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1. Úvod 

Doprava hasičů, hasiv a požárního příslušenství na místo mimořádné události (dále jen 

„MÚ“) je důležitou součástí profesionálně provedeného zásahu. K této činnosti slouží 

u hasičských sborů různé typy požárních automobilů, které je nutné mít ve výborném 

technickém stavu a proto se jim věnuje zvýšená pozornost při jejich řízení, obsluze, údržbě 

a opravě. Nejrozšířenějším typem techniky jsou cisternové automobilní stříkačky (dále jen 

„CAS“), dále pak dopravní automobily, automobilové plošiny, automobilové žebříky a jiné 

speciální automobily.  

Provoz a údržbu požární techniky u Hasičského záchranného sboru (dále jen „HZS“) 

zajišťuje strojní služba. Zabezpečením úkolů strojní služby jsou pověřeni vedoucí strojní 

služby a technici strojní služby, kteří odpovídají za provozuschopný stav prostředků strojní 

služby, zpracovávají časový plán údržby a zkoušek včetně opatření v souvislosti se změnou 

klimatických či jiných podmínek provozu a zabezpečují dílenskou činnost. O požární technice 

vedou po dobu jejího provozu stanovenou dokumentaci. Dalším příslušníkem strojní služby je 

strojník, který plní zadané úkoly strojní služby při použití jejích prostředků, které řídí, 

obsluhuje, udržuje a opravuje. [2] 

V této práci se zaměřím na CAS v základním nebo technickém provedení, které 

vyjíždí k MÚ jako první, tzv. „prvosledová“. Výbava těchto vozidel umožňuje nasazení na 

největší rozsah možných MÚ, od zásahů u požárů přes dopravní nehody až po odstraňování 

nebezpečných stavů. Výběr vozidel jsem uskutečnil u Hasičského záchranného sboru 

Olomouckého kraje, územního odboru (dále jen "ÚO") Přerov a zaměřil jsem se u vozidel na  

rozbor kilometrových průběhů, porovnání výjezdové a ostatní činnosti vozidel a přehled 

nákladů na opravy a údržbu.  

Okres Přerov se nachází ve východní části Olomouckého kraje, na úrodné rovinaté 

Hané, která pozvolna přechází v Moravskou bránu ohraničenou Oderskými a Hostýnskými 

vrchy.  

Rozloha okresu je 844,74 km², z toho je 70,92 % zemědělských pozemků, které tvoří 

orná půda z 82,77 % (58,70 % rozlohy okresu) a ostatní pozemky 29,08 %, z toho 54,99 % 

lesy (15,99 % rozlohy okresu). Počet obyvatel je 134 265 osob (hustota zalidnění je 159 

obyvatel na 1 km²). V okrese Přerov jsou 104 obce, z toho 6 měst a 2 městyse. [5] Jeho správa 

je řízena třemi územně samosprávnými celky. Umístění Olomouckého kraje a okresu Přerov 

na mapě České republiky je zobrazeno na Obrázku č. 1.  
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Krajinu okresu Přerov charakterizují rozsáhlé roviny střední Hané na jihu, v severní 

části se rozkládají kopce a údolí zmíněných vrchovin, z čehož se odvíjí i odlišné 

charakteristiky jízdy požární techniky. Požární stanice (dále jen "PS") ÚO Přerov se nachází 

ve městech: Přerov, Hranice, Kojetín a Lipník nad Bečvou. 

 

Obrázek č.  1: Mapa ČR s umístěním Olomouckého kraje a okresu Přerov 
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2. Rešerše 

Své poznatky jsem čerpal nejen z vyhlášek a zákonů, které se danou problematikou 

zabývají, ale rovněž ze sbírek interních aktů řízení MV – generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru České republiky a jiných předpisů. Některé citace zde uvádím. 

Právní předpisy 

Vyhláška č. 226/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 

Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. [8] 

Vyhláška vymezuje princip plošného pokrytí území jednotkami požární ochrany. 

Stanovuje způsob zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek, organizaci řízení 

v jednotkách, činnost hasičů při zásahu. Specifikuje odbornou způsobilost a odbornou 

přípravu hasičů. 

Vyhláška č. 35/2007 Sb.,kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 49/2003 Sb., 

o technických podmínkách požární techniky. [9]  

Vyhláška specifikuje technické podmínky zásahového požárního automobilu, do 

něhož patří i technický automobil chemický a požární příslušenství pro danou požární 

techniku.  

Nařízení Olomouckého kraje č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 

plošného pokrytí území Olomouckého kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení 

č. 1/2005, 1/2006 a 2/2006. [10] 

Základní literatura 

Pokyn č. 9 generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka 

ministra vnitra ze dne 13. března 2006, kterým se vydává Řád strojní služby Hasičského 

záchranného sboru České republiky. [2] 

Pokyn definuje úkoly strojní služby Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „HZS ČR“) při zabezpečení provozuschopnosti, provozování, údržbě a skladování 

prostředků strojní služby, zejména požární techniky (dále jen „PT“) a vybraných věcných 

prostředků požární ochrany. 
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3. Vysvětlení pojmů 

Z důvodu používání technických termínů v oblasti požární techniky a v organizaci 

jednotek požární ochrany, uvádím pro lepší pochopení textu některé další pojmy, které jsem 

převzal z vyhlášek, předpisů nebo z odborné literatury. 

Označení zásahového požárního automobilu tvoří údaj o druhu zásahového 

požárního automobilu, hodnota hlavního výkonového, popřípadě rozměrového 

parametru účelové nástavby nebo údaje o množství zásoby hasiva, hmotnostní třídy 

požárního automobilu, kategorii zásahového požárního automobilu a parametr 

provedení požárního automobilu podle rozsahu požárního příslušenství. [2] 

Motohodina [Mh]  je veličina měřená u strojů a motorů, u kterých nelze jinak měřit 

množství odvedené práce. Motohodina je jedna hodina práce motoru při jmenovitých 

otáčkách. Udává tedy přibližné zatížení motoru. Orientačně lze podle ní zjistit např. spotřebu 

paliva, určit servisní intervaly apod. [6] 

Typy stanic HZS ČR [7] 

C1 – stanice umístěná v obci  s počtem obyvatel do 40 tisíc. 

C2 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel od 40 tisíc do 75 tisíc. 

C3 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 75 tisíc. 

P1 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel do 15 tisíc nebo v části obce, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném 

početním stavu. 

P2 – stanice, která zabezpečuje výjezd družstva a je vybavena stanovenou požární technikou 

a automobilovým žebříkem. 

P3 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 30 tisíc nebo v části obce, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezd družstva a družstva 

o zmenšeném početním stavu a je vybavena stanovenou požární technikou, 

automobilovým žebříkem a další požární technikou. 

P4 – stanice umístěná v obci s počtem obyvatel nad 15 tisíc nebo v části obce, kde jednotka 

hasičského záchranného sboru kraje zabezpečuje výjezdy dvou družstev.  
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4. Systém jednotek PO 

Četnost nasazení a využití požární techniky závisí na jejím zařazení v systému 

jednotek PO. Jednotky požární ochrany (dále jen „JPO“) se dělí podle druhů a kategorií takto: 

[3] 

Druhy jednotek: 

Podle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob v těchto jednotkách ke zřizovateli 

jednotky PO se jednotky PO dělí na: 

•  jednotky hasičského záchranného sboru kraje (HZS kraje), které jsou součástí 

hasičských záchranných sborů krajů a jsou zřizovány státem. V těchto jednotkách 

vykonávají činnost příslušníci hasičského záchranného sboru kraje jako své povolání 

ve služebním poměru, 

•  jednotky sborů dobrovolných hasičů obce (SDH obce), které zřizuje obec, resp. město, 

a činnost v těchto jednotkách vykonávají členové jednotek sborů dobrovolných hasičů 

obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat činnost 

v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje, 

•  jednotky hasičského záchranného sboru podniku (HZS podniku), zřizované 

právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti 

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách 

vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob jako své 

povolání v pracovním poměru, 

•  jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku (SDH podniku), zřizované právnickými 

osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, které provozují činnosti se zvýšeným 

nebo s vysokým požárním nebezpečím, a činnost v těchto jednotkách vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě 

dobrovolnosti. 

Na každý druh jednotky PO jsou kladeny odlišné nároky z hlediska jejich operačního 

zařazení, dané doby výjezdu od nahlášení MU a maximální dobou dojezdu na místo zásahu, 

a tedy i na požární techniku. 
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Kategorie jednotek 

Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami PO se dle operační hodnoty dělí 

jednotky PO do šesti kategorií JPO I až JPO VI. 

Druhy a kategorie jednotek jsou uvedeny v Tabulce č. 1. 

Tabulka č. 1: Druhy a kategorie jednotek 

Kategorie 
jednotky PO 

Doba výjezdu 
[min] 

Územní působnost 
[min] 

Druh JPO 

JPO I 2 20 HZS kraje 

JPO II 5 10 SDH obce 

JPO III 10 10 SDH obce 

JPO IV 2 - HZS podniku 

JPO V 10 - SDH obce 

JPO VI 10 - SDH podniku 

 

V konkrétním případě je plošné pokrytí jednotkami požární ochrany okresu Přerov 

součástí dokumentace požární ochrany Olomouckého kraje. V Nařízení Olomouckého kraje 

č. 4/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Olomouckého 

kraje jednotkami požární ochrany, ve znění nařízení č. 1/2005, 1/2006 a 2/2006 obsahuje pro 

výše uvedený okres stanovený počet jednotek požární ochrany. Celkem se v okrese nachází 

137 jednotek požární ochrany, které jsou zařazeny do kategorií JPO a jejich přehled je uveden 

v Tabulce č. 2. 

Tabulka č.  2: Přehled kategorií JPO a jejich počet 

Kategorie JPO I II III IV V VI 

Počet JPO 4 4 16 2 109 2 

 

Přehled rozmístění jednotek JPO I – III v okrese Přerov je graficky znázorněn na 

Obrázku č. 2. 
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Obrázek č. 2: Okres Přerov - rozmístění JPO I – III 

ÚO Přerov zajišťuje požární ochranu v okrese Přerov, má čtyři požární stanice, které 

mají níže uvedené kategorie: 

stanice Přerov – centrální stanice kategorie C2, 

stanice Hranice – pobočná stanice kategorie P2, 

stanice Lipník nad Bečvou – pobočná stanice kategorie P1, 

stanice Kojetín – pobočná stanice kategorie P1. 
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5. Výběr požární techniky k analýze 

Při výběru vozidel k analýze provozu a údržby požární techniky, která má vyhodnotit 

poruchovost a náklady na provoz prvosledových CAS je třeba stanovit sledované období, 

počet vozidel a výběrové charakteristiky tak, aby byla v maximální míře zajištěna objektivita 

výsledků.  

Pro sledování provozu vozidel jsem stanovil dobu pěti let a to v rozmezí od roku 2004 

do roku 2008, což je dostatečně dlouhá doba pro srovnání událostí, které ovlivňují životnost 

vozidla. V rozboru jsem se zabýval hodnocením třech vybraných vozidel. 

Při výběru jsem hodnotil vozidla ÚO Přerov podle těchto charakteristik: 

•  výrobce podvozku, 

•  výrobce nástavby, 

•  stáří vozidla, 

•  provozní podmínky, 

•  ujeté km a počet jízd. 

Podvozková skladba vozidel na ÚO Přerov se v posledních letech mění a je různorodá, 

starší vozidla jsou od tuzemských výrobců TATRA, LIAZ a AVIA a novější od zahraničních  

výrobců SCANIA, MAN a IVECO. Ve sledovaném období přicházejí v úvahu pouze 

podvozky TATRA a LIAZ, protože v tomto období byly prvosledové automobily jen od 

těchto výrobců. 

Požární nástavby všech prvosledových CAS ve sledovaném období jsou vyrobeny 

tuzemským výrobcem požární techniky THT s. r. o. Polička. 

Stáří prvosledových vozidel je v rozmezí od 8 do 13 let. Nejstarší vozidlo je umístěno 

na PS Přerov a nejnovější na PS Lipník nad Bečvou. 

Podmínky pro provoz CAS jsou v rámci okresu Přerov rozdílné. Přispívají k tomu typy  

komunikací a jejich stav, profil krajiny a klimatické podmínky.  

Co se týče ujetých kilometrů a počtu jízd, tak je mezi vozidly značný rozdíl, který 

vyplývá ze zařazení požární stanice do poplachového plánu, stupně poplachu, předurčenosti 

pro jednotlivé typy událostí (požáry, dopravní nehody, odstranění nebezpečných stavů) 



 - 16 - 

a z počtu strojníků na stanicích. Počty ujetých kilometrů a počty jízd pro každé vozidlo jsou 

uvedeny v Tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Ujeté km a počet jízd prvosledové techniky v letech 2004 - 2008 

Požární stanice Vozidlo Ujeté km Počet jízd 

Přerov CAS 24 LIAZ 18.29 XA 22 818 1 152 

Hranice CAS 24 TATRA T-815 54 102 2 677 

Kojetín CAS 24 TATRA T-815 24 362 1 396 

Lipník n. B. CAS 24 TATRA T-815 40 379 1 689 

5.1. Složení požární techniky na ÚO Přerov  

Zásahová požární vozidla hmotnostní třídy L, M a S jsou umístěna na čtyřech 

požárních stanicích ÚO Přerov a jejich rozmístění je uvedeno v Tabulce č. 4. Nejstarší 

automobil je CAS 32/6000/600 - S/3/R na podvozku TATRA T-148 vyrobený v roce 1982, 

který je umístěn na PS v Hranicích. V roce 2008 byl vozový park obměněn třemi CAS 

a jedním kontejnerovým automobilem. Tyto vozidla byla umístěna na PS Přerov, PS Hranice 

a PS Kojetín.  

Tabulka č. 4: Rozmístění požární techniky na ÚO Přerov 

Požární 
stanice 

Označení požárních 
automobilů 

Podvozek 
Rok 

výroby 

Přerov CAS 24/3200/400 - S/2/T SCANIA P340 LB 4x2 2005 

Přerov CAS 24/2500/400 - S/2/T LIAZ 18.29 XA 1995 

Přerov CAS 32/8200/800 - S/3/R TATRA T-815 PR2 6x6.1 1989 

Přerov CAS 20/3000/200 - S/3/T IVECO F 144 2008 

Přerov AZ 30 - S/2/Z TATRA T-815-2 PJ 28 6x6.1 1992 

Přerov AP 27 - S/2/Z TATRA T-815-2 PJ 28 4x4.1 1991 

Přerov TA/CH - L/1 AVIA A-31 T K 1995 

Přerov KA - L/1 AVIA A-31.1 N 1991 

Přerov KA - L/1 AVIA A-31.1 N 1991 
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Přerov KA - L/1 MAN TGL 12.180 2008 

Přerov DA 8 - L/1/Z AVIA A-31.1 K 1990 

Přerov VEA - L/3 TOYOTA Land Cruiser 75 4.2D 1998 

Hranice CAS 24/3200/400 - S/3/Z TATRA T-815 4x4.1 1997 

Hranice CAS 32/6000/600 - S/3/R TATRA T-148 1982 

Hranice CAS 15/2200/135 - M/2/Z MAN TGM 13.240 2008 

Hranice AZ 37 - S/2/Z TATRA T-148 PP 1982 

Hranice DA 8 - L/1/Z AVIA A-31.1 K 1984 

Hranice RZA /400 - L/2/T MERCEDES-BENZ DCI 416 4x4 2001 

Hranice TA/CH 2  - L/1 AVIA A21.1 F 1989 

Kojetín CAS 24/3200/400 - S/3/T TATRA T-815 4x4.1 1999 

Kojetín CAS 32/8200/800 - S/3/R TATRA T-815 PR2 6x6.1 1989 

Kojetín CAS 15/2200/135 - M/2/Z MAN TGM 13.240 2008 

Lipník n. B. CAS 24/3200/400 - S/3/T TATRA T-815 4x4.1 2000 

Lipník n. B. CAS 24/8200/800 - S/3/R TATRA T-815 PR2 6x6.1 1987 

Lipník n. B. RZA /116 - L/3/R NISSAN PATROL GR Wagon 1995 

Ve sledovaném období byla na PS ÚO Přerov umístěna prvosledová technika, která je 

uvedená v Tabulce č. 5. 

Tabulka č. 5: Prvosledová technika na požárních stanicích ÚO Přerov v letech 2004 - 2008 

Požární stanice Typ PS Prvosledový požární automobil Rok výroby 

Přerov C2 CAS 24 - LIAZ 18.29 XA 1995 

Hranice P2 CAS 24 - TATRA T-815 1997 

Kojetín P1 CAS 24 - TATRA T-815 1999 

Lipník n. B. P1 CAS 24 - TATRA T-815 2000 
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5.2. Výsledek výběru techniky 

Výsledek výběru podle uvedených charakteristik byl zjednodušen vyřazením 

nejstaršího vozidla CAS 24  LIAZ 18.29 XA, které je zcela jiné konstrukce než zbývající 

vozidla a mohlo by tak ovlivnit objektivnost analýzy. Zbylá tři prvosledová vozidla CAS 24 

TATRA T-815 jsem vybral pro účely této analýzy. Vozidla jsou umístěna na pobočných 

požárních stanicích v Hranicích, Kojetíně a Lipníku nad Bečvou.  

Výhoda tohoto výběru je v tom, že vozidla mají stejný typ podvozku i nástavby a  

provedením podle rozsahu požárního příslušenství jsou si podobné. Uvedena do provozu byla 

v průběhu tří let (1998 – 2000). Tento výběr tak zajistí maximální přesnost rozboru. 
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5.3. Popis vybraných vozidel 

Zásahové požární automobily a CAS 24/4000/500 – S/3/Z a CAS 24/4000/500 – S/3/T 

jsou určeny k přepravě požárního družstva 1+5, požárního příslušenství a hasebních 

prostředků na místo MÚ a umožňují provádět hasební zásah nízkotlakou i vysokotlakou 

vodou a těžkou a střední pěnou. Nádrž na vodu a pěnidlo je u těchto automobilů vyrobena 

z nerezového plechu. Vozidla jsou vybavena elektrickou centrálou a stativem s halogenovými 

světlomety. 

Podvozek TATRA T-815 4x4.1 je dvounápravový podvozek se stálým pohonem 

náprav,  je osazen motorem s dostatečným měrným výkonem 14,2 [W.kg-1]. 

Požární nástavba je modulová, vyrobená z ocelových profilů, na které jsou lepeny 

oboustranně pozinkované plechy. Ve střední části je umístěna nádrž na vodu a pěnidlo, která 

je konstruována jako jeden celek. V zadní části je zabudované čerpadlo GODIVA. Skříně 

s úložnými prostory jsou uzavřeny hliníkovými roletkami.  

Technicko – taktická data 

Rozměry vozidla:  

Délka 8 190 [mm] 

Šířka 2 500 [mm] 

Výška 3 250 [mm] 

Světlost při celkové hmotnosti 290 [mm] 

Hmotnosti vozidla:  

Pohotovostní 11 700 [kg] 

Užitečná (včetně obsluhy) 5 300 [kg] 

Celková 18 000 [kg] 

Podvozek:  

Typ TATRA T-815 260R55 4x4.1 

Typ motoru naftový, přeplňovaný 

Výkon motoru 255 [kW] / 1 800 [ot.min-1] 



 - 20 - 

Náhon 4x4 se stálým pohonem náprav 

Převodovka Tatra, 12 stupňů vpřed, 2 vzad 

Brzdový systém 4 na sobě nezávislé systémy s ABS 

Objem palivové nádrže 210 [l] 

Nejvyšší povolená rychlost 100 [km.h-1] 

Kabina:  

Typ čelní, sklopná 

Počet míst k sezení 1+5 

Nástavba:  

Materiál 
Ocelový rám, oplechování pozinkovaným plechem 
pomocí lepení, hliníkové rolety a police 

Nádrže:  

Nádrž na vodu 4 000 [l] 

Nádrž na pěnidlo 500 [l] 

Čerpací agregát GODIVA GMA 2700: 

 Nízkotlak Vysokotlak 

Jmenovitý průtok 2 700 [l.min-1] 200 [l.min-1] 

Jmenovitý tlak 0,8 [MPa] 4,0 [MPa] 

Jmenovitá sací výška 3 [m]  

 

Vozidlo umístěné na PS v Hranicích, zobrazené na Obrázku č. 3,  bylo vyrobeno 

v roce 1998 (podvozek v roce 1997).  Na stanici bylo umístěno a zařazeno k výjezdové 

jednotce v září téhož roku. V roce 2001 a 2002 bylo vozidlo vážně poškozeno při haváriích. 

Během oprav byl v obou případech opraven podvozek, vyměněna kabina a vyměněna celá 

požární nástavba za novou. Vozidlo již dále nebylo havarované. Rozsah vybavení vozidla 

požárním příslušenstvím je základní. Součástí vybavení je elektrický lanový naviják. 
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Obrázek č.  3: CAS 24/3200/400 – S/3/Z umístěná na PS Hranice 

K výjezdové jednotce v Kojetíně bylo zařazeno v lednu roku 2000 vozidlo, které je 

zobrazené na Obrázku č. 4. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1999. Po celou dobu provozu 

nebylo havarované. V roce 2006 byla provedena do nástavby CAS vestavba soupravy 

hydraulického vyprošťování a dovybaveno elektrickým lanovým navijákem. Provedení 

požárního automobilu je rozsahem požárního příslušenství  speciální technické.  

Vozidlo z PS v Lipníku nad Bečvou zobrazené na Obrázku č. 5, bylo vyrobeno v roce 

2000 a umístěno na PS v dubnu roku 2003. Po dobu provozu nebylo havarované. V roce 2007 

byla provedena do nástavby CAS vestavba soupravy hydraulického vyprošťování. Automobil 

se rozsahem požárního příslušenství řadí mezi speciálně technické. 

Ke každému vozidlu je přidělený strojník, který provádí na vozidle základní údržbu 

a kontroly podvozku a nástavby. Do vozového sešitu zapisuje údaje o provedených údržbách, 

opravách, technických prohlídkách, výměnách nebo opravách pneumatik, výměnách 

provozních kapalin, výměnách a ošetřování akumulátorů. 
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Obrázek č.  4: CAS 24/3200/400 – S/3/T umístěná na PS Kojetín 

 

Obrázek č.  5: CAS 24/3200/400 – S/3/T umístěná na PS Lipník nad Bečvou 
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6. Rozbor kilometrových průběhů 

V této části práce jsem se zaměřil na závislost ujetých kilometrů, vykonaných 

motohodin a spotřebě pohonných hmot u sledovaných vozidel. Pro přepočet motohodin na 

kilometry je stanoven poměr 1:50.  

Provozní údaje o počtu ujetých kilometrů, počtu motohodin a množství doplněných  

pohonných hmot a olejů jsou zaznamenávány po ukončení jízdy nebo práci stroje do Výkazu 

jízd a práce PT, který je veden pro každé vozidlo. Po ukončení kalendářního měsíce provádí 

ve Výkazu jízd a práce PT odpovědná osoba kontrolu zapsaných údajů a uzávěrku 

s vyhodnocením počtu ujetých km, počtu motohodin a spotřeby pohonných hmot a olejů. [2] 

Po provedené uzávěrce jednotlivých vozidel jsou dokumenty z PS zaslány na centrální 

požární stanici do Přerova, kde pak technik strojní služby provádí uzávěrku za celý ÚO. Proto 

nebylo složité čerpat údaje od vybraných vozidel a z dokumentace sestavit přehled 

kilometrového průběhu vozidel, který je uveden v Tabulkách 6 až 8. 

Motohodiny, které motory vozidel vykonají jsou zaznamenávány v minutách 

a zapisovány po provedené práci stroje.  

Zásahová PT musí mít stále plné nádrže pohonných hmot a to tak, že za plnou se 

považuje nádrž s obsahem minimálně 90 % pohonných hmot. [2] Vozidla jsou proto 

tankována průběžně tak, aby bylo toto ustanovení dodrženo. 

Tabulka č. 6: Kilometrový průběh vozidla CAS 24 T-815 z PS Hranice 

Rok Počet jízd km 
Počet 
zásahů 

Mh 
NM 
[l] 

Olej 
[l] 

Spotřeba 
[l.100km-1] 

2004 454 9 445 201 82 4 845 8 35,77 

2005 457 9 779 219 92 4 825 80 33,60 

2006 503 9 869 249 63 4 682 21 35,91 

2007 637 12 145 327 76 5 690 53 35,68 

2008 626 12 864 280 72 5 934 13 36,01 

Celkem 2677 54 102 1276 385 25 976 175 35,40 

Měsíčně 45 902 21 6 433 3 35,40 

Ročně 535 10 820 255 77 5 195 35 35,40 
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Tabulka č. 7: Kilometrový průběh vozidla CAS 24 T-815 z PS Kojetín 

Rok Počet jízd km 
Počet  
zásahů 

Mh 
NM 
[l] 

Olej 
[l] 

Spotřeba 
[l.100km-1] 

2004 277 4 191 143 22 1 900 7 35,86 

2005 228 4 107 117 24 1 862 91 35,24 

2006 280 4 302 174 20 1 880 8 35,43 

2007 325 6 285 186 24 2 673 39 35,69 

2008 286 5 477 170 30 2 502 32 35,98 

Celkem 1396 24 362 790 119 10 817 177 35,64 

Měsíčně 23 406 13 2 180 3 35,64 

Ročně 279 4 872 158 24 2 163 35 35,64 

 

Tabulka č. 8: Kilometrový průběh vozidla CAS 24 T-815 z PS Lipník n. B. 

Rok Počet jízd km 
Počet jízd 
k zásahu 

Mh 
NM 
[l] 

Olej 
[l] 

Spotřeba 
[l.100km-1] 

2004 328 6 373 162 38 2 996 5 36,21 

2005 294 6 859 102 59 3 079 65 31,39 

2006 325 8 806 141 26 3 651 10 36,13 

2007 361 9 179 181 27 3 795 38 36,04 

2008 381 9 162 182 32 3 850 7 35,77 

Celkem 1689 40 379 768 182 17 371 125 35,11 

Měsíčně 28 673 13 3 290 2 35,11 

Ročně 338 8 076 154 36 3 474 25 35,11 

 

V rámci programu snižování dopravní nehodovosti musí strojník HZS Olomouckého 

kraje najet s vozidlem hmotnostní třídy S minimálně 50 km v kalendářním měsíci. [1] Jestliže 

kilometry s vozidlem nenajede v průběhu měsíce při jízdách k MÚ nebo při ostatních jízdách, 

zúčastní se kondičních jízd. Kondiční jízdy mají za úkol pravidelně udržovat řidičskou 
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kondici a postupně prohlubovat návyky ke kvalitnímu řízení vybraných motorových vozidel. 

V počtu ujetých kilometrů vozidla se toto pravidlo projevuje navýšením ujetých kilometrů. 

Počet strojníků na jednotlivých stanicích je uveden v Tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9: Počet strojníků na PS 

Požární stanice Počet strojníků 

Hranice 12 

Kojetín 6 

Lipník n. B. 9 

 

V přehledech kilometrových průběhů jednotlivých vozidel jsem pro lepší 

porovnatelnost vypočítal měsíční a roční průměr hodnot ve sledovaném období.  

Při srovnání ujetých kilometrů za celé sledované období je zřejmé, že počet ujetých 

kilometrů je úměrný počtu jízd a na celkový počet ujetých kilometrů má vliv počet strojníků 

na jednotlivých stanicích. Nejvíce km najelo vozidlo z PS Hranice a nejméně vozidlo z PS 

Kojetín. 

Co se týče motohodin, tak v ročním průměru odpracovala nejvíce CAS z PS Hranice 

s počtem 77 Mh, která zasahovala u 255 zásahů, dále pak CAS z Lipníka nad Bečvou 

s počtem Mh 36 u 154 zásahů a nejméně CAS z Kojetína 24 Mh u 158 zásahů. Z toho 

vyplývá, že počet motohodin není úměrný počtu zásahů, ale době práce stroje při zásahu. 

Spotřeba pohonných hmot se u sledovaných vozidel pohybovala od 34,11 [l.100km-1] 

u CAS z PS Lipník nad Bečvou, přes 35,40 [l.100km-1] u CAS z PS Hranice až po 35,64 

[l.100km-1] u CAS z PS Kojetín. Rozdíly spotřeby pohonných hmot mezi vozidly jsou 

zanedbatelné a není třeba se jimi zabývat. Normovanou spotřebu, která je stanovena na 36,6 

[l.100km-1], automobily s mírnou rezervou splňují. 
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7. Rozbor výjezdové a ostatní činnosti 

V této části práce jsem sledoval poměr výjezdové a ostatní činnosti. Při jízdách k 

zásahům jsem bral v úvahu kilometry ujeté pouze na místo MÚ. Sledované údaje jsou 

uvedeny v Tabulkách č. 10, 11 a 12. 

Tabulka č. 10: Poměry výjezdové a ostatní činnosti vozidla CAS 24 T-815 z PS Hranice 

Rok 
Ujeté km 
celkem 

Ujeté km 
k zásahu 

Počet jízd 
celkem 

Počet jízd 
k zásahu 

% km 
k zásahu 

% jízd 
k zásahu 

2004 9 445 1 194 454 201 12,64 44,27 

2005 9 779 1 492 457 219 15,26 47,92 

2006 9 869 1 521 503 249 15,41 49,50 

2007 12 145 2 070 637 327 17,04 51,33 

2008 12 864 1 761 626 280 13,69 44,73 

Celkem 54 102 8 038 2 677 1 276 14,86 47,67 

Měsíčně 902 134 45 21 14,86 47,67 

Ročně 10 820 1 607 535 255 14,86 47,67 

 

Tabulka č. 11: Poměry výjezdové a ostatní činnosti vozidla CAS 24 T-815 z PS Kojetín 

Rok 
Ujeté km 
celkem 

Ujeté km 
 k zásahu 

Počet jízd 
celkem 

Počet jízd 
k zásahu 

% km 
k zásahu 

% jízd 
k zásahu 

2004 4191 784 277 143 18,71 51,62 

2005 4107 623 228 117 15,17 51,32 

2006 4302 810 280 174 18,83 62,14 

2007 6285 1220 325 186 19,41 57,23 

2008 5477 1076 286 170 19,65 59,44 

Celkem 24362 4513 1396 790 18,52 56,59 

Měsíčně 406 60 23 13 18,52 56,59 

Ročně 4872 903 279 158 18,52 59,59 
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Tabulka č.  12: Poměry výjezdové a ostatní činnosti vozidla CAS 24 T-815 z PS Lipník n. B. 

Rok 
Ujeté km 
celkem 

Ujeté km 
k zásahu 

Počet jízd 
celkem 

Počet jízd 
k zásahu 

% km 
k zásahu 

% jízd 
k zásahu 

2004 6 373 970 328 162 15,22 49,39 

2005 6 859 598 294 102 8,72 34,69 

2006 8 806 844 325 141 9,58 43,38 

2007 9 179 1 005 361 181 10,95 50,14 

2008 9 162 1 004 381 182 10,96 47,77 

Celkem 40 379 4 421 1689 768 10,95 45,47 

Měsíčně 673 74 28 13 10,95 45,47 

Ročně 8 076 884 338 154 10,95 45,47 

 

Ve výše  uvedených tabulkách  je vidět značný nepoměr mezi celkově ujetými 

kilometry a kilometry ujetými k zásahům. V průměru nejméně ujetých kilometrů k MÚ ve 

sledovaném období vykazuje vozidlo z Lipníka nad Bečvou a to pouhých 10,95 % 

z celkového počtu ujetých kilometrů, při 45,47 % všech jízd k zásahům z celkového počtu 

jízd. Vozidlo z PS Hranice má průměr ujetých kilometrů k MÚ 14,86 % se 47,67 % výjezdů. 

Nejvíce kilometrů k zásahům najelo vozidlo z PS Kojetín a to 18,52 % při 56,59 % výjezdů. 

Rozdíly v poměru mezi ujetými kilometry k zásahům a celkovými počty ujetých 

kilometrů lze zdůvodnit vyšším počtem najetých kilometrů při jízdách k výcvikům, 

kondičních a ostatních jízdách.  
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8. Rozbor oprav vozidel 

Pro zhodnocení stavu poruchovosti vozidel v závislosti na průběhu ujetých kilometrů, 

jsem provedl sběr dat o opravách. Tyto údaje jsem čerpal z dostupných zdrojů. 

Hlavním dokumentem každého vozidla je dle Řádu strojní služby Vozový sešit, kde 

příslušníci strojní služby zapisují veškeré události, které se na vozidle v průběhu jeho provozu 

vyskytnou. Zaznamenávají se zde opravy prováděné svépomocí, opravy prováděné 

dodavatelsky, výměny olejů, mazání, mytí podvozku, ošetřování akumulátorů, výměny 

a opravy pneumatik, záznamy o technických prohlídkách, o nehodách a jiné záznamy. 

Dalším zdrojem údajů byl přehled faktur za opravy a servisní činnosti prováděné 

dodavatelsky a za nákupy náhradních dílů. Z těchto dokumentů jsem čerpal přesné částky 

vynaložené na sledované skupiny. 

8.1. Rozdělení oprav 

Údržbu a opravy na vozidlech jsem rozdělil na dvě skupiny a v analýze se zabýval jen 

neplánovanými opravami: 

a) plánované (plán údržby stanovený výrobcem vozidel), 

b) neplánované (poruchy a závady, které nelze předvídat). 

Do plánované údržby jsou zahrnuty náklady na výměny provozních kapalin, výměny 

olejů, filtrů, pneumatik, mazání a čištění podvozku. Tyto náklady jsem do sledování 

nezahrnul, protože jsou pro všechna vozidla předepsány stejné úkony, náklady by tedy byly 

identické nebo velmi podobné a neměl bych tudíž co porovnávat. 

Neplánované opravy lze jen velmi těžce předvídat a mohou kdykoliv zapříčinit 

odstavení techniky a omezení akceschopnosti jednotky.  

Z důvodu lepší orientace a porovnání nákladů jsem rozdělil opravy do následujících 

skupin: 

a) motorová část (opravy motorů, vstřikovacích čerpadel, rozvodů), 

b) podvozková část (brzdy, řízení, převodovka, diferenciál, spojka, rám), 

c) nástavbová část (čerpadlo a armatury, nosné prvky nástavby, nádrž, rolety), 

d) elektroinstalační část (alternátor, startér, baterie, elektrospotřebiče, žárovky). 
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8.2. Náklady na opravy CAS 

Přehled nákladů na opravy sledovaných vozidel v letech 2004 - 2008 podle výše 

uvedených skupin je popsán v Tabulkách č. 13 až 15. 

Tabulka č. 13: Náklady na opravy vozidla CAS 24 T-815 z PS Hranice 

Rok Motor Podvozek Nástavba Elektroinstalace 

2004 480 Kč 149 824 Kč 42 450 Kč 1 226 Kč 

2005 19 962 Kč 13 865 Kč 1 796 Kč 9 500 Kč 

2006 5 230 Kč 19 802 Kč 2 350 Kč 900 Kč 

2007 5 925 Kč 73 596 Kč 26 400 Kč 1 341 Kč 

2008 5 535 Kč 21 336 Kč  7 000 Kč 

Celkem 37 132 Kč 278 423 Kč 72 996 Kč 19 967 Kč 

 

Náklady na opravy CAS z PS Hranice jsou poznamenány haváriemi, které mělo 

vozidlo v roce 2001 a 2002. Z grafického znázornění, které je zobrazeno na Obrázku č. 6, je 

patrný nárůst nákladů na opravy podvozku a motoru.  
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Obrázek č.  6: Graf - Náklady na opravy CAS z PS Hranice 

Mezi nejnákladnější opravy na vozidle patřily v roce 2004 oprava spojky,  řízení, 

brzdového systému a oprava mezinápravového diferenciálu, jejíž součástí byla demontáž 
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a montáž požární nástavby z důvodu špatného přístupu k opravovaným částem. V letech 2005 

a 2006 se na vozidle vyskytovaly závady servořízení, uložení a upevnění příčných 

stabilizátorů. V roce 2007 byl přetěsňován motor, převodovka, přední diferenciál a opravena 

byla částečná koroze kabiny. V roce 2008 byl opraven brzdový systém. 

Tabulka č. 14: Náklady na opravy vozidla CAS 24 T-815 z PS Kojetín 

Rok Motor Podvozek Nástavba Elektroinstalace 

2004 420 Kč  3 750 Kč 11 590 Kč 

2005 6 760 Kč 6 587 Kč 2 350 Kč 1 071 Kč 

2006 480 Kč 15 984 Kč 144 934 Kč  

2007 10 299 Kč 3 558 Kč 49 412 Kč 15 946 Kč 

2008 1 920 Kč   4 700 Kč 

Celkem 19 879 Kč 26 129 Kč 200 446 Kč 33 307 Kč 

 

Z celkových nákladů na opravy motoru, podvozku a elektroinstalace CAS z PS 

Kojetín byly po sledované období přiměřené, protože závady byly jen běžného charakteru.  
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Obrázek č.  7: Graf - Náklady na opravy CAS z PS Kojetín 

Jak je z grafu na Obrázku č. 7 zřejmé, nejnákladnější opravy byly pouze na požární 

nástavbě automobilu. V roce 2006 to byla oprava čerpadla GODIVA, oprava pojezdů 
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a držáků vyprošťovacího zařízení a části zkorodované karosérie, v roce 2007 byla provedena 

oprava hliníkové skříně na nářadí a požární příslušenství.  

Vozidlo bylo ve sledovaném období nejspolehlivější ze všech třech vybraných CAS. 

Tabulka č.  15: Náklady na opravy vozidla CAS 24 T-815 z PS Lipník n. B. 

Rok Motor Podvozek Nástavba Elektroinstalace 

2004 300 Kč    

2005 5 415 Kč 6 711 Kč   

2006 1 600 Kč 4 000 Kč 15 267 Kč 11 000 Kč 

2007 3 985 Kč 32 013 Kč 157 010 Kč 25 178 Kč 

2008 1 670 Kč  30 000 Kč  

Celkem 12 970 Kč 42 724 Kč 202 277 Kč 36 178 Kč 

 

U vozidla CAS z Lipníka nad Bečvou byla na opravy motoru vydána nejmenší částka 

jak vyplývá z Tabulky č. 15, nejnákladnější opravy byly na nástavbové části vozidla. 
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Obrázek č.  8: Graf - Náklady na opravy CAS z PS Lipník nad Bečvou 
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Ve sledovaném období byly nejdražší opravy na vozidle v roce 2007 a to oprava 

spojky a výměna kardanu na podvozkové části, na části nástavbové oprava koroze nástavby, 

výměna předních rolet a oprava držáků požárního příslušenství a vyprošťovacího zařízení 

LUKAS, v roce 2008 oprava výsuvné police a úložného prostoru, což je patrné i z grafického 

zobrazení na Obrázku č. 8. 

Celkový přehled nákladů na opravy sledovaných skupin u vybraných CAS v rozmezí 

let 2004 - 2008 je uveden v Tabulce č. 16 a graficky znázorněn na Obrázku č. 9. Je zřejmé, že 

nejvíce finančních prostředků bylo vydáno  na opravy nástavbových a podvozkových částí, 

a že z vybraných skupin jsou nejspolehlivější motor a elektroinstalace. 

Tabulka č.  16: Celkové náklady na opravy vozidel ve sledovaném období 

CAS Motor Podvozek Nástavba Elektroinstalace 
PS Hranice 37 132 Kč 278 423 Kč 72 996 Kč 19 967 Kč 
PS Kojetín 19 879 Kč 26 129 Kč 200 446 Kč 33 307 Kč 
PS Lipník n. B. 12 970 Kč 42 724 Kč 202 277 Kč 36 178 Kč 
Celkem 69 981 Kč 347 276 Kč 475 719 Kč 89 452 Kč 
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Obrázek č.  9: Graf - Náklady na opravy a údržbu sledovaných CAS 
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8.3. Vyhodnocení nákladů na opravy 

Z vyhodnocených tabulek a grafů je patrné, že za sledované období jsou největší 

náklady na podvozkovou část u vozidla z PS Hranice a náklady na opravy nástavbové 

a elektroinstalační části u vozidel z PS Kojetín a PS Lipník nad Bečvou.  

Důvodem by mohlo být to, že CAS z PS Hranice byla dvakrát vážně havarována, 

podvozková část byla opravována, ale vyskytovaly se na ní stále závady, které byly 

pozůstatky havárií. Nástavbová část byla vyměněna v roce 2002 a 2003 za zcela novou, ve 

sledovaném období byla zánovní a nebyly s ní vážné problémy.  

U vozidel z PS Kojetína a Lipníka nad Bečvou se projevil nárůst nákladů na opravy 

nástaveb, které jsou na vozidlech původní a vyžadují větší pozornost na údržbu. Co se týče 

motorové a podvozkové části, jde u těchto vozidel o běžné opravy úměrné stáří. 

Ze sledovaných skupin se jeví nejspolehlivější motorová část a elektroinstalační, 

naopak nejnákladnější opravy byly na nástavbové a podvozkové části automobilů.  
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9. Závěr 

Rozbor provozu a údržby mobilní požární techniky na ÚO Přerov nám ukázal, že 

nejspolehlivější část vozidel je motorová, i když je značně zatěžována studenými starty 

a nárazovým náběhem maximálního výkonu při výjezdech k MÚ. Nejvyšší náklady byly 

vynaloženy na opravy požárních nástaveb,  na kterých se nejčastěji opravovaly držáky a 

pojízdné výsuvy,  rolety a požární čerpadlo.  

Vozidlo z PS Hranice se liší od ostatních dvou automobilů v nákladech na opravy 

podvozkové části z důvodů předešlých dvou vážných havárií. 

Orientační doba životnosti CAS je 8 let pro vozidla vyrobená před rokem 2000 a 10 let 

pro vozidla novější. [2] Vybraná vozidla jsou vyrobena do roku 2000, překročila již orientační 

dobu životnosti a proto se dá očekávat, že náklady na opravy a údržbu porostou. 

Tato analýza je aplikovatelná na jakoukoliv vybranou skupinu požární techniky nejen 

u profesionálních hasičských sborů. Důležitou podmínkou správnosti výsledků rozboru je 

množství a kvalita vstupních údajů. 
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10.  Seznam zkratek a pojmů 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

HZS OLK Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

ÚO  Územní odbor 

PS  Požární stanice 

PT  Požární technika 

PO  Požární ochrana 

JPO  Jednotka požární ochrany 

CAS  Cisternová automobilní stříkačka 

NM  Nafta motorová 

Mh  Motohodina 

MÚ  Mimořádná událost 
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