům 

normy. Ta uvádí minimální rozměry pro velké osobní automobily a pro dodávkové automobily 

hodnotami 320 x 700 cm a pro autobusy a autokary hodnotami 370 x 1250 cm. Uvedené druhy 

vozidel jsou vozidla největších možných rozměrů, které by se mohly v opravně opravovat, a 

kterými disponuje HZS Jčk.

Manipulační  prostor  pro  pracovní  stání  [obr.  11]  s technologickým  pevně  zabudovaným 

strojním  zařízením  také  splňuje  požadavky  normy,  která  vyžaduje  volný  průchod  mezi 

technologickým zařízením a stěnou min. 120 cm.
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obr. 10 pracovní jáma pro OA              obr. 11 pracovní stání obr. 12 pracovní jáma pro NA 1

    

Pracovní jáma v opravně pro osobní vozidla [obr. 10] má normou předepsané rozměry v pořadí 

šířka x délka x hloubka – 90 x 795 x 160 cm. Dále norma požaduje prodloužení pracovní jámy 

o 125 cm na konci s výstupem po stupních a prodloužení o 70 cm na konci určeném pro výstup 

po stupadlech. Všechny uvedené rozměry pracovní jáma v opravně osobních vozidel splňuje. Je 

tedy vyhověno také podmínce dvou výstupů z jedné pracovní jámy. Opravna pro osobní vozidla 

tedy disponuje 3. pracovními stáními:

1. pracovní stání s pevně zabudovaným technologickým zařízením

2. pracovní stání s pracovní jámou

3. pracovní stání s přemístitelným technologickým zařízením

Všechna tři pracovní stání jsou řazena sériově za sebou podél vnitřní komunikace.

Pracovní jáma v opravně nákladních vozidel [obr. 12] má mít normou předepsané minimální 

rozměry 90 x 1295 x 130 cm. Uvedené rozměry po provedeném měření pracovní jámy normě 

nevyhovují. Nevyhověla hloubka jámy, naměřena byla hodnota 98 cm. Délka jámy při rozměru 

1550  cm  normě  vyhovuje.  Nedostatky  jsou  způsobeny  stavebními  úpravami,  které  byly 

provedeny za účelem využití prostor pro parkování autobusu HZS Jčk. Před těmito úpravami 

byly  na  obou  stranách  pracovní  jámy  nájezdové  betonové  monolity,  které  předcházely 

nedostatku hloubky jámy. Tyto nájezdy byly odstraněny. Pro získání potřebných rozměrů a pro 

vyhovění [9] je nutné provést stavební úpravy pracovní jámy.

Pro stání pro ruční mytí nákladních vozidel [obr. 14] je požadováno vzdálenosti 150 cm od 

stěny. Provedeným měřením bylo zjištěno, že je tomuto požadavku vyhověno na obou stranách 

stání. Pracovní jáma [obr. 13] disponuje potřebnými rozměry a dvěma výstupy po stupních.
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   obr. 13 pracovní jáma pro mytí vozidel      obr. 14 prostor pro ruční mytí vozidel

U všech posuzovaných objektů splňují vnitřní komunikace podmínku, kterou je pohyb vozidel a 

zejména jejich  zajíždění  na  pracovní  stání.  Zajíždění  vozidel  na  pracovní  stání  u  opravny 

osobních vozidel je realizováno jedním obloukem, přičemž je oblouk dokončen již při zajíždění 

na pracovní stání tak, že vozidla zajíždějí na pracovní stání s koly nasměrovanými pro přímou 

jízdu. Vzdálenost všech pevných překážek od vozidlem najížděného oblouku je větší než 35 

cm,  které  požaduje  norma.  Všechny  požadované  podmínky  na  zajíždění  vozidel  a  vnitřní 

komunikaci splňuje opravna osobních vozidel z možných obou směrů najíždění.

Zajíždění  vozidel  na pracovní  stání  u  opravny nákladních  vozidel  je  zabezpečeno přímým 

směrem bez  nutnosti  najíždění  obloukem.  Tedy  vozidla  najíždějí  na  pracovní  stání  s koly 

nasměrovanými pro přímou jízdu.

Pro zajíždění vozidel do prostoru ručního mytí vozidel je také realizováno jízdou v přímém 

směru bez nutnosti najíždění nájezdovým obloukem.

Světlá výška prostoru opravny osobních vozidel je vyhovující při naměřené výšce 550 cm a tak 

je splněn požadavek normy. Norma uvádí minimální světlou výšku provozních prostorů, do 

kterých  zajíždějí  vozidla  vlastní  silou  a  kde  se  vozidla  zvedají  na  zvedacích  zařízeních, 

hodnotou 360 cm.

Pro opravny nákladních vozidel je tato požadovaná světlá výška provozních prostorů min. 500 

cm. Požadovaná výška je při naměřených 650 cm splněna.

Stropy posuzovaných prostor nejsou zatěžovány žádným provozním zatížením.

Denní  osvětlení  je  zajištěno  okny umístěnými  u  opravny  osobních  vozidel  na  jižní  straně 

objektu. U opravny nákladních vozidel jsou okna umístěna na severní i jižní straně objektu.

Šířka vjezdových vrat má být dle normy větší o 50 cm pro vozidla o délce do 600 cm a nad 600 

cm větší o 70 cm, pokud do nich vjíždějí vozidla kolmo. Výška vrat má být nejméně o 20 cm 

větší než je výška vozidla, ale nejméně 210 cm. V příloze jsou pak uvedeny min. rozměry pro 

osobní vozidla 250 x 210 cm a pro nákladní vozidla 320 x 340 cm. Požadavky normy jsou u 



22

opravny osobních vozidel rozměry vrat 360 x 400 cm (v x š) splněny. Opravna pro nákladní 

vozidla je osazena stejným typem vrat, který disponuje ekvivalentními rozměry.

 Podlaha v opravně osobních vozidel a v opravně nákladních vozidel je tvořena betonem, který 

je odolný proti opotřebení, proti nárazu, má malou skluznost, odolává působení minerálních 

olejů  a  pohonných  hmot  a  dá  se  snadno  čistit.  Těmito  vlastnostmi  je  betonová  podlaha 

vyhovující jako podlaha posuzovaných prostorů opraven.

Stěny obou opraven jsou vystavěny z plných cihel a z pojiva z cementové malty, a tak také 

splňují požadavek normy na odolnost proti nárazu.

Denní osvětlení je zabezpečeno v opravně osobních a nákladních vozidel okny v obvodových 

zdech uvedených objektů. Objekty náleží požadavky na denní osvětlení do třídy III. Nároky 

stanovené na uvedenou třídu jsou splněny. Umělé osvětlení opraven požadavek normy splňují. 

 Všechny požadavky normy na ochranu proti hluku, mechanickému kmitání a chvění jsou u 

posuzovaných objektů splněny a vyhovují. 

Článek VI. Technická zařízení objektů

Objekt pro opravy vozidel osobních vozidel je napojen na veřejnou kanalizaci pouze za účelem 

odvodu odpadních vod z hygienických zařízení pro příslušníky a zaměstnance.  Norma tento 

přímý odvod odpadních vod přímo do veřejné kanalizace  umožňuje.  Jiné odpadní vody se 

v opravně  osobních  vozidel  nevyskytují.  Objekt  opravny  nákladních  vozidel  na  veřejnou 

kanalizaci není napojen a odpadní vody se v tomto objektu také nevyskytují. V prostoru pro 

ruční mytí vozidel je umístěno zařízení [obr. 15], které zbavuje odpadní vody mechanických 

nečistot a zbytků pohonných hmot a olejů. K usazování těchto mech. nečistot dochází v jímce 

před myčkou vozidel a tato jímka je pravidelně čištěna.

   
obr. 15 čistírna odpadních vod            obr. 16 rozvod stlačeného vzduchu 

Pro  uvedené  hygienické  zařízení  pro  zaměstnance  a  příslušníky  je  zajištěna  pitná  voda 

napojením na podzemní vodovodní rozvod.

Rozvod stlačeného vzduchu je zřízen v obou posuzovaných opravnách [obr. 16]. 
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K vytápění prostor obou opraven je použito nízkoteplotních kompaktních infrazářičů. Norma 

pro prostory opraven doporučuje použití vytápění některým z druhů ústředního vytápění. Tento 

požadavek  splňují  oba  posuzované  prostory.  Další  požadavek  na  teplovzdušné  vytápění 

prostory opraven je také splněn [obr. 17,18 a 19].

                
  obr. 17 systém teplovzdušného vytápění [10]       obr. 18 teplotní infrazářič                   obr. 19 ovládání teploty infrazářiče 

            

Pokud nelze prokázat výpočtem, že je zajištěn přirozeným větráním přívod i odvod vzduchu za 

účelem větrání prostor opravny, musí být navrženo a zřízeno větrání nucené. Takto je zajištěno 

snížení koncentrací příměsí v ovzduší na požadovanou mez.

Jako požadavek na větrání prostorů pro opravy a údržbu vozidel norma doporučuje vytápění 

teplovzdušným vytápěním. Letní větrání uvedených prostorů dostačuje větrání přirozené okny a 

světlíky. Tato podmínka je splněna. Dále je požadováno, aby bylo v prostorech, kde se uvádějí 

do chodu motory vozidel,  zřízeno odsávací  zařízení s možností  přímého připojení na výfuk 

vozidla. Pro opravny osobních vozidel musí být množství odsávaného vzduchu min. 340 m3/h a 

pro opravny nákladních vozidel 680 m3/h. Tomuto požadavku opravny nevyhovují.

Prostory s pracovní jámou musí mít zajištěn přívod čerstvého vzduchu, který je v zimě ohříván, 

v množství  pětinásobku  objemu  pracovní  jámy  za  hodinu.  V opravně  pro  os.  vozidel  je 

požadované množství = 90 x 1000 x 160 cm = 14,4 m3 x 5 = 72 m3/h a pro opravnu nákladních 

vozidel = 90 x 1550 x 130 cm = 18,2 m3 x 5 = 91 m3/h. Tomuto požadavku opravny vyhovují.

Prostor  karosárny  je  také  teplovzdušně  vytápěn  nízkoteplotním  kompaktním  infrazářičem. 

Karosárna  musí  být  vybavena  ústředním  odsáváním  pro  krátkodobý  provoz  při  vzniku 

nadměrného množství škodlivin s výkonem 15 h-1. Tomuto požadavku karosárna vyhovuje. 

 Odsávací zařízení musí být také dle normy zřízeno v prostoru pro nabíjení akumulátorových 

baterií. V posuzovaném prostoru pro nabíjení akumulátorových baterií je odsávání zřízeno a tak 

požadavkům normy vyhovuje.

Prostory  s hygienickým zařízením je  vybaven  nuceným větráním a  požadavky normy také 

splňuje.
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4.5. Náklady na zřízení opraven MPT

V následující  části  bude  podrobně  navrženo  možné  zařízení  opraven  MPT,  tak,  aby  bylo 

vyhověno požadavkům normy a byla dodržena kultura pracovního prostředí. Dodržení zmíněné 

kultury prostředí doprovází jisté vynaložení nutných finančních nákladů, které budou vyčísleny.

4.5.1. Náklady na dovybavení opravny osobních vozidel

Ke zřízení navržené opravny osobních automobilů v prostoru „nové dílny“ je dle  [8] nutné 

zřídit  potřebné  odsávací  zařízení  výfukových  plynů.  Vzhledem  ke  skutečnosti,  že  jsou 

v budoucí  opravně  osobních  vozidel  tři  lineárně  řazené  pracovní  stání,  je  nutné  počítat 

s investicí pro zajištění odsávání výfukových plynů ze všech třech stání. Místo pracovního stání 

určeného pro karosářské práce  bude  využíváno také  jako  stání  pro  měření  emisí  osobních 

automobilů. Navrhovaný kombinovaný přístroj pro měření emisí je přístrojem mobilním a tak 

může být využíván jak v opravně osobních vozidel, tak také v opravně vozidel nákladních.

Zařízení pro odsávání výfukových plynů pro stání měření emisí

obr. 20 odsávání výfuk. plynů [15]

Dle zdroje [11] dochází při měření emisí vozidel k nadměrné zátěži motoru a tím ke zvýšené 

tvorbě výfukových plynů. Souprava nabízená firmou [11] je stacionární a je určena pro osobní 

automobily. Množství odsávaných výfukových plynů je 2000 m3/h. 

Souprava obsahuje:  nástěnnou konzolu,  ventilátor,  elektromotor,  motorový spínač,  odsávací 

hubici, stojánkovou odsávací hubici a spojovací a upevňovací materiál.

Montáž zařízení je dle [11] možné provést svépomocí.

Cena soupravy je dle [11] 42 102 Kč.

Zařízení pro odsávání výfukových plynů pro pracovní stání

http://www.jstrading.cz/img-detail.php?id=16
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Odsávací zařízení pro zbývající dvě pracovní stání je možné použít soupravu nabízenou také 

firmou [11]. Souprava je tvořena soupravou ekvivalentního složení se soupravou předcházející, 

pouze výkon ventilátoru je 1000 m3/h. Pro pracovní stání je výkon dle [8] dostačující.

Cena za dvě soupravy je dle [11] 62 820Kč.

Pro vybavení opravny dílenským nářadím bude počítána částka cca 150 000 Kč.

Dále je nutné vybavit opravnu zařízením pro testování elektroniky vozidel [obr. 22]v hodnotě 

100 000 Kč.

Pro kontrolu  geometrie  řídících  náprav  [obr.  21]  a  pro testování  protiblokovacích  systémů 

(Anti-lock Brake System) (dále jen ABS) [obr. 23] je nutné dovybavení opravny zařízením v 

hodnotě 105 000 Kč.

                      
obr. 21 Přístroj pro kontrolu geometrie MGN 2B [12]    obr. 22   Diagnostika KT 200  [13]

obr. 23 Tester ABS [13]

4.5.2. Náklady na zřízení opravny nákladních vozidel

Jak vyplývá z předcházejícího posouzení dle  [8],  je pro zřízení opravny nákladních vozidel 

nutné stavebními pracemi upravit rozměry pracovní jámy. Vzhledem ke skutečnosti, že jáma 

byla využívána k opravám armádou před cca 19. lety, nesplňuje ani požadavky určené dle [14]. 

Nařízení  vlády  [14] mj.  požaduje  nejméně  jednu  elektrickou  zásuvku  a  dostatečný  počet 

svítidel.  Svítidla  musí  být  umístěna ve výklencích  v takové výšce,  aby v nich bylo možno 

ukládat pracovní prostředky a pomůcky. Dále je dle posouzení [8] nutné navrhovanou opravnu 

dovybavit  odsávacím  zařízením.  Poslední  nutná  investice  by  byla  vynaložena  na  pořízení 

jámového zvedáku.
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Pracovní jáma

Stavební úpravy na stávající pracovní jámě byly na místě nezávazně konzultovány se zástupcem 

stavební firmy. Po sdělení všech požadavků, potřebných pro úpravu stávající pracovní jámy, 

byly zástupcem velmi přibližně odhadnuty náklady na rekonstrukci. Náklady dle zmíněných 

odhadů  dosahovaly  částky  cca  200 000  Kč  vzhledem  k náročnosti  stavebních  prací.  Dle 

zástupce stavební firmy by byly vynaložené náklady odhadem pouze o 20 000 Kč nižší, než 

zřízení pracovní jámy nové. Ta by mohla být zřízena uprostřed opravny [obr. 24] a tak by bylo 

efektivněji  využito prostoru budovy. Nová pracovní jáma by disponovala všemi moderními 

prvky.

obr. 24 prostor opravny NA 1

Částka za zřízení pracovní jámy by mohla dosahovat výše cca 220 000 Kč.

Odsávací zařízení výfukových plynů

Vzhledem ke skutečnosti, že budou v navrhované opravně nákladní automobilů měřeny emise 

výfukových plynů, je nutné navrhnout odsávací zařízení splňující tento účel [obr. 25]. Dle [16] 

je  vyhovující  souprava  obsahující  totožné  složení  jako  soupravy  navrhované  do  opravny 

osobních  vozidel.  Výkon  ventilátoru  je  3000  m3/h  odsávaných  výfukových  plynů.  Montáž 

soupravy výrobce umožňuje provést svépomocí.  

obr. 25 odsávací zařízení výf. plynů [15]

Cena soupravy je dle [16] 61 356 Kč.

Jámový zvedák

Jámový zvedák by mohl být pořízen od identického výrobce  [17], jako jámový zvedák pro 

navrhované  STK.  Pouze  parametry  by  nebyly  dostatečné.  Pro  potřeby  častějších  oprav 

poskytuje  větší  spektrum  zdvihacího  rozsahu  teleskopický  zvedák.  Navrhovaný  zvedák 

poskytuje zdvih 1200 mm. 
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obr. 26 jámový zvedák [17]

Cena navrhovaného jámového zvedáku je dle [17] 243 117 Kč.

Pro vybavení opravny dílenským nářadím bude počítána částka 300 000 Kč.

Dále je nutné vybavit opravnu zařízením pro testování elektroniky vozidel v hodnotě 150 000 

Kč.

Pro kontrolu  geometrie  řídících  náprav  a  pro testování  systémů ABS je  nutné dovybavení 

opravny zařízením za 105 000 Kč.

4.5.3. Náklady na zřízení pneuservisu

Navrhovaný pneuservis by sloužil jak pro osobní, tak také pro nákladní vozidla. Jak bylo výše 

uvedeno, byly by zde prováděny pouze úkony demontáže a montáže pneumatik a huštění a 

vyvažování kol. Pro zmíněné účely by pneuservis musel být vybaven zařízením pro demontáž a 

montáž pneumatik pro osobní a pro nákladní vozidla a zařízením pro vyvažování kol osobních a 

nákladních vozidel.

Zařízení pro montáž a demontáž pneumatik a vyvažování kol

Osobní vozidla

obr. 27 zařízení pro montáž a demontáž pneumatik pro OA [18]

Zařízení pro montáž a demontáž pneumatik (dále jen „vyzouvačka“) lze použít pro rozměry 

disků od 10″ - 22″ [obr. 27]. Uvedené rozmezí použití plně vyhovuje používaným rozměrům 
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disků u osobních vozidel HZS Jčk. Cena „vyzouvačky“ např. typ T 1000-20+ je 67 711Kč [19]. 

Součást „vyzouvačky“ je také hustič pneumatik s manometrem. 

Pro vyvažování kol osobních vozidel lze použít „vyvažovačku“ pro vozidla nákladní [obr. 29]. 

Nákladní vozidla

                          

obr. 28 zařízení pro demontáž a montáž pneumatik NA [18]     obr. 29 zařízení pro vyvažování kol [18]

Pro pneuservis nákladních vozidel je nutné použít „vyzouvačky“, která umožňuje upnutí disku 

o rozměrech 14″ – 26″. Rozsah uvedených rozměrů plně postačuje pro všechny používané disky 

u  HZS  Jčk.  „Vyvažovačka“  kol  by  měla  pokrýt  rozmezí  rozměrů  vyvažovaných  kol  o 

rozměrech disků 10″ - 26″.  Uvedené požadavky splňuje „vyzouvačka“ Teco 5 a „vyvažovačka“ 

Teco 93 [18]. Cena těchto zařízení je celkem 372 494 Kč.

4.5.4. Náklady na opravnu ostatních věcných prostředků strojní služby

Opravna ostatních VPPO strojní služby je vybavena dílenským zařízením a nářadím, které plně 

postačuje  k opravám  VPPO.  Místnost  navrhované  opravny  disponuje  všemi  technickými 

zařízeními budov, zaručujícími kulturu pracovního prostředí.

4.6. Mechanici opraven MPT a VPPO strojní služby

K určení  počtu mechaniků opraven MPT a VPPO strojní služby musí  být  proveden rozbor 

oprav. Rozbor bude proveden za roky 2007 a 2008. V tabulkách č. 1,2,3 a 4 je uveden výpočet 

průměrných výdajů na práci oprav dodavatelských firem za rok, ke kterému bude připočtena 

průměrný roční výdaj na měření emisí a na pneuservis (V). Pokud bude tento údaj vydělen 

průměrnou  hodinovou  sazbou  dodavatelských  opraven  (S),  tak  výsledek  tvoří  průměrný 

odpracovaný čas (T) potřebný pro provedení oprav [1.1]. Tento údaj (T) bude následně vydělen 
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ročním fondem pracovních hodin jednoho pracovníka (K)[1.3] a výsledek bude tvořit potřebný 

počet pracovníků (P) – mechaniků potřebný pro pokrytí nutných oprav [1.2].   

                                      [1.1]

                                                                        [1.2]

         [1.3]

V – průměrný roční výdaj [Kč]

S – průměrná sazba opraven [Kč/h]

T – potřebný čas pro opravy [h]

P – potřebný počet mechaniků

1720 – konstanta, fond odpracovaných hodin pracovníka za rok (s odečtením řádné dovolené – 

5. Týdnů [20]).

4.6.1. Mechanici opravny nákladních vozidel

Průměrná hodinová sazba S byla získána aritmetickým průměrem. Informace o hodinové sazbě 

byly poskytnuty ze zdrojů [21, 22]. Tato průměrná sazba činí 650 Kč / hodinu.

,                        [1.5]

Pokud by byl zaveden systém ročních servisních prohlídek u všech nákladních vozidel a na 

jednu servisní prohlídku by byly počítány 2 hodiny práce, pak by se navýšil potřebný čas na 

opravy T o 300 hodin ( ). Pak by byl upraven výpočet 

[1.6 ] počtu mechaniků:

                                 [1.6]

V [23] jsem nalezl povolání automechanik a je zařazen v rozpětí 4 – 7 platové třídy. Dle přílohy 

č. 1  [24] náleží 7. platové třídě platový tarif 12 350Kč. Dle  [25] je průměrná měsíční hrubá 
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mzda  provozních  pracovníků  15 497Kč.  Při  výpočtu  budu  vycházet  z této  částky.  Údaje 

uvedené v tab. č. 5 a 6 byly získány výpočtem pomocí [26].

Hrubá mzda 15 497 Kč

Sociální pojištění - 1 008 Kč

Zdravotní pojištění - 698 Kč

Záloha na daň - 3 120 Kč

Slevy na dani 2 070 Kč

Čistá mzda 12 741 Kč
tab. 5 výpočet mzdy zaměstnance 

Hrubá mzda 15 497 Kč

Sociální pojištění 3 875 Kč

Zdravotní pojištění 1 395 Kč

Mzdové náklady 20 767 Kč
Roční mzdové náklady na 

2 mechaniky 498 408 Kč
tab. 6 výpočet ročních mzdových nákladů

4.6.2. Mechanici opravny osobních vozidel

Průměrná hodinová sazba opraven osobních vozidel činí dle [27, 28] 450 Kč / hodinu. Pak 

počet mechaniků [1.7]:

 1 mechanik 

[ . ]1 7

Úpravou počtu potřebných hodin (T), hodinami nutnými k provedení servisních prohlídek všech 

osobních vozidel dle tab. č. 3, o 358 hodin. (  ). Výpočet počtu 

mechaniků [1.8]

                                        [1.8]
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Výpočet mzdy a mzdových nákladů je identický s výpočtem pro mechaniky nákladních vozidel 

[tab. č. 7 a 8].

Hrubá mzda 15 497 Kč

Sociální pojištění - 1 008 Kč

Zdravotní pojištění - 698 Kč

Záloha na daň - 3 120 Kč

Slevy na dani 2 070 Kč

Čistá mzda 12 741 Kč
tab. 7 výpočet mzdy zaměstnance 

Hrubá mzda 15 497 Kč

Sociální pojištění 3 875 Kč

Zdravotní pojištění 1 395 Kč

Mzdové náklady 20 767 Kč
Roční mzdové náklady na 

mechanika 249 204 Kč
tab. 8 výpočet ročních mzdových nákladů

4.6.3. Mechanici opravny VPPO strojní služby

Dle [29,30] je účtována průměrná hodinová sazba za práci mechanika 380 Kč. Počet mechaniků 

je [1.9]:

                               [1.9]

T bude navýšeno o čas potřebný pro servisní prohlídky VPPO strojní služby tab. č. 2, tzn. o 912 

hodin ( ). Pak dle [1.10] opravy provede 1 mechanik. 

                                [1.10]

Hrubá mzda 15 497 Kč

Sociální pojištění - 1 008 Kč

Zdravotní pojištění - 698 Kč
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Záloha na daň - 3 120 Kč

Slevy na dani 2 070 Kč

Čistá mzda 12 741 Kč
tab. 9 výpočet mzdy zaměstnance 

Hrubá mzda 15 497 Kč

Sociální pojištění 3 875 Kč

Zdravotní pojištění 1 395 Kč

Mzdové náklady 20 767 Kč
Roční mzdové náklady na 

mechanika 249 204 Kč
tab. 10 výpočet ročních mzdových nákladů 

Výpočet mzdy  a mzdových nákladů na mechanika opravny VPPO strojní služby je vypočítán 

dle [26] a je uveden v tab. č. 9, 10.

5. Návrh stanice technické kontroly 

Podle zákona  [31], je možné provozovat na pozemních komunikacích pouze takové vozidlo, 

které je k provozu na pozemních komunikacích způsobilé. Povinnost provozovatele silničního 

vozidla je udržovat vozidlo v řádném technickém stavu dle pokynů výrobce  [31]. Technicky 

nezpůsobilé je dle [31] § 37 vozidlo, které:

- má takové závady na technickém stavu, které bezprostředně ohrožují bezpečnost silničního 

provozu

- nad míru poškozuje životní prostředí

- není dle  [31] provozovatelem prokázána technická způsobilost  k provozu na pozemních 

komunikacích

- jsou provedeny neschválené změny nebo zásahy do identifikátorů vozidla

§ 38 zákona [31] uvádí nezpůsobilé silniční motorová vozidla, která:

- je technicky nezpůsobilé k provozu

- není zaregistrováno v registru silničních vozidel ČR nebo jiného státu

- není opatřeno registrační značkou

- nemá splněnou povinnost pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
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- nemá platné  osvědčení  o  technické  způsobilosti  vydané  stanicí  měření  emisí  a  stanicí 

technické kontroly

- nemá v souladu identifikační údaje s registrem silničních vozidel 

Z  [31] §39  vyplývá  povinnost  provozovatele  přistavit  na  vlastní  náklady  silniční  vozidlo 

k pravidelné technické prohlídce a silniční motorové vozidlo také k pravidelnému měření emisí 

na stanici měření emisí. Pro silniční vozidla s právem přednosti v jízdě je dle § 40 odst. 1 písm. 

b)  platí,  že  provozovatel  přistaví  vozidlo  k technické  prohlídce  nejpozději  jeden  rok  po 

zaregistrování vozidla  a dále  pak nejpozději  v jednoročních lhůtách. Provozovatel  silničního 

motorového vozidla musí přistavit vozidlo nejpozději jeden měsíc před uplynutím technické 

prohlídky k pravidelnému měření emisí, tuto povinnost ukládá § 41 zákona.

5.1. Technické prohlídky

Technickou prohlídkou se ve smyslu [31] rozumí kontrola technického stavu, zařízení a činnosti 

ústrojí silničního vozidla. Kontrole technického stavu podléhá  [31]: řízení, brzdové soustavy, 

nápravy, hřídele, klouby, pneumatiky, kola, pérování, podvozek a karoserie a osvětlení.

Ze  zařízení  a  ústrojí  vozidla  se  jedná  o:  elektrické  zařízení  a  vedení,  těsnost  motoru  a 

převodovky,  palivovou  soustavu,  spojky,  řazení  rychlostních  stupňů,  výfukovou  soustavu, 

spojovací zařízení, větrání a vytápění, odrušení a hluk [31].

Dále se kontroluje předepsaná a zvláštní výbava. Podmínkou pro provedení technické prohlídky 

je předložení protokolu o měření emisí a nalepená kontrolní známka. Řidič má dle [31] právo 

být u technické prohlídky přítomen. 

Na stanici TK se provádějí následující kontroly v plném nebo částečném rozsahu [32]:

- evidenční kontrola – je součástí každé technické prohlídky a je zaměřena na kontrolu 

provedení  vozidla  v porovnání  s údaji  v technickém  průkazu  (dále  jen  TP)  a 

v osvědčení  o registraci vozidla. Konkrétně se jedná o kontrolu registračních značek, 

výrobního čísla a typu motoru, výrobního čísla podvozku, odchylky v provedení, barvy 

vozidla  a  doplňkových  značek  a  nálepek  [32].  Nutné  doklady  k předložení  před 

kontrolou jsou: TP, osvědčení o registraci vozidla

- pravidelná technická prohlídka – se u silničních vozidel  s právem přednosti  v jízdě 

provádí  dle  [31] 1  x  za  rok.  Její  součástí  je  také  evidenční  kontrola.  Rozsahem 



34

pravidelné technické prohlídky je celý výčet přílohy č. 7 vyhlášky [32]. Nutné doklady 

k předložení  před kontrolou  jsou:   TP,  osvědčení  o  registraci  vozidla,  osvědčení  a 

protokol o měření emisí výfukových plynů.

- opakovaná  technická  prohlídka  –  je  technická  prohlídka,  která  je  provedena  po 

pravidelné technické prohlídce, při které byla zjištěna závada vážná nebo nebezpečná. 

Do 30 dnů po provedení pravidelné prohlídky, na které byla zjištěna závada, je kontrola 

zaměřena na kontrolu odstraněné závady. Po uplynutí zmíněného termínu se prohlídka 

provádí v plném rozsahu, jako kontrola pravidelná  [32]. Nutné doklady k předložení 

před kontrolou jsou:  TP, osvědčení o registraci vozidla, osvědčení a protokol o měření 

emisí a protokol o předchozí technické prohlídce

- před schválením technické způsobilosti – provádí se u vozidel, u kterých nebyla dosud 

způsobilost schválena a vozidlo nebylo dosud registrováno v ČR. Kontrolní nálepka je 

nalepena registračním orgánem. Prohlídka se provádí v plném rozsahu. Nutné doklady 

k předložení před kontrolou jsou: osvědčení a protokol o měření emisí a další doklady 

dle vyhlášky [32].

- před  registrací  vozidla  –  tato  prohlídka  se  vykoná  u  vozidla,  u  kterého  již  byla 

způsobilost schválena, ale ještě nebylo registrováno v ČR. Prohlídka je plného rozsahu. 

Požadované doklady stanice TK: TP, osvědčení a protokol o měření emisí výfukových 

plynů.

- technická  prohlídka  vozidel  přepravujících  nebezpečné věci  dle  Evropské  dohody o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Accord Dangereuses Route) (dále jen 

ADR)  –  je  technická  prohlídka  vozidel  určených  k přepravě  nebezpečných  věcí. 

Prohlídku  může  provádět  pouze  stanice  pověřená  ministerstvem  dopravy  České 

republiky. Požadované doklady stanice TK: TP, osvědčení o registraci vozidla, protokol 

o pravidelné technické prohlídce, doklad o periodických zkouškách nástavby, doklad o 

zkoušce těsnosti nástavby a osvědčení ADR

- na žádost zákazníka – provádí se v rozsahu požadovaném zákazníkem. O prohlídce se v 

technickém průkazu neuvádí záznam a nevylepuje se kontrolní nálepka.  Stanice TK 

požaduje doklady dle druhu požadované prohlídky zákazníkem.
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Technickou  prohlídkou  mohou  být  zjištěny  stupně  závad  a  to  lehká,  vážná  a  nebezpečná 

závada.

Lehká závada (A) – nemá vliv na bezpečnost silničního provozu. Vozidlo je po zapsání dne, 

měsíce a roku technické prohlídky do technického průkazu a nalepení perforované kontrolní 

nálepky na zadní registrační značku, způsobilé k provozu.

Vážná závada (B) – nemá vliv  na bezpečnost  silničního provozu,  ale  nepříznivě  ovlivňuje 

vlastnosti  vozidla.  Vozidlo  s vážnou závadou je  způsobilé  k provozu po  dobu 30  dnů.  Do 

technického průkazu se vyznačí den, měsíc a rok prohlídky a vylepí se kontrolní nálepka na 

registrační značku. Do 30 dnů se ovšem vozidlo musí přistavit k opakované technické prohlídce 

na stejné stanici TK. Jestliže závada nebyla odstraněna, odstraní se z registrační značky nálepka 

a vozidlo je nezpůsobilé tzn., musí být odtaženo. 

Nebezpečná  závada  (C)  –  nebezpečná  pro  jízdu  vozidla  a  pro  provoz  na  pozemních 

komunikacích. Vozidlo je nezpůsobilé k provozu a musí být ze stanice tech. kontroly odtaženo 

a je odstraněna kontrolní nálepka z registrační značky a proveden zápis v tech. průkazu. Je – li 

vozidlo  přistavěno ke kontrole  do 30 dnů,  proběhne pouze kontrola  odstranění  nebezpečné 

závady. 

Provedení kontroly stanicí technické kontroly může být odmítnuto v případě, nepředložení výše 

uvedených dokladů, v případě že prohlídce brání znečištění vozidla nebo unikající  provozní 

kapaliny.

V průběhu prohlídky technik zaznamenává závady do formuláře. Na základě těchto záznamů, 

po ukončení prohlídky, vystaví protokol o technické prohlídce. Formulář a kopie protokolu se 

uchovávají.  Na protokolu o technické prohlídce je vyznačeno mj. logo stanice TK, údaje o 

stanici TK, druh prohlídky, údaje o vozidlu,  zjištěné závady a výsledek prohlídky. Vždy se 

provede záznam do TP vozidla. Pokud je výsledek kladný tzn.,  vozidlo vyhovuje technické 

prohlídce, pak následuje nalepení perforované kontrolní nálepky o technické způsobilosti na 

zadní registrační značku vozidla. V případě přidělení nové registrační značky nebo při první 

registraci nalepuje kontrolní nálepku obecní úřad s rozšířenou působností.

5.2. Stanice technické kontroly

Osvědčení a oprávnění k provozování stanice technické kontroly uděluje, s ohledem na pokrytí 

správního obvodu stanicemi TK,  krajský úřad.  Na udělení  osvědčení a oprávnění nevzniká 

právní nárok [31]. Provozovat stanici TK může buď fyzická osoba nebo právnická osoba jejíž 

členové  statutárního  orgánu  dovršili  věku  18  let  a  jsou  bezúhonní  a  způsobilí  k právním 
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úkonům. Dále žadatel  nesmí být ekonomicky nebo právně spjat  s opravami vozidel  tím, že 

nesmí  provozovat  opravy vozidel,  pro  které  žádá  oprávnění  a  povolení  provozovat  stanici 

technické  kontroly.  Podmínka  platí  po  celou  dobu  provozování  stanice.  Žadatel  musí  být 

nestranný, nezávislý a věrohodný a musí zajistit, že technik provádějící kontroly je bezúhonný a 

je držitelem profesního osvědčení.

Žádost o udělení osvědčení a oprávnění k provozování stanice musí obsahovat  [31] údaje o 

provozovateli,  typ  a  provozovnu stanice  a  termín  zahájení  provozu.  Dále  se  k žádosti  mj. 

dokládá vyjádření stavebního úřadu a prohlášení, že žadatel není právně a ekonomicky spjat 

s opravami tím, že neprovozuje opravnu vozidel, na které žádá povolení k provozování stanice 

[31].   

Na základě žádosti krajský úřad vydá rozhodnutí o oprávnění a také osvědčení k provozování 

stanice. Osvědčení dokládá splnění požadavků žadatele a má dobu platnosti po dobu 3 let. 

Pokud žadatel nezajistí provádění kontrol technikem s platným profesním osvědčením, pokud 

technické vybavení, uspořádání stanice, přístroje a zařízení nejsou v souladu s  [31 a 33], pak 

krajský úřad může osvědčení  o provozování odejmout.  Povolení  k provozování také zaniká 

uplynutím doby platnosti osvědčení, pokud není prodloužena.

Druhy stanic technické kontroly

Stanice technické kontroly rozdělujeme [32]:

1. stanice  technické  kontroly  pro  osobní  automobily  (může  být  rozšířena  pro  zvláštní 

automobily)

2. stanice technické kontroly pro užitkové automobily

3. stanice technické kontroly kombinované (pro užitkové a osobní automobily)

4. stanice technické kontroly pro traktory

5. stanice technické kontroly pro zvláštní vozidla

Vybavení stanic technické kontroly

Stanice technické kontroly pro osobní a užitkové vozidla musí být vybaveny [32]:

1. zařízením pro kontrolu a doplnění tlaku vzduchu v pneumatikách
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2. přístroj pro kontrolu vůlí přední nápravy

3. zařízení na kontrolu házivosti kol

4. zařízení pro kontrolu geometrie řízené nápravy

5. válcovou zkušebnou brzd

6. přístrojem ke zjišťování uhlovodíkového plynu

7. přístrojem pro kontrolu seřízení světlometů

8. jámovým zvedákem ke zdvižení nápravy

9. přístroj pro kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení

10. soustavou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel

11. decelerometrem

Výše uvedené měřidla musí být schváleného typu, metrologicky návazné a kalibrovány tab. č. 

11 dle přílohy č. 7 [32]. 

Název přístroje nebo zařízení Lhůta kalibrace

Hustič pneumatik 6

Tlakoměr 6

Přístroj na kontrolu geometrie řízení 6

Přístroj na kontrolu seřízení světlometů 6

Válcová zkušebna brzd 6

Decelerometr 6

Indikátor házivosti brzd 12

Detektor uhlovodíkových plynů 12
tab. č. 11 kalibrace přístrojů STK 

Vzhledem ke skutečnosti,  že z výsledků měření na diagnostických měřících zařízeních jsou 

vyvozovány závěry o způsobilosti vozidel, je zřízen jednotný systém metrologické kontroly a 

školení obsluhy  [32]. V tomto systému má zodpovědnost za dodržování stanovených úkonů 

provozovatel,  vedoucí  stanice  a  kontrolní  technik.  Dokladem  o  dodržování  systému 

metrologické kontroly je metrologická evidence o měřidlech. Dodržování systému metrologické 

kontroly kontroluje ministerstvem pověřená osoba. 

Informační systém stanic 
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Činnost stanic technické kontroly je evidována a vyhodnocována automatickým informačním 

systémem.  Prostřednictvím  informačního  systému  se  realizuje  tisk  protokolů,  evidence 

kontrolních nálepek a ukládání dat. Všechny uvedené úkony lze provádět pouze prostřednictvím 

systému. Informační systém je se stanicí propojen pomocí internetového připojení a smí jej 

obsluhovat  pouze  osoba  proškolená.  Dokladem o  proškolení  je  udělení  časově  omezeného 

certifikátu.

5.3. Stanice technické kontroly pro vozidla Ministerstva vnitra České republiky

Stanice technické kontroly provádějící  technické prohlídky vozidel  Policie  České republiky, 

Ministerstva  vnitra  České  republiky,  Ministerstva  obrany  České  republiky  a  Bezpečnostní 

informační služby, nemusí dle [32] splňovat požadavky na minimální rozměry kontrolní linky 

pro osobní i užitkové automobily. Dále u těchto stanic nemusí být zřízena kancelář příjmu, 

kancelář  vedoucího,  čekárna,  místnost  pro  techniky,  sociální  zařízení  pro  techniky  a  pro 

zákazníky,  minimální  počet  parkovacích  míst,  podmínku samostatného vjezdu a  výjezdu a 

nemusí být připojeny na informační systém stanic. Uvedené stanice disponují také výjimkou na 

parkovací plochy, na vnitřní komunikace, vjezdové a výjezdové prostory na kontrolní linku, 

pracovní jámu a podlahu pracoviště na kontrolu seřízení světlometů. Prostory nemusí splňovat 

normu  [8] a vyhlášku č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, 

údržbě a opravách vozidel. Dále kontrolní linky těchto stanic nemusí být průjezdné. Rozsah a 

způsob  pokrytí  správního  obvodu  činnostmi  stanic  technické  kontroly  a  způsob  výpočtu 

kapacity a kapacitní potřeby není nutné dle [32] vypočítávat.

Stanice technické kontroly pro vozidla ministerstva vnitra České republiky musí být vybaveny:

- snadno udržovatelným a bezprašným povrchem podlah

- odsávacím zařízením výfukových plynů

- rozvodem stlačeného vzduchu min. 1,0 MPa pro užitková vozidla

- montážní lampou v pracovní jámě

- telefonní linkou a faxem

- osobním počítačem 



39

- označením úkonů prováděných na jednotlivých pracovištích

Před zahájením provozu stanice musí být provedena kalibrace přístrojů a závěrečná expertíza, 

kterou  provede  pověřená  osoba  ministerstva  dopravy  České  republiky.  Tyto  doklady  pak 

provozovatel předloží krajskému úřadu.

   
obr. 30,31,32,33 stanice technické kontroly vozidel ministerstva vnitra

Technici stanice technické kontroly

Kontroly vozidel na stanici technické kontroly může provádět pouze osoba, která je držitelem 

profesního osvědčení kontrolního technika  [32]. Žadatel o osvědčení může být osoba, která 

dosáhla  21  let  věku,  je  buď  střední  odborné  vzdělání  v technickém  směru  s praxí 

v autoopravárenství minimálně 6. let nebo má úplné střední odborné vzdělání s délkou praxe 

v autoopravárenství  minimálně 2 roky,  tento požadavek se dokazuje  doložením maturitního 

vysvědčení, výučního listu a potvrzením o délce praxe [32]. Osoba musí být bezúhonná, musí 

být držitelem řidičského oprávnění na vozidla dle vozidel kontrolovaných a musí absolvovat 

výuku  s úspěšně  ukončenou  závěrečnou  zkouškou  složenou  před  komisí,  jejíž  předseda  je 

zaměstnanec ministerstva dopravy. Vzor osvědčení je uveden v příloze zákona. Osvědčení je 

vydáno na dobu neurčitou. Může být odejmuto, pokud jsou porušeny podmínky získání nebo 

jsou porušeny povinnosti pro provádění kontrol.

Absolvování  výuky pro získání  osvědčení  kontrolního  technika  se  skládá  z části  teoretické 

v délce  62  hodin,  z odborných  konzultací  v délce  10  hodin,  32  hodin  odborné  praxe  na 

kontrolních linkách a 16 hodin k ověření znalostí [32]. Výuka je organizována do tří týdnů a je 

zabezpečena ministerstvem pověřenou osobou.

5.3. Návrh vlastní stanice technické kontroly

Vlastní stanice technické kontroly by mohla být zřízena v prostorech požární stanice Suché 

Vrbné.  Požární  stanice Suché Vrbné je typu P1 – C – Z. Označení požárních stanic uvádí 

vyhláška [2]. 
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5.3.1. Zhodnocení prostorových kapacit

Zhodnocení se týká volných prostorů požární stanice.  Konkrétně bude zhodnoceno, zda by 

mohly být  uvolněny parkovací  prostory požárních automobilů a v nich zřízena stanice TK. 

Zhodnocení bude provedeno v souladu s požadavky na minimální vybavení požární technikou 

pro požární stanice typu P1 dle vyhlášky [2].

Požadavky na cisternové automobilové stříkačky (dále jen CAS):

Na požární stanici tohoto typu musí být umístěny dvě cisternové automobilové stříkačky. Jedna 

v základním provedení, která je v tomto případě zastoupena požárním automobilem CAS 25 

2500/400/S2Z  –  Liaz  101.  Druhá  musí  být  provedena  v rozsahu  požárního  příslušenství 

speciálním, v našem případě se jedná o redukované. Požadovaná CAS je zastoupena vozidlem 

CAS 32 8200/800 S3R – T 815. 

Požadavky na rychlý zásahový automobil:

Dle vyhlášky musí být stanice vybavena rychlým zásahovým automobilem ( dále jen RZA), 

pokud je určena pro systém záchranných prací při dopravních nehodách. PS Suché Vrbné není 

předurčena na dopravní nehody v kategorii A. Na stanici je dislokováno vozidlo TA L1 – A 31.

Požadavky na dopravní automobil:

Vyhláškou je stanoven dopravní automobil v počtu 1 ks. Dopravní automobil může být dle [2] 

nahrazen jiným požárním automobilem, pokud umožňuje přepravu nejméně jednoho družstva a 

je vybaven příslušenstvím v rozsahu určeném pro dopravní automobil.  V našem případu by 

dopravní automobil mohl být nahrazen vozidlem CAS 25 2500/400/S2Z – Liaz 101 (dále CAS 

25), který již je na stanici dislokován. Uvedená myšlenka je realizovatelná v případě umístění 

přenosné motorové stříkačky do vozidla CAS 25. Dle přílohy vyhlášky [2], kde jsou uvedeny 

technické podmínky pro dopravní automobil, musí být přenosná motorová stříkačka součástí 

dopravního  automobilu.  Tento  jediný  bod  uvedený  v příloze  vyhlášky  nesplňuje  CAS  25. 

Z prostorových důvodů nemůže být přenosná motorová stříkačka do tohoto vozidla umístěna. 

Vzniklá komplikace by mohla být řešena dopravním automobilem v provedení redukovaném a 

tak by bylo umožněno nahradit  dopravní automobil  automobilem CAS 25. Podmínkou této 

možné  záměny  je  vytvoření  soupravy  tažného  motorového  vozidla  a  požárního  přívěsu 

s přenosnou motorovou stříkačkou.  Tento přívěs  by byl zaparkován v prostoru za vozidlem 

CAS 25.

Požadavky na užitkový automobil:
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Na stanici  typu P1 má být dle  [2] dislokovaný užitkový automobil.  V případu pož.  stanice 

Suché Vrbné se jedná o automobil Praga V3S PAD.

Z výše uvedeného rozboru minimálního vybavení  stanic  mobilní  požární  technikou dle  [2] 

vyplývá, že je na stanici Suché Vrbné jedno parkovací stání, v prostorech garáže, bez využití. 

Z tohoto důvodu navrhuji zřízení stanice technické kontroly na uvedené požární stanici.

5.3.2. Posouzení navrhovaného prostoru stanice TK dle ČSN

Posouzení navrhovaného prostoru bude dle ČSN  [8], která je pro provozní prostory stanice 

technické kontroly doporučena dle vyhlášky [32]. Přestože mnou navrhovaná stanice TK má na 

ustanovení vyhlášky  [32], týkající  se požadavku na dodržení normy, udělenou vyjímku, dle 

mého  názoru  zajišťuje  jistou  kulturu  pracovního  prostředí.  Z uvedeného  důvodu  bude 

posuzován současný stav prostor s požadavky normy. 

Článek č. III Požadavky na umístění a komunikační řešení

Stanice TK se nenachází v pásmech hygienické ochrany I. a II. stupně kolem vodních zdrojů 

sloužících pro zásobování pitnou vodou. Stanice není součástí obytné zóny a je ve vzdálenosti 

větší než 500m od obytné zóny.

Uvedené  prostory  stanice  TK  se  nacházejí  v areálu  stanice  Suché  Vrbné  v Českých 

Budějovicích.  Komunikace  v areálu  stanice  jsou  komunikacemi  pouze  účelovými  a  slouží 

pouze  pro  pohyb  vozidel  HZS  Jčk.  Komunikace  jsou  bezprašné,  bez  podélného  sklonu, 

nezasahují do průběžných pruhů a jsou dvouproudé s pravostranným provozem.

Dalším  požadavkem článku  III  je  požadavek  parkovacích  stání.  Parkovací  stání  může  být 

využito stání současné a to před požární stanicí [obr. 34]. 

obr. 34 parkovací stání pro stanici TK

Článek č. IV Hygienické požadavky
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Současné umístění stanice respektuje hygienické požadavky a požadavky na zdravé a nerušené 

životní prostředí dle [8]. Provozní prostory a hygienická zařízení vyhovují normě, která uvádí 

minimální  požadavky: společnou umývárnu,  jedno umyvadlo,  jedna sprcha a jeden záchod. 

Šatna  pro  zaměstnance  by  mohla  být  společná  v prostorech  šaten  příslušníků.  Prostory 

hygienického  zařízení  a  šaten  jsou  vytápěny  radiátory  napojenými  na  ústřední  vytápění. 

Hygienická  zařízení  pro  zákazníky  být  zřízeny  nemusí,  protože  se  nejedná  o  stanici 

s komerčním úmyslem. Příslušníci, kteří by vozidlo na měření emisí dopravili, mohou využít 

hygienické zařízení v prostoru areálu požární stanice.

Článek V. Technické požadavky

Pracovní stání autobusy jsou vozidla nevětších rozměrů, které by se mohly ve stanici měřit. Dle 

normy plně vyhovují požadavkům a ta udává minimální rozměry v hodnotách 370 x 1250 mm. 

Pracovní  jáma,  která  misí  splňovat  také  [9],  se  v prostoru  pro  stanici  TK  nenachází. 

Manipulační prostor mezi vozidlem na pracovním stání a příčkou je normou požadován v délce 

120 mm. Tato podmínka je také splněna.

Komunikace,  která  zajišťuje  příjezd  vozidla  na  pracovní  stání,  umožňuje  nájezd  jedním 

nájezdovým obloukem. Vozidlo do prostoru s pracovním stáním zajíždí s koly směřujícími do 

přímého směru. 

Výška prostoru s pracovním stáním byla naměřena 550 mm a vjezdová vrata disponují rozměry 

360 x 400 mm. Těmito rozměry pracovní prostor plně vyhovuje normě [8].

Podlaha je betonová a je odolná proti opotřebení, proti nárazu, má malou skluznost, odolává 

působení  minerálních  olejů  a  pohonných  hmot  a  dá  se  snadno  čistit.  Tím  také  vyhovuje 

požadavkům [8].

Strop stanice není zatěžován a zdi jsou vystavěny z plných cihel a z pojiva z cementové malty.

Osvětlení prostor stanice je zajištěno umělým osvětlením a vyhovuje normě.

Požadavky  normy  na  ochranu  proti  hluku,  mechanickému  kmitání  a  chvění  jsou  u 

posuzovaných objektů splněny a vyhovují. 

Článek VI. Technická zřízení objektů

Odpadní vody z hygienických zařízení pro zaměstnance a příslušníky, v objektu požární stanice, 

jsou zavedeny přímo do veřejné kanalizace. Norma přímý odvod odpadních vod do kanalizace 

umožňuje.  Na stanici  TK je vytápění provedeno teplovodním ústředním vytápěním.  Norma 

požaduje také vytápění teplovzdušné, které by muselo být zřízeno. V posuzovaném prostoru pro 

měření  emisí  je  zřízen  rozvod  stlačeného  vzduchu.  Větrání  by  mohlo  být  zabezpečeno 

přirozeným  větráním  a  to  buď  otevřenými  vjezdovými  vraty  a  nebo  zajištění  otevírání 

skleněných výplní vjezdových vrat.
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Dále je normou požadováno, aby v prostorech, kde se uvádějí do chodu motory vozidel bylo 

zřízeno odsávací zařízení s možností přímého připojení na výfuk vozidla. Této podmínce normy 

je již nyní v posuzovaných prostorech vyhověno [obr. 35, 36], protože je zde parkovací stání 

pro vozidla HZS Jčk a odsávací zařízení je zde zřízeno.

obr. 35, 36 odsávací zařízení výfukových plynů v prostoru garáží

   

Prostory s hygienickým zařízením je vybaveno nuceným větráním a tak požadavkům normy 

vyhovují.

Požadavkům normy na prostory pro zřízení stanice TK by bylo vyhověno. Nutné výdaje by tedy 

musely být vynaloženy mj. na zřízení pracovní jámy a na teplovzdušné vytápění.

5.3.3. Náklady na zřízení stanice TK

Teplovzdušné vytápění

Na  základě  požadavku  normy  [8],  která  vyžaduje  pro  prostory  stanice  TK  teplovzdušné 

vytápění, je nutné v uvažovaných prostorech toto vytápění zřídit. Vzhledem ke skutečnosti, že 

prostory  uvažované  stanice  TK  jsou  v současné  době  vytápěny  ústředním  teplovodním 

vytápěním,  mohla  by  být  nainstalována  jednotka  teplovodního  ohřívače  vzduchu  např. 

AquaVent V6011 [34]. 

obr. 37 teplovodní ohřívač vzduchu Aqua Vent V 6011 [34]

Tato  jednotka  se  pouze  napojí  na rozvod  ústředního  vytápění  a  přivede  se  k ní  přívod 

venkovního  vzduchu.  Venkovní  vzduch  je  nasáván  ventilátorem poháněným střídavým el. 

proudem 220V, který je do posuzovaného prostoru přiveden. Vzhledem k takto snadné instalaci 

http://www.vytapeni-hal.cz/-Teplovodni-ohrivac-vzduchu-AquaVent-V-6011_g138.html#top
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nebude  do  nákladů  na  zřízení  stanice  TK  instalace  započítána.  Náklady  na  pořízení 

teplovodního ohřívače vzduchu jsou ve výši 27 094 Kč. 

Zřízení pracovní jámy

Zřízení pracovní jámy [obr. 37] bylo konzultováno s majitelem stavební firmy, která se realizací 

těchto stavebních prací zabývá. Majitel sdělil, že se vždy jedná o individuální stavební zákrok. 

Z tohoto  sdělení  vyplývají  také  vždy individuální  náklady,  odvíjející  se  od  stavu stavby a 

náročnosti  okolních  úkonů  směřujících  ke  stavebnímu  zákroku.  Při  konzultaci  s majitelem 

stavební firmy na místě navrhovaného prostoru byla částka odhadnuta v rozmezí částek 220 000 

Kč. 

obr. 37  pracovní jáma [35]

 

Pořízení přístrojů a zařízení stanice TK

• Přístroj na kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách s možností huštění

Pro účely využití ve stanici TK je dle  [36] schválen přenosný hustič pneumatik s označením 

GF/24 AT [obr. 38]. Hustič pneumatik má tlakový zásobník o objemu 24 l s max. tlakem 2 MPa 

[11].

obr. 38 hustič pneumatik GF/24 AT [11]

Navrhovaný hustič pneumatik je možné dle [11] zakoupit za cenu 7 842 Kč.

• Zařízení na kontrolu vůlí přední nápravy
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obr. 39 Detektor vůlí LMS 20/2 [37] 

Pro kontrolu vůlí přední nápravy je jako zařízení stanice TK schválen detektor vůlí LMS 20/2 

[obr. 39]. Součástí detektoru je montážní lampa do pracovní jámy. 

Cena detektoru je dle [38] 80 801 Kč.

• Přístroj na kontrolu geometrie řízené nápravy

obr. 40 přístroj pro kontrolu geometrie MGN 2B [12]

Přístroj pro kontrolu řízené nápravy umožňuje měření úhlu sbíhavosti kol, úhlu odklonu kol a 

úhlu rejdů kol. Přístroj MGN 2B [obr. 40] je typem schváleným dle [36] Ministerstvem dopravy 

jako zařízení pro stanici TK. Jeho cena je 89 250 Kč.

• Zařízení pro kontrolu házivosti kol

obr. 41 zařízení pro kontrolu házivosti kol MHK – 1 [12]

Zařízení  pro  kontrolu  házivosti  kol  je  délkovým  měřidlem,  umožňujícím  měřit  odchylky 

pomocí  styčných  doteků.  Doteky  jsou  opatřeny  tzv.  rolnami.  Typ  MHK –  1  [obr.  41]  je 

schválen pro měření na stanici TK. Výrobce [12] uvádí cenu 11 662 Kč.

• Přístroj pro kontrolu světlometů
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obr. 42 regloskop Motex 7535 S [39]

Typ regloskopu Motex 7535 S je přístroj, který pomocí přímé projekce se změnšením 1:20 

umožňuje měření a seřízení světlometů vozidel. Přístroj je zkonstruován pro pojezd na 

kolejničkách a tak se zabezpečuje požadavek rovinnosti a vždy identického postavení přístroje 

oproti měřenému světlometu. Výrobce přístroje [39] uvádí cenu 26 775 Kč.

• Válcová zkušebna brzd

obr. 43 válcová zkušebna brzd [37]

Zařízení pro stanice TK určené k diagnostice brzd nákladních vozidel je ministerstvem dopravy 

mj. schválena válcová zkušebna brzd od firmy Motex 7580 N [obr. 43]. Jedná se o 

pomaloběžnou válcovou zkušebnu. Výrobce [39] uvádí cenu částkou 561 800 Kč.

• Zvedák do pracovní jámy

obr. 44 jámový zvedák H 11/750 [17]

Při provádění technické kontroly na stanici TK je jámový zvedák [obr. 44] určen k odlehčení 

diagnostikované  přední  nápravy.  Odlehčením  se  sníží  zatížení  a  tak  se  více  projeví  vůle 

v zavěšení nápravy. Toto je využito při detekci vůlí na detektoru vůlí. Pro nákladní automobily 

je pro stanice TK schválen jámový zvedák H 11/750 viz. obr.  a, cena zvedáku je [17] 81 158 

Kč.
• Zařízení pro kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení
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obr. 45  zařízení pro kontrolu zapojení zásuvky EZ – 13 [40]

Schváleným zařízením na  obr.  45  je  diagnostikováno  správné  zapojení  zásuvky  pro  tažné 

zařízení. Pro pořízení EZ – 13 je nutné vynaložit náklady [41] v částce 1 428 Kč. 

Náklady na pořízení strojů a zařízení [tab. č. 12]

Přístroj nebo zařízení Cena

Hustič pneumatik GF/24 AT 7 842,00 Kč

Detektor vůlí LMS 20/2 80 801,00 Kč

Přístroj pro kontrolu geometrie MGN 2B 89 250,00 Kč

Zařízení pro kontrolu házivosti kol MHK-1 11 662,00 Kč

Regloskop Motex 7535 S 26 775,00 Kč

Válcová zkušebna brzd Motex 7580 S 561 800,00 Kč

Jámový zvedák H 11/750 81 158,00 Kč

Zařízení pro kontrolu zapojení zásuvky EZ – 13 1 428,00 Kč

Cena celkem 860 716,00 Kč
tab. č. 12 náklady na stroje a zařízení staniceTK

Kalibrace měřidel stanice technické kontroly

Na  základě  [32] je  nutné  na  přístroje  a  zařízení  stanice  TK  kalibrovat  ve  stanovených 

intervalech. Náklady na kalibraci přístrojů a zařízení stanice TK jsou uvedeny v tab. č. 13

Název přístroje nebo zařízení

Kalibrace za 

rok Cena kalibrace

Cena kalibrace za 

rok

Hustič pneumatik  1/2 833,00 Kč 1 666,00 Kč

Tlakoměr  1/2 892,50 Kč 1 785,00 Kč

Přístroj na kontrolu geometrie řízení  1/2 3 332,00 Kč 6 664,00 Kč

Přístroj na kontrolu seřízení světlometů  1/2 2 975,00 Kč 5 950,00 Kč

Válcová zkušebna brzd  1/2 3 272,50 Kč 6 545,00 Kč

Indikátor házivosti kol 1 952,00 Kč 952,00 Kč

Cena celkem   28 679,00 Kč
tab.  13 náklady na kalibraci přístrojů a zařízení stanice TK

5.3.4. Technik stanice TK

V [23] jsem nenalezl pracovní pozici s názvem technik stanice TK. Nejbližší nalezená alogická 

pracovní  pozice  je  pozice  s názvem revizní  technik.  Pracovníkovi,  zařazeném na  uvedené 

pracovní pozici, náleží 8. nebo 9. platová třída. Identická platová třída tedy bude náležet také 

javascript:PopupPic('ez13-539x405.jpg','news')
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technikovi stanice TK. K platovému tarifu také může [24] technikovi náležet příplatek za práci 

ve ztíženém pracovním prostředí a také příplatek zvláštní. Celkem se průměrný měsíční hrubý 

příjem techniků stanice TK pohybuje ve stejné výši jako příjem obsluhy a zařízení dle  [25]. 

Výpočet mzdy je uveden v tab. č. 14 a v tab č. 15 jsou uvedeny náklady zaměstnavatele. Pro 

výpočet byl využit kalkulátor pro výpočet mzdy dle [26].

Dále je nutné, aby technik stanice TK absolvoval kurz pro techniky stanice TK. Cena tohoto 

kurzu je dle [36] 14 280 Kč. 

Hrubá mzda 20 021,00 Kč

Sociální pojištění -1 302,00 Kč

Zdravotní pojištění -901,00 Kč

Záloha na daň -4 035,00 Kč

Slevy na dani 2 070,00 Kč

Čistá mzda 15 853,00 Kč
tab. 14 Výpočet mzdy zaměstnance 

Hrubá mzda 20 021,00 Kč

Sociální pojištění 5 006,00 Kč

Zdravotní pojištění 1 802,00 Kč

Mzdové náklady 26 829,00 Kč

Roční mzdové náklady 321 948,00 Kč
tab. 15 Výpočet ročních mzdových nákladů na technika stanice TK 

Shrnutí nákladů na zřízení a provoz stanice TK

Náklady na zřízení stanice TK

Náklady na zřízení Cena

Teplovzdušné vytápění 27 094,00 Kč

Zřízení pracovní jámy 220 000,00 Kč

Přístroje a zařízení 860 716,00 Kč

Školení technika 14 280,00 Kč

Cena celkem 1 122 090,00 Kč
tab. 16 náklady na zřízení stanice TK 

Provozní náklady stanice TK

Provozní náklady Cena

Roční kalibrace přístrojů 28 679,00 Kč
Roční mzdové náklady na 

technika 321 948,00 Kč

Cena celkem 350 627,00 Kč
tab. 17  provozní náklady stanice TK 
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6. Návrh stanice měření emisí 

Měření emisí je kontrola technického stavu částí silničního motorového vozidla, motoru a jeho 

příslušenství, které se podílejí na tvorbě škodlivých emisí ve výfukových plynech [31]. Dále je 

měření  emisí  kontrola  a  seřízení  parametrů,  které  škodlivé  emise  ve  výfukových  plynech 

popisují a také odstranění zjištěných závad [31].

Měření emisí se rozděluje na:

- měření  emisí  u  zážehových  motorů  s neřízenými  emisními  systémy  a  se  systémy  a 

neřízenými katalyzátory 

- měření emisí zážehových motorů s řízenými katalytickými systémy

- měření emisí zážehových motorů s řízenými katalytickými systémy a systémem palubní 

diagnostiky European On Board Diagnose (dále jen EOBD) [32].

- měření emisí vznětových motorů

- měření emisí motorů poháněných plynem nebo s dvojím palivem

U uvedených druhů měření emisí se vždy kontroluje stav skupin a dílů příslušenství, které se 

podílejí na tvorbě škodlivých emisí ve výfukových plynech. Jedná se konkrétně o úplnost a 

těsnost palivové, sací, výfukové a zapalovací soustavy, dále kontrolu těsnosti motoru, plnícího 

hrdla palivové nádrže a dalších zařízení určených ke snižování emisních škodlivin [31, 32].

Motory zážehové

U zážehových motorů se ještě kontroluje seřízení základních parametrů motoru, jedná se o úhel 

sepnutí  kontaktů přerušovače,  úhel  předstihu zážehu a otáčky volnoběhu a množství  oxidu 

uhelnatého  a  nespálených  uhlovodíků  ve  výfukových  plynech  [31,  32].  Oxid  uhelnatý  je 

přiměřený ukazatel  složení  výfukových plynů.  U zážehových motorů s neřízeným emisním 

systémem se kontroluje množství nespálených uhlovodíků,  které charakterizuje vynechávání 

zážehů. 

Pokud je  zážehový motor vybaven řízenými  katalytickými systémy,  pak se také kontroluje 

jejich funkce a načtou se závady uložené v paměti systému. Dále se kontroluje stav katalyzátoru 

a lambda sondy a také hodnota součinitele přebytku vzduchu lambda. 
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Motory vznětové

U vznětových motorů se  ještě  kontroluje  seřízení  motoru při  maximálních  a  volnoběžných 

otáčkách,  jedná  se  o  úhel  sepnutí  kontaktů  přerušovače,  úhel  předstihu  zážehu  a  otáčky 

volnoběhu.  Pokud  je  motor  vybaven  řízeným  emisním  systémem,  pak  se  kontroluje  jeho 

funkce. Dále se měří kouřivost [31, 32].

Motory v záběhu

Je  –  li  motor  vozidla  v záběhu  a  vozidlo  se  musí  podrobit  měření  emisí,  pak  se  doloží 

skutečnost o výměně nebo opravě motoru majitelem vozidla a měření se neprovádí. Kontrolní 

nálepka a osvědčení se vydá na tři měsíce.  Po uplynutí tří  měsíců se provádí měření emisí 

opakované. 

Při měření emisí se kontroluje, zda měřené parametry nepřekračují stanovené hodnoty, které 

buď stanoví  výrobce motoru nebo výrobce emisního systému, nebo jsou uvedeny v příloze 

literatury [32]. 

Doklady o měření emisí

Po provedeném úspěšném měření,  kontrole  a  ověření  identifikačních  údajů,  stanice  měření 

emisí  vyhotoví protokol,  osvědčení o měření emisí  a na registrační značku nalepí kontrolní 

známku s vyznačeným datem příští kontroly. Osvědčení o měření emisí je příloha technického 

průkazu. 

V protokolu o měření emisí jsou, mimo jiné, uvedeny výsledky měření a informace o tom, zda 

byla  nebo  nebyla  přidělena  kontrolní  nálepka.  Další  podrobnosti  o  obsahu  protokolu  jsou 

uvedeny v [32].

Osvědčení o měření emisí obsahuje číslo technického průkazu, údaje o vozidle, motoru a jeho 

emisním systému, přípustné hodnoty emisí a parametry základního nastavení a dobu platnosti. 

Pokud vozidlo  splní  požadavky na  měření  emisí,  tak  se  do  osvědčení  vypíše  datum příští 

kontroly. Pokud vozidlo nevyhovuje, datum se neuvádí. Osvědčení je evidovaný úřední doklad 

s ochrannými prvky a evidenčním číslem [32].

Na kontrolní nálepku o měření emisí se perforací vyznačí rok a měsíc dalšího měření. Umisťuje 

se nalepením na zadní registrační značku. V případě, že vozidlo nevyhovělo požadavkům na 

stanovené emise, pak se původní nálepka odstraní.

O  provedených  měření  vede  stanice  měření  emisí  evidenci,  ve  které  formou  zápisu  do 

evidenčních knih, uvádí počet měření, počet vydaných osvědčení a počet vydaných kontrolních 



51

známek. Tyto počty musí  být  denně kontrolovány a jedenkrát  za tři  měsíce a oznamuje je 

organizaci, které distribuuje nálepky a osvědčení [32].

6.1. Stanice měření emisí

Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí. Zřizuje se buď u stanice 

technické kontroly (musí být situována mimo kontrolní linku stanice TK), nebo ve výrobcem 

vozidla  resp.  výrobcem  emisního  systému,  určené opravně.  Pověření  výrobce  může  být 

nahrazeno specializovaným školením mechaniků, zaměřeném na opravy a diagnostiku emisních 

systémů, ve školícím zařízení k tomuto účelu zřízeném.

Druhy stanic měření emisí

Stanice měření emisí se rozdělují na:

- stanice ME zážehových motorů

- stanice ME vznětových motorů

- stanice ME zážehových motorů upravených na pohon zkapalněným ropným plynem nebo 

stlačeným zemním plynem [31]

- stanice ME vznětových motorů upravených na pohon zkapalněným ropným plynem nebo 

stlačeným zemním plynem [31]

Označení stanice ME

Stanice ME musí být označena dle přílohy 15 [32]. Označení se skládá z bílého obdélníku 600 x 

620 mm (š x v) a zeleného znaku kontrolní nálepky ve tvaru šestiúhelníku o délce strany 265 

mm. Pod tímto znakem kontrolní nálepky je umístěn černým písmem nápis Měření emisí. 

Získání oprávnění k provozování stanice ME

Provozovat stanici měření dle [31] může právnická osoba nebo fyzická osoba, která je držitelem 

oprávnění o provozování stanice ME. O přidělení uvedeného oprávnění rozhoduje obecní úřad 

s rozšířenou působností,  v jehož správním obvodu bude mít  stanice sídlo.  Oprávnění obecní 

úřad vydá na základě žádosti, která musí obsahovat:

- pokud žádá právnická osoba, tak obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo
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- místo provozování stanice

- termín zahájení provozu

- kopie dokladů o profesní způsobilosti mechaniků

- protokoly o závěrečné expertíze a kalibraci přístrojů

- popis objektu, příjezdových komunikacích a parkoviště

- seznam technologického vybavení

- stanovisko stavebního úřadu – kolaudační rozhodnutí

- stanovisko hygienické služby

- doklad o pověření výrobce vozidla nebo výrobce systému vozidla podílejícího se na tvorbě 

škodlivých emisí ve výfukových plynech [31] 

Na základě žádosti vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodnutí o oprávnění 

provozování stanice,  osvědčení a přidělí  evidenční číslo  stanice ME. Pokud stanice měření 

emisí, která může měřit emise konkrétní značky vozidla, získala povolení i od jiného výrobce, 

musí toto rozšíření opět schvalovat obecní úřad s obce s rozšířenou působností.  

Osvědčení dokládá, že provozovatel splňuje podmínky odborné způsobilosti, splňuje podmínky 

stanovené [31] a má vnitřní organizační strukturu a systém řízení k zajištění měření emisí.

Povinnosti provozovatele stanice ME

Provozovatel  musí  zajistit,  aby  měření  emisí  bylo  prováděno  mechanikami  s profesní 

způsobilostí.  Dále  musí  být  v souladu s  [31 a 32] technické vybavení,  uspořádání,  větrání, 

vytápění a odsávání. Pokud nastanou změny ve výše zmíněných údajích a dokladech, pak tyto 

změny  hlásí  provozovatel  stanice  obecnímu  úřadu  s rozšířenou  působností,  který  vydal 

oprávnění k provozování.

Mechanici stanic měření emisí

Jak  jsem  již  výše  uvedl,  ve  stanici  ME  mohou  pracovat  pouze  specializovaně  vyškolení 

mechanici. Náplní školení je seznámit mechanika se systémem stanic, sítí stanic, odpovědností 
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a  dopad  emisí  na  živ.  prostředí  a  ekonomiku  provozu,   zásadami  schvalování,  metrologií 

přístrojů a vedení administrativy stanice.

Po  provedeném školení  mechaniků  se  ukončí  školení  písemnou  závěrečnou  zkouškou.  Na 

základě úspěšné zkoušky a doložení odborné způsobilosti  (výučním listem nebo maturitním 

vysvědčením obojí technického směru a dokladem prokazujícím délku praxe 3 nebo 6 let [31]) 

školící zařízení vydá profesní osvědčení mechanika.

Školení je jednodenní pro každý druh měření emisí v délce 8 hodin [32].

Přístrojové vybavení stanice ME

Přístroje používané k měření emisí ve stanici ME musí být schváleny ministerstvem dopravy. 

Ministerstvo  dopravy  schvaluje  přístroje  na  základě  zkoušek,  dle  přílohy  č.  2  [31],  jím 

pověřenou osobou – zkušebnou. Schválení přístroje se vydává maximálně na dobu tří let.

Druhy přístrojů

Přístrojové vybavení stanice ME je rozdílné dle druhu stanice ME. 

Stanici ME pro zážehové motory musí být vybavena [31] následujícími přístrojem:

-  na měření otáček motoru

- na měření teploty

- na měření úhlu sepnutí kontaktů přerušovače

- na měření předstihu zážehu 

- na měření emisí výfukových plynů zážehových motorů

- pro kontrolu funkce řídících jednotek a komunikace s nimi

Stanice ME pro vznětové motory musí být vybavena přístrojem:

- na měření otáček motoru

- na měření teploty motoru

- na měření kouřivosti motoru

- testování řídících systémů vznětových motorů

- pro bezdemontážní kontrolu dynamického úhlu předstřiku a přípravky pro nastavení 

statického úhlu předstřiku
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Výše uvedené přístroje, kromě přístroje pro kontrolu dynamického úhlu předstřiku, musí být dle 

[31] metrologicky navázány.

6.2. Návrh vlastní stanice měření emisí

Vlastní stanice ME pro potřeby měření emisí ve výfukových plynech vozidel HZS Jčk by byla 

dislokována v prostorech opravny vozidel v areálu PS HZS Jčk České Budějovice. Tímto by 

bylo vyhověno požadavku dle  [31] viz výše na umístění stanice ME. Posouzení prostorů dle 

ČSN [8] je shodné s posouzením pro opravnu motorových vozidel.

6.3. Náklady na zřízení stanice ME

Přístroje a zařízení k měření emisí

Požadavky a druhy přístrojů a zařízení, kterými musí být stanice ME vybavena, uvádí [32] viz 

výše.  V současné  době  obchodní  firmy,  např.  Atal  spol.  s.r.o.  [42],  nabízejí  vyhláškou 

požadované přístroje integrované do kombinované emisní stanice viz. [obr. 46]. Tato stanice je 

určena ke kompletnímu měření zážehových a vznětových motorů. Na žádost uvedené firmy 

byly poskytnuty prospekty kombinovaného přístroje uvedené v příloze a byly vyčísleny náklady 

na jeho pořízení [tab. 18].

obr. 46  kombinovaný přístroj AT 851 [21]  



55

Reference Název - Typ Cena bez DPH
AT 851 7100 MFSL 705 - CZ Zážehové a vznětové motory (kombinovaný přístroj) 176 000,00 Kč
AT 530 5075 MultiDiag Access (čtečka pro osobní auta evropská vozidla) 54 900,00 Kč
AT 550 5002 MultiDiag minitester 29 900,00 Kč
AT 550 3017 Rameno motortesteru 2 850,00 Kč
AT 112 4010 Induktivní snímač 1 790,00 Kč
AT 103 3018 Snímač teploty oleje 0,65m 2 390,00 Kč
AT 105 4010 Kabel tlakového snímače 920,00 Kč
AT 121 9001 Tlakový snímač 2 450,00 Kč
 Celkem 278 690,00 Kč
 Celkem s DPH 331 641,00 Kč

Tab. 18 náklady na pořízení přístroje pro měření emisí

Každý rok je ke kombinovanému přístroji nutné zakoupit licenci Workshop CD v ceně 8 913 

Kč a dále je nutné dle [31, 32] 1 x ročně přístroj kalibrovat [tab.19]. 

Cena kalibrace je dle [36] :

Název přístroje Cena kalibrace

stroboskop 1 130,50 Kč

přístroj pro měření otáček 714 Kč

analyzátor výfukových plynů 2 142 Kč

doprava 179 Kč

cena práce 1 785 Kč

cena celkem 2 023,50 Kč
tab. 19 cena kalibrace přístroje 

Provozní náklady

Provozní náklady na vytápění, větrání, osvětlení aj. zahrnuty do nákladů nebudou, protože jsou 

vynakládány již nyní – parkování vozidla HZS Jčk v navrhovaném prostoru.

Náklady na mechanika stanice ME

Dle §70  [32] je profesní osvědčení mechanika vydáváno na dobu neurčitou. Z předcházející 

věty vyplývá nutnost jednorázové investice na školení dle [36] 2 000 Kč.

Mzdové náklady jsou shodné se mzdovými náklady na automechanika viz. níže. Měření emisí a 

by prováděl stejný mechanik, který by prováděl opravy v opravně vozidel.

Shrnutí nákladů na zřízení a provoz stanice ME
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Tabulka č. 20 uvádí nutné náklady na zřízení stanice ME a tabulka č. 4 uvádí nutné roční 

náklady na provozování stanice ME.

Náklady na zřízení stanice ME Cena

kombinovaný přístroj ME 331 641,00 Kč

školení mechanika 2 000,00 Kč

cena celkem 333 641,00 Kč
tab. 20 náklady na zřízení stanice ME

 Roční náklady Cena

licence Workshop CD 8 913,00 Kč 

kalibrace přístroje 2 023,50 Kč

cena celkem 10 936,50 Kč
tab. 21 roční náklady na provoz stanice ME 

8. Vyhodnocení navrženého zajištění 

V následující části práce bude vyhodnoceno navržené zajištění strojní služby HZS Jčk. Bude 

proveden souhrn provozních nákladů na jednotlivé opravny resp. stanice TK a tyto náklady 

budou  porovnány  se  současnými  náklady  na  dodavatelské  opravy.  V případě,  že  rozdíl 

porovnání  těchto  hodnot  bude  kladný,  bude  dále  počítána  návratnost  investic  na  vybavení 

opraven resp. stanice TK. Pokud bude rozdíl záporný, zřízení navrhovaného zajištění strojní 

služby nebude z ekonomického pohledu efektivní.

8.1. Jednotlivé opravny a stanice TK a ME

8.1.1. Opravna, pneuservis a ME nákladních vozidel  

Provozní náklady Částka
Současné náklady dodavatelských oprav včetně pneuservisu a ME 2 151 596,00 Kč
Mzdové náklady na 2 mechaniky -498 408,00 Kč
Náklady na provoz stanice ME 1/2 -5 468,00 Kč
Ušetřené náklady 1 647 720,00 Kč

tab. č. 22 provozní náklady opravny nákladních vozidel
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Investiční náklady Částka
Zřízení pracovní jámy 220 000,00 Kč
Odsávací zařízení výfukových plynů 61 356,00 Kč
Jámový zvedák 243 117,00 Kč
Diagnostika elektroniky vozidel 150 000,00 Kč
Přístroj pro kontrolu geometrie náprav 89 250,00 Kč
Tester ABS 15 750,00 Kč
Dílenské nářadí 300 000,00 Kč
Zařízení pro měření emisí 1/2 + školení mechanika 166 821,00 Kč
Zařízení pro demontáž a montáž pneumatik 220 448,00 Kč
Zařízení pro vyvažování kol 1/2 76 023,00 Kč
Celkem 1 149 042,00 Kč

tab. č. 23 Investiční náklady opravny nákladních vozidel 

Ze souhrnu provozních nákladů [tab. č 22] vyplývá, že na provozních výdajích by byla ušetřena 

částka 1 647 720 Kč za rok (P). Souhrn investičních nákladů [tab. č 23] nutných na vybavení 

opravny nákladních vozidel je ve výši 1 149 042 Kč (I). Dělením této částky ušetřenou částkou 

získáme dobu návratnosti investic (N) [1.11].

                                                                                                      [1.11]     

I – investiční náklady [Kč]

P – provozní náklady [Kč/rok]

N – návratnost [rok]               

                                                                   [1.12]

Z výpočtu vyplývá [1.12], že návratnost investic do vybavení opravny nákladních vozidel je 0,7 

roku  tzn.  8,4  měsíce.  V prvním  roce  by  byla  ušetřena  částka  498  678  Kč  navrhovaným 

zajištěním strojní služby v porovnání se zajištěním současným.
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8.1.2. Opravna, pneuservis a měření emisí osobních vozidel 

tab. č. 24 provozní náklady opravny osobních vozidel 

tab. č. 25 investiční náklady opravny osobních vozidel 

                                                                     [1.13]

Z podílu [1.13] investičních nákladů [tab. č. 25] a nákladů provozních [tab.  č.  24] vyplývá 

návratnost investic do opravny osobních vozidel za 4,4 roku při zajištění provozu.

8.1.3. Opravna VPPO strojní služby

Provozní náklady Částka
Současné náklady dodavatelských oprav 203 141,00 Kč
Mzdové náklady na mechanika -249 204,00 Kč
Ušetřené náklady -46 063,00 Kč

tab. č. 26 provozní náklady opravny VPPO strojní služby

Provozní náklady Částka
Současné náklady dodavatelských oprav včetně pneuservisu a ME 380 203,00 Kč
Mzdové náklady na mechanika -249 204,00 Kč
Náklady na provoz stanice měření emisí 1/2 -5 468,00 Kč
Ušetřené náklady 125 531,00 Kč

Investiční náklady Částka
Odsávací zařízení výfukových plynů 62 820,00Kč
Odsávací zařízení výfukových plynů měření emisí 42 102,00 Kč
Diagnostika elektroniky vozidel 150 000,00 Kč
Přístroj pro kontrolu geometrie náprav 89 250,00 Kč
Tester ABS 15 750,00 Kč
Dílenské nářadí 150 000,00 Kč
Zařízení pro měření emisí 1/2 + školení mechanika 166 821,00 Kč
Zařízení pro demontáž a montáž pneumatik 67 711,00Kč 
Zařízení pro vyvažování kol 1/2 76 023,00 Kč
Celkem 558 594,00 Kč
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Z výpočtu v tab. č. 26 vyplývá, že současné náklady vydávané na dodavatelské opravy VPPO 

strojní služby jsou nižší než provozní náklady opravny VPPO strojní služby.

8.1.4. Stanice technické kontroly

Provozní náklady Částka
Současné náklady 224 337,00 Kč
Mzdové náklady technika -321 948,00 Kč
Ušetřené náklady -97 611,00 Kč

tab. č. 27 provozní náklady stanice TK

Z výsledku výpočtu v tab. č. 27 je patrné, že současné zajištění technických kontrol na stanicích 

technické kontroly je méně nákladné, než zajištění vlastní stanicí technické kontroly.

8.2. Opravny a stanice TK a ME celkem

Současné náklady Cena
Nákladní vozidla 1 936 446,00 Kč
Osobní vozidla 316 108,00 Kč
VPPO strojní služby 203 141,00 Kč
STK 224 337,00 Kč
Emise 151 310,00 Kč
Pneuservis 127 935,00 Kč
Celkem 2 959 277,00 Kč

tab. č. 28 součet současných nákladů na opravy

Provozní náklady Cena
Mzdové náklady na 2 mechaniky -498 408,00 Kč
Náklady na provoz stanice ME 1/2 -5 468,00 Kč
Mzdové náklady na mechanika -249 204,00 Kč
Náklady na provoz stanice ME 1/2 -5 468,00 Kč
Mzdové náklady na mechanika -249 204,00 Kč
Mzdové náklady technika a kalibraci přístrojů -350 627,00 Kč
Celkem -1 358 379,00 Kč

tab. č. 29 součet provozních nákladů 
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Současné náklady 2 959 277
Provozní náklady -1 329 700
Celkem 1 629 577

tab. č. 30 rozdíl nákladů 

tab. č. 31 součet investičních nákladů 

V případě,  že  provedu součet  současných  nákladů na  opravy nákladních  vozidel,  osobních 

vozidel, VPPO strojní služby, měření emisí výfukových plynů a stanice technické kontroly [tab. 

č. 28] a od tohoto součtu odečtu součet provozních výdajů všech opraven a stanic [tab. č. 29], 

pak je výsledek kladný[tab. č. 30]  = >  zřízení vlastních opraven a stanic je efektivní.

                                                                              [1.14]

Investiční náklady Cena
Zřízení pracovní jámy 220 000,00 Kč
Odsávací zařízení výfukových plynů 61 356,00 Kč
Jámový zvedák 243 117,00 Kč
Diagnostika elektroniky vozidel 150 000,00 Kč
Přístroj pro kontrolu geometrie náprav 89 250,00 Kč
Tester ABS 15 750,00 Kč
Dílenské nářadí 300 000,00 Kč
Zařízení pro měření emisí 1/2 + školení mechanika 166 821,00 Kč
Zařízení pro demontáž a montáž pneumatik 220 448,00 Kč
Zařízení pro vyvažování kol 1/2 76 023,00 Kč
Odsávací zařízení výfukových plynů 62 820,00Kč
Odsávací zařízení výfukových plynů ME 42 102,00 Kč
Diagnostika elektroniky vozidel 150 000,00 Kč
Přístroj pro kontrolu geometrie náprav 89 250,00 Kč
Tester ABS 15 750,00 Kč
Dílenské nářadí 150 000,00 Kč
Zařízení pro měření emisí 1/2 + školení mechanika 166 821,00 Kč
Zařízení pro demontáž a montáž pneumatik 67 711,00Kč 
Zařízení pro vyvažování kol 1/2 76 023,00 Kč
Teplovzdušné vytápění 27 094,00 Kč
Zřízení pracovní jámy 220 000,00 Kč
Přístroje a zařízení 860 716,00 Kč
Školení technika 14 280,00 Kč
Celkem 3 485 332,00 Kč
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Z výpočtu [1.14],  kde je uveden podíl  celkových investičních nákladů a celkových nákladů 

provozních. Z výsledku vyplývá, že návrat celkových investic do navrhovaného zabezpečení 

strojní služby je 2,1 roku tzn. 2 roky a 1,2 měsíce. 
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9. Závěr

V diplomové práci jsem se zabýval hypotézou, zda by nebylo efektivnější zabezpečit opravy a 

údržbu požární techniky (dále jen MPT) a věcných prostředků požární ochrany (dále jen VPPO) 

strojní služby Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje  (dále  jen HZS Jčk)  vlastní 

opravnou. Hypotézu jsem stanovil na základě rozsáhlého studia nákladů HZS Jčk za provedené 

opravy PT a VPPO strojní služby dodavatelskými firmami, uvedené v příloze č. 2. Při bližším 

studiu problematiky jsem dospěl ke zjištění, že by k vlastnímu zabezpečení oprav bylo nutné 

zřídit  opravnu  nákladních  vozidel,  opravnu osobních  vozidel,  stanici  měření  emisí,  stanici 

technické kontroly a pneuservis. V práci jsem navrhl prostory pro uvedené opravny a stanice a 

potřebné dílenské zařízení a přístroje k opravám a kontrolám MPT a VPPO včetně investičních 

nákladů.  Dále  bylo  nutné  navrhnout  potřebné  množství  zaměstnanců  -   mechaniků  popř. 

techniků  a  vypočítat  mzdové  náklady.  Vyhodnocením současných  a  potřebných  budoucích 

provozních a investičních nákladů opraven jsem dospěl k závěru, že zřízení opravny nákladních 

vozidel,  opravny  osobních  vozidel,  stanice  měření  emisí  a  pneuservisu  je  z ekonomického 

hlediska efektivnější než zajištění současné. Zřízení samostatné opravny VPPO strojní služby a 

stanice technické kontroly efektivní není. Ovšem při sečtení všech nákladů a investic do všech 

opraven a stanic je i při ztrátovosti opravny VPPO strojní služby a stanice technické kontroly 

ekonomická efektivnost zajištěna.

Z pohledu  kvalitativního  je  navržené  zajištění  strojní  služby  také  efektivní  vzhledem  k 

navrženým  ročním  servisním  prohlídkám  veškeré  MPT  a  VPPO  strojní  služby.  Těmito 

prohlídkami by také do jisté míry byla eliminována poruchovost a nehodovost MPT a VPPO 

strojní služby. Kromě těchto prohlídek by zbývalo více časového prostoru pro školení a cvičení 

hasičů – strojníků a tím by byla zvyšována akceschopnost jednotky.

Analýza provedená v diplomové práci je platná za stanovených podmínek správného výkladu 

zákonu o ochraně hospodářské soutěže.

Vzhledem k velkému počtu různých výrobců podvozků MPT a VPPO strojní služby, kterými 

disponuje HZS Jčk,  by bylo v budoucnosti  výhodnější  orientovat  pořizování MPT a VPPO 

strojní  služby  od  jednoho  výrobce.  Tímto  krokem  by  bylo  možné  jednat  s výrobcem  o 

autorizaci  opraven  pro  danou  tovární  značku  pro  servis  vlastního  vozového  parku. 

K uvedenému doporučení pořizování MPT a VPPO strojní služby jsem dospěl po prostudování 

velmi  rozdílných  požadavků  na  navzájem nekompatibilní  dílenské  zařízení  a  přístroje  pro 

diagnostiku.  V případě  sjednocení  požadavků  výrobců  na  dílenské  zařízení  a  přístroje,  by 

nebyly kladeny tak vysoké ekonomické nároky na pořizování dílenského zázemí. Takto by se 
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mohly  sjednotit  požadavky  pro  autorizaci  opraven  různých  továrních  značek  a  nebyla  by 

znevýhodněna stávající situace ve vlastnictví rozdílných továrních značek MPT a VPPO strojní 

služby.    

Závěrem mohu  konstatovat,  že  hypotéza  zajištění  strojní  služby  vlastní  opravnou  byla  za 

daných podmínek potvrzena. 
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