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Anotace 

Letocha, T. Obměna dopravních automobilů u jednotek SDH obcí na okrese Hodonín. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2012. 56 s. 

 

V první části své bakalářské práce jsem zpracoval data o stávajícím stavu mobilní požární 

techniky a věcných prostředků požární ochrany. Ze statistických dat jsem vyhodnotil činnost 

vybraných druhů jednotek v předešlých letech v okrese Hodonín. Na základě současných 

legislativních požadavků jsem sestavil dotazník pro velitele jednotek s otázkami na podobu 

požadovaného automobilu. Ze zpracovaných dat a požadavků vybraných jednotek jsem navrhl 

dopravní automobil pro obměnu. Závěrem jsem zhodnotil navrhované varianty a možnosti 

financování obměny požární techniky. 
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Abstract 

Letocha, T. Replacement of crew carriers in the case of volunteer fire brigades in the district 

of Hodonín. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, FBI, 2012. 56 p. 

 

In the first part of my thesis, I processed the data on the current state of mobile fire fighting 

equipment and material means of fire protection. From the statistical data I evaluated the 

activity of selected units in the Hodonin district in previous years. Based on current legislative 

requirements I made up a questionnaire for the unit commander issues on the desired carrier 

characteristics. From the processed data and requirements, provided by selected units,  

I proposed a crew carrier design for the intended replacement. In conclusion I evaluated the 

proposed alternatives and financing possibilities of fire equipment replacement. 
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Seznam zkratek 
 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

DA Dopravní automobil 

EU Evropská unie 

GŘ HZS Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

HZS Hasičský záchranný sbor 

HZSp Hasičský záchranný sbor podniku 

IDP Izolační dýchací přístroj 

IZS Integrovaný záchranný systém 

JmK Jihomoravský kraj 

JPO Jednotka požární ochrany 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

JSDHp Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

MPT Mobilní požární technika 

MV Ministerstvo vnitra 

NL Nebezpečné látky 

PO Požární ochrana 

SaP Síly a prostředky 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

SIAŘ Sbírka interních aktů řízení 

SSU Statistické sledování událostí  

VPPO Věcné prostředky požární ochrany 
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1. Úvod 

 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů byly a bezpochyby jsou i v dnešní době 

neodmyslitelnou složkou integrovaného záchranného systému České republiky. Každý den 

se podílejí na řešení mnoha mimořádných událostí. A zdaleka už se nejedná jenom  

o likvidaci požáru. Svoji nezastupitelnou úlohu mají především při přírodních katastrofách, 

živelných pohromách či povodních, mnoho zásahů je technických. V posledních letech 

jsou vybrané jednotky předurčovány také na řešení dopravních nehod. Jednotku netvoří jen 

hasiči a jejich práce, ale zcela určitě i mobilní technika a věcné prostředky, které k práci 

používají. Právě mobilní požární technikou v Jihomoravském kraji a především v okrese 

Hodonín se zabývá následující práce. Technika je u jednotek využívána po mnoho let  

a postupně stárne, po stránce technické i po stránce morální a užitné. Prioritou u každé 

jednotky vždy zůstává cisternová automobilová stříkačka, ta je totiž ve většině případů 

prvovýjezdovým vozidlem. U dobrovolných jednotek mají ale svou úlohu také dopravní 

automobily, jejichž obměnou se práce zabývá především. Hlavním cílem práce je 

navrhnout dopravní automobil, který by měl nahradit dosluhující dopravní automobily 

s přihlédnutím k současným potřebám dobrovolných jednotek a jejich činnostem. 

Financování dobrovolných jednotek spadá přímo pod jejich zřizovatele, tj. obce. Pro 

pořízení mobilní techniky je však potřeba najít i jiné zdroje prostředků. 

Důležitým podkladem pro vypracování návrhu nového automobilu je výčet a stav stávající 

mobilní techniky v okrese. Prvním krokem je tedy analýza současného stavu, počet 

techniky, jejich druh a stáří. Pro objektivní návrh vhodného automobilu je důležité 

vyhodnocení činností dobrovolných jednotek, především kategorie JPO II a JPO III. Právě 

tyto jednotky disponují ve většině případů jak cisternovou stříkačkou, tak i dopravním 

automobilem jako druhosledovým vozidlem. Jednotky SDH obcí jsou postupně 

vybavovány nejrůznějšími věcnými prostředky, tak jak to vyplývá z individuálních potřeb 

a jak to dovolují obecní rozpočty. Z analýzy současného stavu těchto prostředků vzejde 

kapacitní potřeba a druh nástavby či vestavby dopravního automobilu. Velikost kabiny pro 

posádku bude stanovena na základě velikosti prvního výjezdového vozidla a počtu hasičů 

účastnících se výjezdů. Druh podvozku bude zvolen na základě geografických  

a demografických charakteristik území s přihlédnutím k druhu zásahů, na kterých se tato 
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vozidla podílí. Pro co nejpřesnější stanovení individuálních potřeb jednotek bude sestaven 

dotazník pro velitele, ve kterém budou moci vyjádřit své představy a priority ve vztahu 

k případnému novému dopravnímu automobilu. Na základě těchto informací bude navržen 

nový dopravní automobil, jeho velikost popřípadě typ a parametry. Bude stanoven soupis 

věcných prostředků, kterými bude vozidlo vybaveno. V závěru budou zhodnoceny 

navržené možnosti s doplněním ekonomických aspektů a možností financování. 
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2. Rešerše 

 

Před vypracováním své bakalářské práce jsem prostudoval následující předpisy  

a dokumenty, které se danou problematikou zabývají. 

 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů  

Je základním legislativním dokumentem na úseku požární ochrany České republiky. 

Obsahuje povinnosti ministerstev, krajů, obcí a jiných státních orgánů, právnických  

a fyzických osob na úseku požární ochrany, organizaci a činnost jednotek požární ochrany. 

 

Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška upravuje plošné pokrytí, zřizování, vnitřní organizaci a vybavení jednotek PO. 

Dále obsahuje organizaci řízení, akceschopnost, činnosti hasičů, odbornou způsobilost  

a další. V přílohách stanovuje minimální počty členů jednotek SDH obcí, jejich minimální 

vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany.  

 

Vyhláška MV č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění 

pozdějších předpisů 

Tato vyhláška stanovuje technické podmínky pro zásahové požární automobily. Uvádí 

výčet norem, jejichž požadavky musí být splněny. V příloze č. 2 stanovuje technické 

podmínky pro dopravní automobil. 

 

ČSN EN 1846-1 Požární automobily – Část 1: Terminologie a označení 

Norma upravuje definici požárního automobilu, členění dle celkové hmotnosti, kategorie 

motorových vozidel, skupiny motorových vozidel a zkratky druhů požárních automobilů. 

 

ČSN EN 1846-2 Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a 

provedení 

Norma upravuje obecné požadavky na požární automobily z pohledu jejich provedení  

a bezpečnosti, např. nájezdové úhly, světlou výšku, minimální rychlost, stoupavost a další. 



Charakteristika území 

 

6 

3. Charakteristika území 

 

Každé vozidlo, pokud má být správně navrženo pro konkrétní činnost na daném 

území, musí vycházet z charakteristiky tohoto území. Musí respektovat převažující druh 

terénu a jeho členitost. Pokud má být tedy technika navržena víceméně na míru, musí být 

určena pro konkrétní terénní podmínky menšího území, nebo musí vykazovat univerzální 

vlastnosti, které jsou možné přizpůsobit většímu územnímu celku či oblasti.  

 

 

3.1 Jihomoravský kraj 

 

Jihomoravský kraj tvoří jihovýchodní část České republiky. Zahraničními sousedy 

kraje je Slovensko na východě a Rakousko na jihu území. Celkem 673 obcí kraje je 

rozděleno do 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Přírodní 

podmínky v Jihomoravském kraji jsou různorodé a mají samozřejmě vliv na způsob 

využívání krajiny a na způsob života v konkrétní lokalitě. Rozlohou 7 195 km
2
 se 

Jihomoravský kraj řadí na čtvrté místo v republice. Vzhledem k průmyslové tradici Brna  

a jeho okolí má stále dominantní postavení zpracovatelský průmysl. Tradičním odvětvím 

především jižních oblastí kraje je zemědělství, když téměř 60 % celkové rozlohy kraje 

tvoří zemědělská půda. Z hlediska požadavků na požární ochranu je nutno věnovat 

pozornost velké koncentraci obyvatelstva a průmyslových objektů na území města Brna.  

Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj důležitou tranzitní funkci. Kostru dopravního 

systému tvoří dálnice D1, D2 a rychlostní komunikace R43 a R52. Krajem prochází dva 

hlavní železniční koridory propojující země EU. Civilní letiště v Tuřanech je celoročně 

schopno přijímat všechny typy letadel [18].  

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje je rozdělen na 6 územních odborů: 

Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo. V současné době zaměstnává více než 

900 příslušníků a občanských zaměstnanců. S ohledem na rozlohu kraje a potřebu 

plošného pokrytí je zde 26 stanic HZS a téměř 700 jednotek SDH obcí. 
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3.2 Charakteristika okresu Hodonín 

 

Okres Hodonín leží na jihovýchodní Moravě při hranici se Slovenskou republikou. 

Území okresu o celkové rozloze 1 099 km
2
 zaujímá 15,3 % rozlohy území Jihomoravského 

kraje a je charakteristické svým protáhlým tvarem ze západu na východ. Z geologického 

hlediska je pro okres charakteristický členitý terén. Severní část Hodonínska tvoří listnaté 

lesy Ždánického lesa a Chřibů, jižní část lemují hřebeny Bílých Karpat. Středem území 

prochází úrodný Dolnomoravský úval s velkou převahou rovinatého terénu. Střední 

nadmořská výška okresu je 263 metrů. Území okresu Hodonín náleží jako téměř celá 

Morava k povodí řeky Moravy, která představuje nebezpečí ve formě povodní. Z hlediska 

podnebí leží okres v nejteplejší a nejsušší oblasti České republiky, které v letních měsících 

zvyšuje riziko především lesních požárů. Lesní porosty pokrývají rozlohu téměř 28 tisíc 

hektarů. Na území okresu se nachází četná ložiska ropy a plynu, jejichž těžba se soustředí 

především na severní okraj území do okolí Ždánic.  

Administrativně se okres Hodonín člení na 82 obcí. Celkem 8 obcí má statut města 

a 12 obcí má statut městyse. S počtem 156 500 obyvatel je okres Hodonín třetí největší 

v kraji, hustota obyvatel je 142 na kilometr čtvereční. Na území okresu Hodonín působí tři 

obce s rozšířenou působností – Hodonín, Kyjov a Veselí nad Moravou. Územní členění se 

shoduje s rozdělením okresu do hasebních obvodů. V okresním městě je centrální stanice 

HZS, v obcích s rozšířenou působností jsou umístěny pobočné stanice. Rozmístění 

jednotek PO v okrese znázorňuje Obr. 1. Hodonínsko patří k územím s vysokou intenzitou 

silniční i železniční dopravy. Tu zajišťuje ve směru sever – jih železniční koridor Přerov – 

Břeclav a téměř souběžná silnice. Ve směru západ – východ komunikace Kyjov – Veselí 

nad Moravou a ve směru na severozápad komunikace směr Brno. Se Slovenskou 

republikou jsou na východě území dva hraniční přechody. Na území je 115 km silnic I. 

třídy a 435 km silnic nižších tříd. Dálnice ani rychlostní komunikace přes území okresu 

nevedou, přesto je zde silné nebezpečí plynoucí z přepravy nebezpečných látek. Riziko 

spojené s únikem nebezpečné látky představuje také dálkový ropovod a produktovod 

Družba vedoucí přes řeku Moravu v blízkosti města Hodonín. 
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Obr. 1 – Mapa rozmístění JPO na okrese Hodonín 
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4. Analýza současného stavu mobilní techniky 

 

Vybavení jednotek PO mobilní technikou a věcnými prostředky není pochopitelně 

nahodilé. Minimální počet a druh techniky jakož i početní stavy hasičů v jednotce jsou 

dány legislativou. U dobrovolných jednotek je ale vybavenost z velké míry dána 

finančními prostředky obce, která je jejím zřizovatelem. Rozpočet jednotky vztažen na 

provoz i investiční náklady na pořízení nové techniky je vždy napojen na rozpočet obce  

a je na zastupitelstvu kolik prostředků na oblast požární ochrany poskytne. Proto je počet  

a především kvalita současné techniky u jednotek různá a není vždy přímo úměrná 

velikosti obce či druhu jednotky. 

 

4.1 Legislativní požadavky na techniku 

 

Základním dokumentem, který mimo jiné upravuje počet a druh mobilní požární 

techniky i věcných prostředků PO je Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,  

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů [3]. 

V Příloze č. 4 ke zmiňované vyhlášce je uvedeno minimální vybavení požární technikou  

a věcnými prostředky, počty jsou uvedeny v Tab. 1.  

  

Tab. 1 – Minimální vybavení požární technikou a věcnými prostředky PO 

Požární technika a věcné 
prostředky PO  

JPO II/1 JPO II/2 JPO III/1 JPO III/2 JPO V 

Cisternová automobilová 
stříkačka v základním provedení  

1 1 1 1 11) 

Dopravní automobil  1 1 1 1 11) 

Automobilový žebřík do 30m  12) 12) 12) 12) - 

Automobilová plošina do 30m  12) 12) - - - 

Odsavač kouře nebo přetlakový 
ventilátor  

11) 11) 11) 11) 11) 

Motorová stříkačka  11) 11) 11) 11) 1 

Izolační dýchací přístroj  4 81) 4 81) 41) 

Vozidlová radiostanice PO  2 2 2 2 - 

Přenosná radiostanice PO  2 4 2 4 11) 

Mobilní telefon  11) 11) 11) 11) 11) 
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1) Jednotka je vybavena uvedenou technikou a věcnými prostředky jen pokud je to 

odůvodněno plošným pokrytím nebo dokumentací zdolávání požáru objektu, jejíž 

ochranu jednotka zabezpečuje. 
2) Vybavení jednotky výškovou technikou se provádí podle obdobné zásady jako 

stanice typu P2 Hasičského záchranného sboru kraje. 

 

Stěžejním dokumentem pro oblast mobilní požární techniky v České republice je 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. 

Tento předpis byl v roce 2010 novelizován a nyní je platný ve znění Vyhlášky č. 53/2010 

Sb., o technických podmínkách požární techniky [1]. Tato vyhláška stanovuje technické 

podmínky pro zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, dopravní 

automobily, automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový  

a kombinovaný hasící automobil. V Příloze č. 1 v bodě 1 zmiňované vyhlášky jsou 

uvedeny závazné normativní požadavky, které musí zásahový automobil splňovat. Příloha 

dále obsahuje rozdělení mobilní techniky podle rozsahu požárního příslušenství na 

provedení základní a speciální.  

V Příloze č. 1 vyhlášky [1] jsou uvedeny další všeobecné požadavky na zásahový 

automobil, např. minimálním požárním příslušenstvím podle hmotnostní třídy vozidla, 

průběžným dobíjení akumulátorů, minimálním měrném výkonu motoru, osazení mlhových 

světlometů a osvětlovacím stožárem. Dále obsahuje kapitoly s požadavky na provedení 

kabiny osádky, účelové nástavby, barevné úpravy a nápisů. Příloha č. 2, této vyhlášky, pak 

upravuje technické podmínky pro dopravní automobil a uvádí minimální počty a provedení 

požárního příslušenství podle provedení vozidla. Požadavky na dopravní automobil jsou 

podrobněji rozvedeny v kapitole 7.1. Třetí příloha zmiňované vyhlášky uvádí obdobné 

technické požadavky a minimální počty požárního příslušenství, ale pro cisternovou 

automobilovou stříkačku. 

Na základě odkazu na normativní předpisy ve Vyhlášce č. 53/2010 Sb. jsou tyto 

vyjmenované normy závazné a nové zásahové automobily musí tyto požadavky splňovat. 

Jsou to především harmonizované normy řady ČSN EN 1846 pro požární automobily, dále 

pak ČSN EN 1777 pro hydraulické plošiny, ČSN EN 14043 a ČSN EN 14044 pro 

automobilové žebříky, ČSN EN 1028 pro odstředivá čerpadla, ČSN EN 14466 pro 

přenosné požární stříkačky, ČSN 389427 a ČSN 389409 na požární armatury. 
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Technické podmínky mobilní požární techniky řeší i některé interní dokumenty 

Hasičského záchranného sboru. Mezi ně můžeme zařadit například Technické podmínky 

pro pořízení požárního automobilu vydané MV – GŘ HZS České republiky pod označením 

TP-STS/01-2007, který byl upraven dokumentem TP-STS/01A-2011 s účinností od 15. 4. 

2011 označen jako Změna A. Podmínky uvedené v tomto dokumentu upřesňují a doplňují 

podmínky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb. a platí pro pořízení zásahového automobilu, 

pro který nejsou vydány vlastní technické podmínky. 

Požární vozidla musí pochopitelně vyhovovat i jiným legislativním požadavkům, 

tím nejdůležitějším bude zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.2 Současná mobilní technika na okrese Hodonín 

 

Z analýzy současného stavu mobilní požární techniky v řešeném území musí 

vycházet návrh nového dopravního automobilu. Protože se jedná o druhosledové vozidlo, 

musí koncepce odpovídat nejen počtům, druhu a stáří stávajících dopravních automobilů, 

ale i druhu a velikosti cisternových automobilových stříkaček, které vyjíždí ve většině 

případů jako první vozidlo. Informace o aktuálním stavu mobilní požární techniky byly 

získány z databáze HZS a informací z takzvaných „Návratek“. Návratkou je dokument, 

kterým HZS JmK získává potřebné informace o dobrovolné jednotce, jejích členech, 

mobilní technice i věcných prostředcích požární ochrany. Data jsou veliteli jednotek 

minimálně jednou ročně aktualizována. Získané informace jsou tak platné k 31. 12. 2011.  

Na okrese Hodonín je v současné době 59 dobrovolných jednotek. V těchto 

jednotkách je celkem 106 kusů mobilní požární techniky. Přehled mobilní požární techniky 

v okrese je shrnut v Tab. 2. Z tohoto počtu je 44 cisternových automobilových stříkaček  

a 46 dopravních automobilů. Osm jednotek nedisponuje žádným požárním automobilem. 

Převážná většina ostatních obcí vlastní dva výjezdové automobily, jen výjimečně má 

k dispozici 3 vozidla. V tomto případě se obvykle jedná o situaci, kdy je do výjezdu 

zařazeno nové vozidlo a staré ještě nebylo vyřazeno. Jenom jediná dobrovolná jednotka 
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vlastní výškovou techniku. Pouze jedna obec má pro potřeby JPO ve výbavě motorový 

člun, ve 14 jednotkách je v provozu požární přívěs. 

 

Tab. 2 – Současná mobilní požární technika okresu Hodonín 

Druh mobilní techniky Počet kusů 

Cisternová automobilová stříkačka 44 

Dopravní automobil 46 

Automobilový žebřík 1 

Požární přívěs 14 

Motorový člun 1 

Celkem 106 

 

4.2.1 Dopravní automobily 

 

Jak již bylo uvedeno výše, na okrese Hodonín je v současné době v jednotkách JPO 

II až JPO V zařazeno celkem 46 dopravních automobilů. Převážná většina obcí vlastní 

jeden DA, pouze čtyři obce mají ve výbavě dva dopravní automobily. Šest jednotek 

v okrese není vybaveno tímto typem techniky, přestože se jedná o jednotky typu JPO III  

a vyhláška MV č. 247/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů tuto techniku pro ni 

předepisuje. Mimo to nedisponuje dopravním automobilem ani 11 jednotek typu JPO V,  

u kterých ovšem není podle vyhlášky povinný. 

Na základě analýzy současného stavu mobilní techniky se potvrdil předpoklad, že 

většina jednotek okresu vlastní stejný druh dopravního automobilu. Většinu tvoří 70 % 

obcí. Tímto vozidlem je požární speciál na podvozku Avia 30, popřípadě inovovaném typu 

Avia 31. Jedná se o automobil určený původně pro úplné požární družstvo včetně 

výzbroje. Na podvozku Avia, vyrobeném v národním podniku v Praze, je osazena nástavba 

vyvinuta v závodě Karosa Vysoké Mýto. Za kabinou pro řidiče a 2 osoby je umístěna 

samostatná skříňová karoserie, kde je v přední části kabina pro mužstvo šesti osob. Za 

prostorem pro posádku jsou úložné prostory k umístění technických prostředků a přenosné 
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motorové stříkačky včetně příslušenství. Tyto vozidla byla vyráběna v 70. a 80. letech 

minulého století a byla jimi vybavena většina jednotek. Seznam původního požárního 

příslušenství tohoto dopravního automobilu je uveden v Příloze A. 

 

Graf č. 1 – Druh podvozku současných DA na okrese Hodonín 

 

 

V několika obcích okresu Hodonín se podařilo za posledních patnáct let dopravní 

automobil obměnit. Vozidlo Avia bylo nahrazeno jinou vhodnou technikou, která více 

splňuje požadavky, kladené v dnešní době na zásahovou techniku i jednotku samotnou. 

Zastoupení jednotlivých druhů automobilů u jednotek PO v okrese v současné době 

zobrazuje Graf č. 1. 

Stáří zmiňované mobilní techniky je jedním z důležitých údajů, které jsou nutné pro 

správnou analýzu obměny dopravních automobilů. Nejstarší vozidlo, které je v současné 

době zařazeno do výjezdu, je vyrobeno v roce 1971. Nejčetnější stáří automobilů je 33 let, 

většina mobilní techniky je vyrobena v osmdesátých letech. Graf č. 2 zobrazuje stáří 

mobilní hasičské techniky okresu Hodonín. Průměrné stáří dopravních vozidel je nyní více 

než 23 let.  
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Graf č. 2 – Stáří mobilní požární techniky na okrese Hodonín 

 

 

 

Sbírka interních aktů řízení (dále jen SIAŘ) č. 9/2006, kterým je vydán Řád strojní 

služby HZS České republiky i SIAŘ č. 25/2009, který stanovuje Řád výkonu služeb pro 
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4.2.2 Cisternové automobilové stříkačky 

 

Na okrese Hodonín je momentálně v JSDHO mimo dopravních automobilů 

zařazeno i 44 cisternových automobilových stříkaček. Všechny čtyři jednotky kategorie 

JPO II vlastní cisternovou stříkačku, stejně tak i všechny obce mající JPO III. Naopak jen 

osm jednotek dobrovolných hasičů JPO V z 29 je vybaveno tímto vozidlem. Celkem  

v šesti jednotkách je možné zasáhnout se dvěma cisternovými auty. Vždy se jedná  

o situaci, kdy zůstává ve výjezdu stará technika, přestože byla pořízena už i nová. 

 

Druh cisternových automobilů není tak jednoznačný, jako tomu bylo u dopravních 

vozidel. Z grafu č. 3 je patrné zastoupení převážně čtyř druhů techniky. Shodně 30 % 

vozidel je na podvozku Škoda 706 nebo Liaz 101. Osmnáct procent tvoří technika typu 

Tatra 148, o tři procenta méně pak mnohem novější Tatra 815. Z rozdílnosti vyplývá 

jednak různé stáří techniky, ale také jiné užitné vlastnosti jednotlivých typů techniky. 

Každý z uvedených typů má jiné možnosti velikosti úložného prostoru pro věcné 

prostředky či velikost kabiny pro posádku. 

 

Graf č. 3 – Druh podvozku CAS na okrese Hodonín 
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Přestože se za poslední léta podařilo některým obcím obměnit starou a dosluhující 

techniku za novou, není její stav uspokojivý. Zastaralá a nevyhovující cisterny na 

podvozku Škoda 706 je nahrazována jednak novou technikou, ale především vozidly 

převedenými od jednotek HZS či podnikových jednotek na podvozku Liaz. Stáří současné 

cisternové techniky na okrese Hodonín je velmi podobné jako u dopravních automobilů. 

Nejstarší vozidlo bylo vyrobeno v roce 1963, průměrný věk současných cisternových 

stříkaček je 27 let. Jak je patrné z Grafu č. 2, nejvíce vozidel je už 20 až 35 roků v provozu. 

I zde uvádí interní předpis HZS [5] orientační dobu životnosti, u cisternových stříkaček je 

to osm let.  

 

4.2.3 Další mobilní technika 

 

Mezi ostatní mobilní požární techniku na okrese Hodonín je možné zařadit 

především automobilový žebřík AZ 30 na podvozku Ifa. K méně často využívanou 

techniku zcela určitě patří požární přívěsy, které dříve sloužily k převozu čerpadla PS12 

včetně veškerého příslušenství. Stávajících 14 přívěsů je spíše jen účetní pozůstatek, než 

prostředek využívaný při zásazích jednotek. Stáří těchto přívěsů přibližně koresponduje 

s rokem výroba dopravních automobilů Avia. Prozatím jen jedna obec disponuje 

motorovým člunem. Rychlým zásahovým automobilem ani velitelským vozidlem žádná 

dobrovolná jednotka na okrese nedisponuje. 
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5. Vyhodnocení činnosti JPO 

 
V České republice je ročně evidováno průměrně 100 až 115 tisíc událostí 

vyžadujících zásah jednotek požární ochrany [2]. Práci hasičů už zdaleka nepředstavuje jen 

hašení požáru. Téměř polovinu událostí tvoří technické havárie, požáry dosahují 20% 

podílu, o něco méně je pak dopravních nehod. Tyto události si v roce 2011 vyžádaly 

celkem 133 000 zásahů jednotek PO. Více než 27 % zásahů v ČR uskutečnily jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obcí. V Tab. 3 jsou uvedeny počty zásahů JSDHO podle druhu 

události za posledních pět let. 

 

Tab. 3 – Počet zásahů dobrovolných jednotek v ČR podle typu události 

Typ události / rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Požár 13 113 13 609 14 017 12 670 15 188 

Dopravní nehoda 2 541 3 054 3 254 3 224 2 306 

Živelní pohroma 7 039 3 737 7 817 - - 

Únik nebezpečných látek 847 896 983 809 780 

Technická havárie celkem 10 201 9 663 13 954 31 557 16 301 

 - z toho technická havárie 7 3 6 8 12 

 - technická pomoc 9 639 9 108 13 202 30 543 15 084 

 - technologická pomoc 408 304 338 344 241 

 - ostatní pomoc 147 248 408 662 964 

Radiační nehoda a havárie 0 0 0 0 0 

Ostatní mimořádná událost 19 2 1 0 1 

Planý poplach 1 006 1 546 1 449 1 438 1 672 

Celkem 34 766 32 507 41 475 49 698 36 248 

Pozn.: Od roku 2010 je typ události „živelní pohroma“ zrušen 

 

5.1 Činnosti JSDHO v Jihomoravském kraji 

 

Jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí v Jihomoravském kraji rozhodně patří 

mezi nezastupitelné složky Integrovaného záchranného systému. Zásah jednotky PO si 

v kraji vyžádá ročně v průměru 8 500 událostí [2]. Dobrovolné jednotky se v každém roce 

podílejí na likvidaci 2,5 až 3 tisíc z nich.  V roce 2011 je v kraji evidováno 7 806 událostí, 

které si vyžádali 12 167 zásahů jednotek PO. Z tohoto počtu patří 3 102 zásahů 
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dobrovolným jednotkám obcí. Jednotky se v přímé souvislosti s předurčeností podílejí 

především na likvidaci požárů a technických pomocích, které bývají často zapříčiněny 

přírodními podmínkami. Patří mezi ně záplavy, povodně, vichřice a přívalové deště. 

Předurčené jednotky se částečně podílejí na řešení následků dopravních nehod, v JmK je 

takových jednotek celkem šest. Tab. 4 zobrazuje počty událostí v Jihomoravském kraji 

podle typu události. 

 

Tab. 4 – Počet událostí se zásahem JPO v Jihomoravském kraji 

Typ události / rok 2007 2008 2009 2010 2011 

Požár 2 033 1 834 1 799 1 573 2 170 

Dopravní nehoda 1 751 1 722 1 599 1 641 1 541 

Živelní pohroma 274 576 304 - - 

Únik nebezpečných látek 487 482 424 392 417 

Technická havárie 3 884 2 898 3 826 4 987 3 111 

Radiační nehoda a havárie 0 0 0 0 0 

Ostatní mimořádná událost 0 0 1 0 0 

Planý poplach 510 535 596 594 567 

Celkem 8 939 8 047 8 549 9 187 7 806 

Pozn.: Od roku 2010 je typ události „živelní pohroma“ zrušen 

 

Činnosti jednotek u zásahu se pochopitelně odvíjejí od typu události, o kterou se 

jedná. Dále závisí na rozsahu dané události, počtu sil a prostředků (dále jen SaP), časovém 

uspořádání dojezdu jednotek a mnoha dalších faktorech. Předurčenost jednotek sama 

vypovídá o předpokladu nejčastějších činností. Pětadvacet nejčastějších činností JSDHO 

zaznamenaných ve zprávách o zásahu a následně v databázi Statistického sledování 

událostí (dále jen SSU) za posledních pět let je shrnuto v Tab. 5. Na rozdíl od celkových 

statistik se u dobrovolných jednotek pořád ještě téměř polovina zásahů týká požáru. 

Druhou polovinu pak tvoří události vyžadující nejrůznější technickou pomoc. Zhruba 7 % 

zásahů dobrovolných jednotek jsou likvidace následků dopravních nehod. Více než 3,5 

procenta výjezdů JSDHO je následně klasifikováno jako planý poplach. Tomuto 

zastoupení odpovídají i údaje v tabulce nejčastějších činností. S požárem jsou mimo 

průzkumu spojeny především hasící práce, tzn. použití vody dodávané proudem C, 

vysokotlakého proudu či z otočné lafetové proudnice. Dále jsou to doplňování vody  

a dálková doprava vody, ať už kyvadlová nebo doprava vody hadicemi. Zásahům 
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s technickou pomocí odpovídají jiné činnosti. Jsou to především odstraňování překážek 

z komunikací, čerpání a odčerpávání vody, rozebírání konstrukcí, řízení provozu na 

komunikacích či osvětlení místa zásahu. Ke zmiňovaným činnostem je vždy potřeba 

odpovídající mobilní technika a především věcné prostředky v ní uložené. K úspěšnému 

zdolání mimořádné události je potřeba mimo prostředků i dostatečný počet sil. 

Z dlouhodobého hlediska se každého zásahu v JmK zúčastní 5,5 až 6 hasičů JSDHO. 

 

Tab. 5 – Nejčastější činnosti JSDHO v Jihomoravském kraji u zásahu 

Činnost JPO / rok 2007 2008 2009 2010 2011 celkem 

Průzkum 1 759 2 242 2 521 2 787 2 257 11 566 

Použití vody dodávané proudem C  696 701 630 526 700 3 253 

Odstraňování překážek z komunikací  354 466 505 684 151 2 160 

Doplňování vody 372 345 341 282 345 1 685 

Čerpání a odčerpávání vody 219 141 405 616 65 1 446 

Rozebírání konstrukcí 262 233 276 268 295 1 334 

Použití jednoduchých hasicích prostředků  238 224 229 193 379 1 263 

Použití vysokotlaké vody  137 139 195 164 349 984 

Dálková doprava vody kyvadlová 157 146 114 75 101 593 

Použití vody z otočné proudnice 137 146 77 48 105 513 

Řízení provozu na komunikacích 14 107 101 103 100 425 

Zajištění místa nehody 90 141 66 65 46 408 

Odvětrání prostorů přirozené 78 79 92 73 79 401 

Osvětlení místa zásahu 24 43 105 91 106 369 

Odstraňování následků dopravní nehody 73 143 74 46 26 362 

Dálková doprava vody hadicemi 70 83 57 71 66 347 

Odchyt a likvidace obtížného hmyzu 57 47 68 50 96 318 

Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou  83 55 38 70 58 304 

Odstraňování úniků provozních náplní  65 111 50 25 33 284 

Ochrana okolí 46 52 45 60 39 242 

Vyhledávání osob 27 41 34 50 77 229 

Požární asistence 48 45 65 36 26 220 

Chlazení 34 37 44 38 59 212 

Odvětrání prostorů nucené 25 30 36 58 56 205 

Vnikání do uzavřeného prostoru 46 37 34 29 47 193 
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5.2 Činnosti dobrovolných jednotek v okrese Hodonín 

 

Celorepublikovému průměru i statistkám Jihomoravského kraje odpovídá činnost 

jednotek na okrese Hodonín. Tab. 6 uvádí srovnání počtu událostí a zásahů podle druhu 

jednotky v jednotlivých okresech Jihomoravského kraje v loňském roce. Díky stanovené 

předurčenosti jednotky se JSDHO podílejí především na likvidaci požárů a událostí 

s technickou pomocí. 

 

Tab. 6 – Počet zásahů JPO v Jihomoravském kraji dle druhu jednotky v roce 2011 

Okres (kraj) / JPO 
Zásahy 

Události 
Celkem HZS ČR JSDHO HZSp JSDHp 

Blansko 1 160 730 404 25 0 719 

Brno-město 3 510 3 141 241 128 0 2 703 

Brno-venkov 2 903 1 975 835 92 0 1 627 

Břeclav 1 311 765 499 46 1 757 

Hodonín 1 197 661 493 43 0 694 

Vyškov 1 111 766 315 30 0 686 

Znojmo 975 652 315 7 0 620 

Jihomoravský kraj 12 167 8 690 3 102 371 1 7 806 

 

 

Díky tomu, že se okres Hodonín nachází v jedné z nejsušších oblastí České 

republiky a jsou zde hojně zastoupeny jak lesní, tak travnaté porosty, jsou zde velmi časté 

požáry v jarních i letních měsících. Povodně a záplavy se nevyhýbají v posledních letech 

ani řece Moravě, která oblastí protéká, a tak je zde častá i činnost spojená s těmito jevy. 

Sněhová pokrývka je naopak v této oblasti spíše výjimečná či podprůměrná, proto tu 

nehrozí taková pravděpodobnost zásahů při sněhových kalamitách. Velká část technických 

pomocí je vždy vztažena k přírodním podmínkám a jejich prudké změně. Jedná se  

o přívalové deště, vichřice a větrné bouřky. Činnosti jednotek PO jsou pak zaměřeny 

především na čerpání a odčerpávání vody, odstraňování překážek z komunikací či 

vlakových tratí, spadlých stromů a další. Specifické aktivity jsou potřebné především při 

hrozbě povodní nebo v jejím průběhu. Tady je role dobrovolných jednotek a velkého 

množství SaP ještě znásobena. 



Analýza vybavenosti JSDHO věcnými prostředky 

 

21 

6. Analýza vybavenosti JSDHO věcnými prostředky 

 
Pro úspěšné zdolání události vyžadující zásah jednotek PO jsou mimo mobilní 

požární techniky potřeba také věcné prostředky. Protože je práce jednotek různorodá, je 

potřeba velké množství technických prostředků. Práce hasičů už není zdaleka jen hašení,  

a to platí i o dobrovolných jednotkách. Proto výzbroje pomalu, ale neustále přibývá a je 

potřeba více úložného prostoru ve vestavbách požárních automobilů. Některé prostředky 

vedle toho zastarávají spíše morálně a jsou nahrazovány novějšími a modernějšími [20]. 

Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.1, minimální množství některých věcných 

prostředků pro jednotky PO stanovuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb.,  

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů [3] v Příloze 

č. 4. Zdaleka se však nejedná o výčet veškerých prostředků. Vyhláška stanovuje také 

množství a druh mobilní techniky. Vybavení těchto vozidel věcnými prostředky požární 

ochrany (dále jen VPPO) určuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky [8] ve znění pozdějších předpisů. Příloha č. 1 zmiňované 

vyhlášky uvádí minimální počty a parametry požárního příslušenství pro zásahový požární 

automobil, Příloha č. 2 pro dopravní automobily a Příloha č. 3 totéž pro cisternové 

automobilové stříkačky. To jsou ale stávající požadavky legislativy, realita je jiná. 

 

6.1 Současný stav VPPO  

 

Jak vyplývá z kapitoly 4., stáří požárních automobilů v okrese Hodonín je v rozpětí 

téměř 50ti let. Proto i vybavení vozidel věcnými prostředky PO je různé. Mobilní technika 

a její vybavení bylo vždy uváděno do provozu podle platných předpisů v té dané době. Jak 

postupně docházelo k vývoji automobilů i věcných prostředků, byla některé vozidla 

částečně upravována a doplňována dalšími prostředky. Vybavení dobrovolných jednotek 

VPPO se pochopitelně odvíjí od druhu jednotky, množství požární techniky, do které je 

možné je umístit, ale především od finančních možností dané obce. Předurčenost JSDHO 

v okrese Hodonín je v podstatě stejná (mimo 1 JSDHO s předurčeností na dopravní 

nehody), a tak nemá na vybavenost jednotek příliš vliv. 
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Informace o aktuálním stavu věcných prostředků u JPO byla získána z návratek 

(viz. kapitola 4.2). Velitelé jednotek nedefinují přesné umístění výzbroje v mobilní 

technice, ale pouze jejich druh a počty. Z celkového počtu 59 fungujících jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí vlastní 33 izolační dýchací přístroje (dále jen IDP). V součtu je  

u dobrovolných jednotek okresu Hodonín soustředěno 178 ks dýchací techniky (Tab. 7). 

Tab. 7 – Počty vybraných ochranných prostředků JSDHO v okrese Hodonín 

Druh ochranného prostředku Počet kusů 

Izolační dýchací přístroj 178 

Náhradní tlaková láhev 88 

Neplynotěsný ochranný oblek 35 

Oděv proti sálavému teplu 13 

Detektor nebezpečných látek 2 

 

Každá obec, která je vybavená IDP, vlastní 3 až 12 kusů, ve většině případů se však 

jedná o 4 nebo 5 přístrojů. U sborů, které vlastní více kusů, se vždy jedná o situaci, kdy 

obec pořídila novou techniku a stará ještě nebyla vyřazena z užívání. Více informací  

o počtu IDP zobrazuje Graf č. 4. Jenom jedna jednotka kategorie JPO III nevlastní žádný 

IDP, naproti tomu čtyři jednotky JPO V dýchací techniku vlastní.  

Graf č. 4 – Počty IDP v jednotkách JPO II až JPO V okresu Hodonín 
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Počet náhradních tlakových lahví nedosahuje tak vysokého počtu, asi třetina 

jednotek náhradní láhve nemá. Z ochranných prostředků jsou ve vybavení zastoupeny ještě 

neplynotěsné ochranné obleky, těmi disponuje 11 jednotek. Oděv proti sálavému teplu 

vlastní jen 6 obcí v okrese. 

Mezi hojně zastoupené VPPO patří bezesporu prostředky strojní služby, především 

čerpací technika. Pouze v devíti jednotkách aktuálně chybí nějaké čerpadlo. Nejvíce 

zastoupená je zcela určitě přenosná požární stříkačka PS12, vyráběná po mnoho let 

v podniku BAZ Skalica. Celkem je ve sborech zařazeno 63 kusů těchto čerpadel, 

minimálně jeden stroj má ve výbavě tři čtvrtiny jednotek. V některých jsou dva, výjimečně 

i tři. Mimo tuto klasickou čerpací techniku mají JPO ve výbavě také plovoucí, kalová nebo 

elektrická čerpadla. Plovoucí a kalová čerpadla se spalovacím motorem má mezi 

prostředky zhruba polovina jednotek. Zatímco více kusů motorových kalovek je v jednotce 

jen výjimečně, elektrické čerpadla vlastní především jednotky JPO II a III ve dvou i třech 

kusech. Mezi nimi jsou zastoupeny čerpadla s pohonem na 230 i 400 V s nejrůznějšími 

výkony. Celkový počet kusů technických prostředků strojní služby u dobrovolných 

jednotek okresu Hodonín zobrazuje Tab. 8. 

Tab. 8 – Počty prostředků ve vybavení JSDHO v okrese Hodonín 

Druh technického prostředku Počet kusů 

Přenosná požární stříkačka PS12 63 

Motorové kalové čerpadlo 30 

Elektrické kalové čerpadlo 50 

Plovoucí čerpadlo 27 

Elektrocentrála 42 

Přetlakový ventilátor 9 

Řetězová motorová pila 28 

Rozbrušovací pila 5 

 

Další početnou technikou ve výbavě jednotek jsou elektrocentrály. I zde je patrný 

rozdíl mezi druhy jednotek. Zásahové jednotky s územní působností jsou centrálou 

vybaveny téměř v 90 % případů, zatímco jednotek s místní působností jen třetina. 
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V návaznosti na vybavení požárních vozidel zdrojem elektřiny, jsou v jednotkách 

přiděleny přenosné stativy se zdrojem světla. Velmi málo zastoupeným prostředkem  

u dobrovolných jednotek okresu Hodonín je přetlakový ventilátor. Mimo tři JPO II vlastní 

ventilátor pouze 6 dalších jednotek. 

Dalším prostředkem, který je rozdílně zastoupen v jednotkách podle druhu, je 

motorová řetězová pila. Z jednotek JPO II a III je ve výbavě zařazena v 70 procentech. 

Naopak jen 3 JPO V motorovou pilu v současné době používají. Vybavenost jednotek 

motorovou řetězovou pilou zobrazuje Graf č. 5. Rozbrušovací pila je, na rozdíl od 

řetězových, zařazena ve výbavě jen minimálně. Sedm dobrovolných jednotek v okrese je 

momentálně vybavena vysavačem na likvidaci obtížného hmyzu a může být na tento typ 

události vysílána. Tři nově pořízené cisterny jsou osazeny křísícím přístrojem, ve dvou 

z nich je umístěn i detektor nebezpečných látek. 

Graf č. 5 – Vybavenost jednotek motorovou řetězovou pilou dle druhu JPO 

 

 

Mimo výše vyjmenovaných prostředků je v jednotkách zařazeno ještě další velké 

množství technického materiálu. Mezi nepostradatelné věcné prostředky patří hadice, 

savice a nejrůznější požární armatury. Požární hadice je nejběžnějším vybavením požární 

zbrojnice, jednotky jich vlastní mnohem větší počet, než je možné umístit do mobilní 

0 

3 

6 

9 

12 

15 

18 

21 

24 

27 

JPO II JPO III JPO V 

P
o

če
t 

JS
D

H
O

 

Vybavenost JPO řetězovou pilou 

vlastní 

nevlasní 



Analýza vybavenosti JSDHO věcnými prostředky 

 

25 

techniky. Do přívodního, dopravního a útočného vedení náleží ještě mnoho požárních 

armatur. Mezi ně patří především nejrůznější proudnice, rozdělovače, přiměšovače, 

sběrače, sací koše a další. Díky jejich dlouhé životnosti je i tohoto materiálu v jednotkách 

relativně dostatek a jejich množství není směrodatné pro návrh požárního automobilu. 
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7. Výběr vozidla pro obnovu 

 

Současný stav mobilní požární techniky na okrese Hodonín není nijak ideální. Ve 

většině obcí je stále ještě v provozu dopravní automobil Avia, který je zhruba 30 let starý. 

V některých jednotkách už vozidlo dosloužilo nebo chybí úplně. Současné vozidlo je tedy 

nutné nahradit novým, které bude splňovat současné legislativní požadavky, ale současně  

i subjektivní potřeby konkrétních jednotek. Návrh vozidla není příliš vhodné provést jako 

univerzální, tak jako tomu bylo u vozidel Avia. Proto, aby automobil co nejvíce odpovídal 

individuálním potřebám daného regionu, je potřeba zohlednit geografické i demografické 

charakteristiky území. V ideálním případě by měl být konstruován pro konkrétní jednotku 

v podstatě na míru. To by však zvyšovalo jeho cenu a náročnost výběru při jeho pořízení. 

Dopravní automobil ale není jedinou mobilní požární technikou určenou pro zásah. 

Především jednotky s územní působností vyjíždí k události v převážné většině případů 

nejprve s cisternovou stříkačkou. Dopravní automobil se tedy stává druhosledovým 

vozidlem, které v případě potřeby vyjíždí následně. Podle tohoto pravidla je nutné rozložit 

i věcné prostředky a hasiče mezi automobily. Přestože zabezpečují všechny dobrovolné 

jednotky okresu Hodonín (mimo JSDHO Svatobořice-Mistřín) pouze výjezd jednoho 

družstva, existují případy, kdy zasahují současně na dvou místech. Jedná se především  

o JPO II a III u specifických zásahů jako jsou povodně či likvidace následků orkánů  

a vichřic, které vyžadují pomoc na mnoha místech současně. 

 

7.1 Legislativní podmínky 

 

Podoba a technické požadavky na dopravní automobily vyplývají ze závazných 

předpisů. Jak již bylo uvedeno výše, tím nejdůležitějším je vyhláška MV č. 35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů. V současnosti 

upravuje jmenovaný předpis vyhláška MV č. 53/2010 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky (dále jen vyhláška). Pro dopravní automobil je podstatná především 

Příloha č. 1 a Příloha č. 2 zmiňované vyhlášky. Na základě bodu 1 Přílohy č. 1 jsou pro 

vozidlo závazné i požadavky vyplývající z norem řady ČSN EN 1846. 
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Podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím se provedení dopravního 

automobilu člení na základní a speciální. Speciální provedení u DA se dle vyhlášky [1] 

dovolují jako technické nebo s motorovou stříkačkou. Dopravní automobil v základním 

provedení může být pro uložení požárního příslušenství doplněn požárním přívěsem. 

Konstrukce vozidla musí umožňovat přepravu jednotky požární ochrany na místo zásahu 

nebo přepravu osob při plnění úkolu na úseku ochrany obyvatelstva. Dopravní automobil 

v provedení s motorovou stříkačkou a přívěs pro hašení musí být vybaveny přenosnou 

motorovou stříkačkou. Podle jmenovitého výkonu stříkačky, určeného dle ČSN EN 1028-

1, jsou pak dopravní automobily označeny jako DA 7,5; DA 10 nebo DA 15. Speciální 

provedení vozidla s motorovou stříkačkou musí umožňovat požární zásah vodou a pěnou 

z volného zdroje nebo zdroje tlakové vody a dálkovou dopravu vody pomocí přenosné 

stříkačky. Technické provedení automobilu musí umožňovat provádění záchranných prací 

nebo plnění úkolů při ochraně obyvatelstva. Další technické podmínky týkající se 

provedení požárního dopravního automobilu jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách při 

návrhu vozidla. 

 

7.2 Dotazníkový průzkum 

 

 

Jak již bylo uvedeno v předešlých kapitolách, legislativa udává podmínky na 

mobilní požární techniku a její příslušenství. Vyhláška udává i vybavení automobilu 

věcnými prostředky, umožňuje však několik variant provedení. Vybavenost dobrovolných 

jednotek však není vždy podle tabulek a jednotka vlastní různou výstroj a prostředky, které 

je nutné umístit do požárních automobilů. Jednotky je pořizují podle místních podmínek, 

nejčastějších zásahů a činností, popř. podle finančních možností. Různé je u jednotek také 

rozdělení věcných prostředků mezi jednotlivými automobily. Jejich rozvržení vychází 

především z druhu cisternového vozidla a velikosti úložných prostor v něm. Proto, aby 

dopravní automobil co nejvíce vyhovoval skutečným požadavkům jednotek v podmínkách 

okresu Hodonín, byl sestaven dotazník s několika otázkami.  

Dotazník byl rozeslán všem velitelům dobrovolných jednotek na okrese. Obsahuje 

několik skupin otázek, nejprve na současnou mobilní techniku, její stáří a skutečný stav. 
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Druhá část obsahuje požadovanou specifikaci na provedení, velikost kabiny, hmotnostní 

kategorii nebo výkon motoru a pohon. Ve třetím oddílu velitelé určili, jaké technické 

prostředky požadují umístit do nového dopravního automobilu a v jakém počtu. Poslední 

otázkou sestaveného dotazníku byla částka, jakou je patrně obec ochotna na nový dopravní 

automobil vynaložit. Podoba dotazníku je uvedena jako Příloha B. V současné době je 

jednotka sboru dobrovolných hasičů obce zřízena jen v 59 obcích z 82 v okrese Hodonín. 

Zbývajících 23 vesnic sdružuje smluvně prostředky s jinou obcí, která požární ochranu 

v této obci zabezpečuje. Ze všech rozeslaných dotazníků bylo vráceno celkem 48 

odpovědí, což je 81 %. Počet vyplněných dotazníků je tak dostatečný a data z něj je možné 

brát jako vypovídající pro tento region. 

 

7.3 Velikost vozidla  

 

Jednou ze zásadních otázek při návrhu či výběru nového vozidla je jeho velikost. 

Při prvotní úvaze se ale nejedná o vnější rozměry. Důležitým parametrem v první fázi je 

velikost kabiny, tedy počet sedadel pro posádku a hmotnostní třída. Maximální vnější 

rozměry vozidla mohou být důležité u jednotek, které mají hasičskou zbrojnici postavenou 

před více lety a velikost vrat nebo prostoru garáže je mnohem menší, než u nových staveb. 

Vyhláška č. 53/2010 Sb. určuje v Příloze č. 1, že kabina pro osádku musí mít 

alespoň dvě sedadla. Při větším množství sedadel musí být umístěna tak, aby umožňovala 

sedět pouze čelem nebo zády ke směru jízdy. Pro dopravní automobily je v Příloze č. 2 

vyhlášky stanoven minimální počet 6 sedadel pro osádku.  

Z dotazníku vyplývá, že pět jednotek by volilo i kabinu menší. Více než 30 % by 

volilo velikost vozidla právě v počtu 1+5. Téměř 60 procent dotazovaných (viz Graf č. 6) 

však požaduje dopravní vozidlo s devíti sedadly. Zdůvodnění většího požadovaného počtu 

je několik. Dopravní vozidla dobrovolných jednotek plní více funkcí. Nezastupitelnou roli 

hraje takový automobil v oblasti plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva například při 

evakuaci obyvatel. Dalším důvodem je bezesporu využívání DA pro praktický výcvik 

členů jednotek, zejména v rámci požárního sportu. Zvýšený požadavek na počet sedadel na 

okrese Hodonín, a nejen tady, zřejmě souvisí s tím, že zásahové vozidlo je využíváno 
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mimo jednotku i pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH). Občanská 

sdružení jej využívají pro dopravu soutěžních družstev, mimo jiné i mladých hasičů  

a dorostu, na závody a soutěže.  

 

Graf č. 6 – Požadovaná velikost kabiny pro osádku 

 

Velikost kabiny pro osádku přímo ovlivňuje konečnou velikost celého vozidla, 

hmotnostní třídu i uspořádání účelové nástavby či vestavby. Dopravní automobil nemá ve 

svém provedení předurčenu zásobu vody ani jiné nadměrné zátěže, tudíž bude ve většině 

případů celková hmotnost pod 7,5 tuny. Vozidlo bude tedy patřit podle ČSN EN 1846-1 do 

hmotnostní třídy L.  

Vyhodnocení dat z dotazníku ukazuje na skutečnost, že celková hmotnost vozidla je 

pro jednotky hodně důležitá. Přesně polovina velitelů požaduje, aby váhová kategorie 

automobilu byla do 3,5 tuny. Důvod je zřejmý. U dobrovolných jednotek bez stálé služby 

s větším počtem událostí v dopoledních hodinách se v poslední době objevuje problém 

s nedostupností strojníků, respektive řidičů s oprávněním skupiny C. Zásahové vozidlo 

s hmotností do 3,5 tuny tento problém řeší. Třicet procent respondentů by volilo vozidlo do 

7,5 tuny, 14 % vozidlo o vyšší celkové hmotnosti. Počet požadavků podle hmotnostní 

kategorie je uveden v Grafu č. 7. 
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Graf č. 7 – Preferovaná hmotnostní kategorie DA 

 

 

7.4 Výběr podvozku 

 

Maximální celková hmotnost vozidla a velikost kabiny z velké části předurčuje 

druh podvozku. Nejedná se však o jediné parametry podvozkové části. Dalším kritériem, 

které rozlišuje i norma ČSN EN 1846 je kategorie v závislosti na schopnosti pohybu 

automobilu na komunikaci nebo mimo ni. Z tohoto pohledu se dopravní automobily 

rozdělují na kategorii pro městský provoz, skupinu vozidel schopných provozu na všech 

komunikacích i v terénu a kategorii smíšeného provozu. V okrese není žádná velká 

aglomerace, největší je pětadvaceti tisícové okresní město Hodonín. Z geomorfologického 

pohledu zde ale převládá rovinatý terén. Z toho důvodu se v dotazníku 42 % respondentů 

přiklání k podvozku silničnímu, o něco více, 46 % by volilo vozidlo s kombinovaným 

provozem. Šest procent velitelů upřednostňuje terénní podvozek. Počet jednotek podle 

výběru druhu podvozku znázorňuje Graf č. 8. 

S druhem podvozku úzce souvisí počet hnacích náprav. Citovaná norma uvádí, že 

vozidlo kategorie městské má obvykle hnací pouze jednu nápravu. Automobily pro 

smíšený a terénní provoz mají obvykle všechny nápravy hnací a mají uzávěrku 

diferenciálu. Ta je navíc povinná dle vyhlášky [1] pro dopravní automobily v provedení 
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speciálním s motorovou stříkačkou nebo speciálním technickém. V částečném rozporu 

s preferencí silničního podvozku jsou v dotazníku požadovány hnací všechny nápravy, 

tedy pohon 4x4. Tuto variantu zvolilo 54 % oslovených jednotek. Dvacet procent by volilo 

náhon přední nápravy, osm procent zadní nápravy. Zbývajících 17 % velitelů nepovažuje 

za nutné, pohon náprav blíže specifikovat. 

Graf č. 8 – Požadovaný druh podvozku DA 

 

Důležitým aspektem při výběru vhodného dopravního automobilu bude bezesporu 

výkon motoru. Jeho minimální výkonové parametry opět uvádí Vyhláška MV č. 53/2010 

Sb. Pro zásahový požární automobil, a tedy i ten dopravní, uvádí hodnotu minimálního 

měrného výkonu 11 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti vozidla.  

Při určování vhodného motoru měli velitelé v dotazníku možnost výběru ze čtyř 

rozmezí. Výsledky preferencí bez ohledu na skutečnou hmotnost vozidla je zobrazen na 

Grafu č. 9. Téměř polovina JPO by volila výkon motoru v rozmezí 115 až 130 kW, čtvrtina 

považuje jako dostačující výkon 100 až 115 kW. Ve srovnání s tím momentálně nejvíce 

používané vozidla Avia 30 mají při obsahu motoru 3300 cm
3
 maximální výkon 58,8 kW. 

To je také jedním z důvodů potřeby obměny dopravních automobilů za modernější. Jednou 

z otázek dotazníku směřovala také na druh paliva. Přes 70 % dotazovaných by zvolilo 

podvozek se vznětovým motorem, 23 % velitelů to nepovažuje za směrodatné. 
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Graf č. 9 – Požadovaný výkon motoru nového dopravního automobilu 

 

 

Pokud srovnáme požadovaný výkon motoru s preferovanou celkovou hmotností 

vozidla, dostaneme požadovaný měrný výkon dopravního automobilu. V tomto údaji se 

vypočítané hodnoty z údajů v dotazníku značně liší. Rozmezí hodnot začíná na měrném 

výkonu 12 kW/t u jednotek, které požadují vozidlo nad 7,5 tuny. Nejvyšší měrný výkon 

pak dosahuje až k 35 kW/t u velitelů preferujících vozidla do 3,5 tuny s výkonem 115 až 

130 kW. Ve všech případech měrný výkon motoru přesahuje minimální hodnotu danou 

vyhláškou, ve většině případů dosahuje jejího dvojnásobku. 

 

7.5 Provedení nástavby 

 

Účelová nástavba či vestavba bude u dopravního automobilu patrně nejvíce 

rozmanitou částí. Její provedení bude po další léta ve velké míře ovlivňovat funkční  

a užitné vlastnosti celého vozidla. Každý zásahový požární automobil musí být vybaven 

úložným prostorem s úchytnými prvky, ve kterých je upevněno požární příslušenství 

uvedené v příloze Vyhlášky č. 53/2010 Sb. podle zvoleného provedení vozidla. Karoserie 

účelové nástavby dopravního automobilu musí být konstruována tak, aby umožnila snadný 

a bezpečný přístup k veškerému příslušenství. Jeho umístění včetně povinné výbavy je 
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provedeno tak, aby každou položku bylo možné vyjmout samostatně, bez vyjmutí jiné, 

pokud toto příslušenství není uloženo v přepravních zásuvkách nebo na odklopných či 

posuvných prvcích [1]. Účelová nástavba musí být konstruována tak, aby umožnila 

bezpečný přístup k místům určeným ke kontrole a doplňování provozních kapalin a náplní. 

Ovládací a zajišťovací prvky, madla a mechanismy pro uložení věcných prostředků musí 

být v provedení, které je umožňuje ovládat v zásahových rukavicích. Příslušenství opatřené 

spalovacím motorem, které je možné používat bez vyjmutí, musí mít vyvedeny výfukové 

plyny mimo prostor karoserie i prostoru pro obsluhu. 

Tvar či velikost nástavby dopravního automobilu nebyl v dotazníku blíže 

specifikován, z preference vozidel do 3,5 tuny a osádkou 9 osob však přímo vyplývá druh 

vozidla. Na trhu je možné nalézt automobily s oddělenou kabinou či dvojkabinou a šasi pro 

umístění účelové nástavby, počet míst je však limitován. Jednoduchá kabina pojme osádku 

1+2, dvojkabina o tři místa více, tedy 6 osob. U dvojité kabiny a dostatečně velké šasi se 

však pohybujeme na hranici 3,5 tuny celkové hmotnosti vozidla a většina takových 

automobilů bude spadat do hmotnostní kategorie mezi 3,5 a 7,5 tunami. Podmínku  

9 sedadel pro osádku při celkové hmotnosti vozidla 3,5 tuny tak splňují automobily 

dodávkového typu. Tento typ automobilu je na trhu dostupný v široké škále velikostí, jak 

délkových, tak i výškových. Současně jej nabízí většina značek, vyrábějící užitkové 

automobily. Na Obr. 2 jsou znázorněny varianty provedení vozidla s dvojkabinou  

a nástavbou a jednoprostorové provedení. 

 

 

Obr. 2 – Provedení karoserie dopravního automobilu 
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Obě varianty technického řešení účelové nástavby mají své kladné a záporné 

stránky. Verze s dvojkabinou je omezena počtem sedadel, má ale několik výhod. 

Především přístupnost nástavby ze tří stran, které je možno osadit roletkami. Naproti tomu 

varianta dodávkového vozidla může být osazen až 9 sedadly. Kabina osádky je 

prostornější, u vyšších modelů může dosahovat výšky až 2 metry a umožňuje tak 

dostrojování během jízdy. Nevýhodou tohoto řešení je přístupnost vestavby pouze ze 

strany zadních dveří. Uložení požárního příslušenství pak musí být uloženo nejlépe na 

plnovýsuvech. Jedině tak je možné dosáhnout využití celého prostoru účelové vestavby. 

Jednou z nevýhod tohoto řešení karoserie je také problém s dokonalým utěsněním prostoru 

pro osádku od prostoru pro VPPO. To je zapotřebí zejména při uložení prostředků se 

spalovacím motorem a kanystrů na pohonné hmoty, ze kterých může unikat nepříjemný 

zápach. 

 

7.6 Požární příslušenství 

 

Vybavení dopravního automobilu požárním příslušenstvím upravuje Příloha č. 2 již 

zmiňované Vyhlášky č. 53/2010 Sb. Podle druhu provedení vozidla určuje minimální 

počty a druhy věcných prostředků PO. Seznam požárního příslušenství pro DA dle 

vyhlášky je uveden jako Příloha C. Všechny položky požárního příslušenství a všechna 

zařízení použita pro montáž do zásahového automobilu musí splňovat obecně stanovené 

bezpečnostní předpisy a musí být doložena příslušným dokladem (certifikát, prohlášení  

o shodě) [5]. 

Podstatná část dotazníkového průzkumu se věnovala požárnímu příslušenství. 

Velitelé zde určovali bez ohledu na zvolené provedení vozidla jimi preferované věcné 

vybavení. Vycházeli tak především ze současného stavu věcných prostředků v jednotce  

a skutečnou potřebou tohoto vybavení u reálných zásahů. Požadavky rovněž zohledňují 

skutečné rozdělení věcných prostředků mezi zásahové automobily, tedy mezi cisternovou 

stříkačku a dopravní automobil. Úkolem velitelů bylo stanovit, zda věcný prostředek do 

nového DA umístit, či ne a navíc kolik kusů. 
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Zásadní otázkou v umístění požárního příslušenství je vybavení vozidla čerpadly, 

především tedy motorovou stříkačkou. Z odpovědí vyplývá, že přenosná požární stříkačka 

již není tak nutná výbava dopravních automobilů jako tomu bylo u Avie. Čerpadlo PS12 

preferuje v novém automobilu už jen polovina respondentů, viz Graf č. 10. 

Graf č. 10 – Požadavek na vybavení DA čerpadlem podle typu 

 

Na rozdíl od klasické požární stříkačky, plovoucí čerpadlo požaduje v dopravním 

automobilu více než 70 % jednotek. U kalového čerpadla je podíl kladných odpovědí ještě 

výraznější. Osm z deseti JSDHO preferuje vybavit nový zásahový automobil kalovým 

čerpadlem. Převážná většina jednotek navíc požaduje, aby vozidlo bylo vybaveno současně 

více čerpadly. Nejčastější odpovědí je právě dvěma druhy čerpací techniky, ale výjimkou 

není ani požadavek na všechny tři druhy čerpadel. Takovou možnost zvolilo celkem 10 

velitelů. 

S vybavením dopravního automobilu čerpadlem úzce souvisí požadavek na 

vybavení DA sacím vedením. Tato otázka odpadá pouze u varianty plovoucích čerpadel. 

Jednou z otázek dotazníkového průzkumu směřovala na počet kusů sacích hadic. 

Z odpovědí vyplývá potřeba 2 až 6 ks sacích hadic bez rozlišení jejich délky. Nejčastější 

odpovědí bylo vybavení 4 kusy. V případě, že je vozidlo osazeno požární stříkačkou  

a současně i jiným motorovým kalovým čerpadlem, je nutné doplnit do vybavení vozu 

dostatek sacích hadic pro oba stroje. Motorová kalová čerpadla jsou navíc osazena sacím 
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vedením o průměru menším než PS12. Sací hadice pro kalová čerpadla bývají z pravidla 

zakončeny namísto hadicového šroubení sací hadicovou spojkou [10]. Sací vedení ani sací 

koš pak není možné mezi čerpadly zaměňovat. 

Druhým věcným prostředkem strojní služby, který byl součástí dotazníkového 

průzkumu, je elektrocentrála. Ta je ve vybavení jednotek již poměrně hodně zastoupena. 

Jedná se však o další rozměrné vybavení, které může zabírat část úložného prostoru 

účelové vestavby. Jak vyplývá z Grafu č. 11, elektrocentrálu považuje za nezbytnou 

součást dopravního automobilu nové generace převážná většina oslovených velitelů. 

Centrála může být mimo jiné u zásahu použita jako generátor proudu pro osvětlovací 

tělesa. Na jejich umístění do nového DA byla směřována další otázka. Úložný prostor pro 

osvětlovací stožár či stativ požaduje 28 jednotek. 

Graf č. 11 – Požadavek na umístění elektrocentrály a stožáru pro osvětlení 

 

Otázka směřovaná k vybavení automobilu centrálou nesměřovala jen na její 

umístění či ne, ale také na její požadovaný výkon. Tím jsou nepřímo dány i její rozměrové 

parametry. Výkon požadovaný oslovenými jednotkami se pohybuje v rozmezí 2 až 8 kW, 

nejvíce preferovaný výkon pak je 6 kW, což je patrné z Grafu č. 12. Měrný výkon centrály 

pochopitelně musí odpovídat spotřebám předpokládaných elektrozařízení, například 

osvětlovacích stativů či stožáru. 
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Graf č. 12 – Požadovaný výkon elektrocentrály 

 

Z vyhlášky vyplývá povinnost umístění dýchacích přístrojů v DA jen u provedení 

speciálního technického nebo s motorovou stříkačkou. Počet náhradních tlakových lahví 

může být další otázkou. Příloha č. 2 vyhlášky [1] uvádí 2 kusy náhradních lahví pouze  

u provedení automobilu s motorovou stříkačkou. U cisternových automobilů uvádí Příloha 

č. 3 téže vyhlášky minimálně polovinu počtu lahví na počet dýchacích přístrojů, nejméně 

však 2 kusy. Technické podmínky pro DA počet náhradních tlakových lahví neuvádí. 

v technických podmínkách TP-STS/15-2011 pro pořízení CAS je v bodu 34a uveden 

požadavek, aby počet náhradních lahví odpovídal počtu dýchacích přístrojů. Veškeré 

tlakové nádoby, a tedy i náhradní láhve a samotné dýchací přístroje, musí být ve vozidle 

uloženy v úchytech v poloze svislé nebo vodorovné. Při vodorovné poloze úchytu jsou 

uloženy příčně.  

U jednotek kategorie JPO II a JPO III je dýchací technika povinou výbavou. 

Izolační dýchací přístroje jsou prioritně umístěny v prvovýjezdovém vozidle, tedy cisterně. 

V cisternových automobilových stříkačkách dřívější výroby je ovšem úložný prostor 

omezen a dýchací technika je tedy situována i do dopravních automobilů. Tomuto 

předpokladu odpovídá i výsledek z dotazníku, který zobrazuje Graf č. 13. Dýchací přístroje 

požaduje do vozidla umístit celkem 70 % velitelů. Mezi jednotkami JPO II a III je ale 

požadavek výraznější, dosahuje 84 %. Náhradní láhve k přístrojům považuje za nezbytné 

už jen 55 % jednotek. 
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Graf č. 13 – Požadavek na vybavení DA dýchacími přístroji 

 

Doplňující otázkou dotazníkového průzkumu byl počet izolačních přístrojů  

i náhradních lahví k nim. Požadovaný počet techniky odpovídal počtu danému legislativou 

a částečně jej převyšuje. Do nového dopravního automobilu by velitelé umístili v průměru 

3 až 4 kusy dýchacích přístrojů s dvěma, nebo spíše třemi lahvemi. Skutečné požadavky 

všech jednotek znázorňuje Graf č. 14. 

Graf č. 14 – Počty požadovaných kusů dýchací techniky 
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Příloha č. 2 Vyhlášky č. 53/2010 Sb. uvádí jako povinou výbavu dopravního 

automobilu motorovou řetězovou pilu s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 

minimálně 380 mm. Tento požadavek se však opět vztahuje na provedení speciální 

technické nebo s motorovou stříkačkou. Motorová pila musí být pochopitelně doplněna 

nádobou na pohonné hmoty a olej. Motorovou kotoučovou pilu ani přetlakový ventilátor 

jako nezbytnou pro DA příloha neuvádí. Rozbrušovací pilu uvádí vyhláška mezi povinnou 

výbavou pouze u CAS v provedení technickém, přetlakový ventilátor u cisternových 

automobilových stříkaček v provedení základním a speciálním technickém. 

Protože tuto speciální techniku některé JSDHO již vlastní, byla také otázka 

umístění těchto prostředků do DA součástí dotazníku. U motorových řetězových pil je 

převažující kladná odpověď patrná i z Grafu č. 15. Rozbrušovací pilu a přetlakový 

ventilátor by však do vozidla umístila maximálně třetina dotazovaných. 

 

Graf č. 15 – Požadavek na vybavení DA dalšími technickými prostředky 
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Shodně jako v předešlých případech, také minimální počty hadicového materiálu 

uvádí Příloha č. 2 vyhlášky. Dopravní automobil v základním ani technickém provedení 

nemusí být hadicemi vybaven. U speciálního provedení s motorovou stříkačkou uvádí 

předpis minimálně 6 ks izolované požární hadice C 52, 8 ks požární hadice B 75 o délce 20 

metrů a 1 kus hadice B 75 o délce 5 metrů. Další povinné příslušenství je uvedeno 

v Příloze C této práce. 

Graf č. 16 – Požadavek na vybavení DA hadicemi 

 

Z dotazníkového průzkumu je patrná rozdílnost v počtu potřebného hadicového 

vedení v DA u jednotlivých jednotek. Tento jev je patrně důsledek různého počtu hadic 

v cisternových automobilech daných jednotek. Druhým aspektem může být potřeba 

některých JSDHO umístit do vozidla i hadicové vedení a další materiál pro potřeby 

požárního sportu. Jak je patrné z Grafu č. 16, nejčastěji požadovaným počtem hadic C jsou 

4 nebo 6 kusů. Dopravní automobil by měl být dále vybaven ještě 4 až 6 kusy izolované 

požární hadice B. Potřebný počet proudnic pak odpovídal dvěma nebo čtyřem kusům bez 

rozlišení typu a velikosti proudnice. Další požární armatury a příslušenství motorové 

požární stříkačky nebylo součástí dotazníku. 
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Ženijní a ruční nářadí jako lopata, krumpáč, bourací sekera, páčidlo, koště nebo 

ruční pila na dřevo je dle vyhlášky povinou výbavou pro DA v provedení technickém  

a s motorovou stříkačkou. Dopravní automobil je u dobrovolných jednotek částečně 

náhradou technického speciálu, proto je téměř ve všech dotaznících toto nářadí 

požadováno jako nutné a mělo by být do takového automobilu umístěno bez ohledu na 

jeho tabulkové provedení. Vzhledem k počtu sedadel tohoto vozidla by měl být počet 

takového nářadí úměrně navýšen nad minimální počty v tabulce uvedené ve vyhlášce. 

Mezi povinné technické prostředky dopravního automobilu dle vyhlášky patří 

přenosný hasicí přístroj. Bez rozdílu mezi druhem provedení musí vozidlo minimálně 

obsahovat 1 kus práškového a 1 kus hasicího přístroje sněhového. Výsledky dotazníku 

ukazují, že jednotky jsou vybaveny vyšším počtem těchto přístrojů a preferují umístit do 

nového dopravního automobilu 2 až 3 kusy. 

Jedním z nejvíce rozměrných příslušenství požárních vozidel je také přenosný 

zásahový žebřík pro hasiče. Žebřík musí být určen nejméně pro dvě osoby s dostupnou 

výškou 8 metrů. Přenosný nastavovací žebřík musí obsahovat dopravní automobil 

v provedení technickém i s motorovou stříkačkou. Z dotazníků vyplývá docela 

jednoznačná odpověď na zařazení žebříku do automobilu, potřebnost dosvědčuje 75 % 

dotazovaných velitelů. Průměrná preferovaná dostupná výška je, tak jako ve vyhlášce, asi 

8 metrů. 

Poslední technická otázka týkající se požadovaného vybavení ideálního dopravního 

automobilu v dotazníku směřovala na pěnotvorné příslušenství. Přenosný přiměšovač, 

pěnotvorné proudnice i nádoba s pěnidlem jsou podle vyhlášky povinné pouze u provedení 

s motorovou stříkačkou. Umístit do nového DA toto příslušenství požaduje jen 9 velitelů 

ze všech oslovených jednotek v okrese. Ostatní dle předpokladu považují takovou výbavu 

za bezpředmětnou. Vyhláška uvádí minimální zásobu pěnidla o objemu 40 litrů. Průměrná 

požadovaná hodnota u kladných odpovědí v dotazníku dosahovala asi 50 litrů pěnidla. 

Pokud má být vozidlo koncipováno jako druhosledové za cisternou, je vzhledem k četnosti 

použití, vybavení DA pěnotvorným příslušenstvím zcela zbytečné. 
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7.7 Celkové provedení 

 

Dopravní automobil je dle Přílohy č. 2 vyhlášky vybaven závěsným zařízením pro 

tažení požárního přívěsu. Podle Přílohy č. 1 je požární automobil uzpůsoben k průběžnému 

dobíjení akumulátorů a přípojný prvek musí být v blízkosti místa nástupu řidiče. Vozidlo je 

osazeno předními světlomety do mlhy a osvětlením prostoru kolem účelové nástavby. 

Součástí zásahového požárního automobilu musí být pochopitelně výstražné světelné  

a zvukové zařízení modré barvy umožňující reprodukci mluveného slova. Výstražné 

zařízení nebo požární příslušenství umístěné nad kabinou osádky nebo nástavby, které 

přesahuje stanovenou hranici, musí být opatřeno ochranným prvkem. Na zadní straně 

účelové nástavby musí být vozidlo osazeno nejméně dvěma kusy oranžových blikajících 

světel pro označení DA jakožto překážky na místě zásahu.  

Barevná úprava, označení místa dislokace, provedení nápisů a bezpečnostních 

prvků musí odpovídat Vyhlášce č. 53/2010 Sb. i Vyhlášce 247/2001 Sb. Všechna další 

ustanovení daná těmito vyhláškami či jiným legislativním dokumentem, která nejsou 

v předešlých kapitolách blíže specifikována, musí být dodržena. 
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8. Navrhované varianty 
 

Na základě provedené analýzy současného stavu mobilní požární techniky  

i věcných prostředků s přihlédnutím k výsledkům dotazníkového průzkumu, může být 

navržen nový dopravní automobil. V některých pohledech se ale názor na ideální 

automobil mírně rozděluje, například v otázce umístění požární motorové stříkačky. 

V některých jednotkách působí dopravní automobil zcela jako speciální technické vozidlo. 

Z těchto důvodů budou navrženy dvě varianty nového dopravního automobilu pro obměnu 

této techniky na okrese Hodonín. 

Přestože byl v dotaznících požadavek na umístění požární stříkačky do vozidla, 

většina ostatních věcných prostředků a pěnotvorného příslušenství tohoto provedení DA 

preferováno není. Proto bude první varianta navržena jako provedení základní s doplněním 

seznamu minimálního povinného příslušenství o některé věcné prostředky z tabulky 

provedení speciálního s motorovou stříkačkou. Druhou navrhovanou variantou bude 

dopravní automobil ve speciálním provedení technickém dle Přílohy č. 2 vyhlášky 

s několika úpravami a doplněním. Takový automobil je v dotazníku nepřímo požadován  

a v mnoha případech bude splňovat většinu požadavků při činnostech u zásahu. Vzhledem 

k vyššímu počtu požárního příslušenství bude tato varianta klást větší nároky na úložný 

prostor a bude nutné vybrat vozidlo s objemově větší účelovou vestavbou. 

Některé požadavky na nový automobil jsou však naprosto převažující a budou je 

splňovat obě varianty. Jedná se především o počet sedadel pro osádku. Požadavek směřuje 

k počtu 1+8, proto jej budou splňovat obě navrhované verze. Z tohoto důvodu bude i druh 

karoserie u obou variant stejný, bude to jednoprostorová karoserie dodávkového vozidla. 

Při výběru vozidla bude zcela jistě zohledněn požadavek na hmotnostní kategorii 

automobilu. Pokud bude možné umístit veškeré požadované věcné prostředky do 

automobilu s celkovou hmotností do 3,5 tuny, bude tato varianta zvolena. Vždy se však 

bude jednat o vozidlo lehké hmotnostní kategorie podle ČSN EN 1846-1. Vzhledem 

k převažujícímu rovinatému terénu okresu bude základní provedení vozidla na podvozku 

silničním. U technického provedení může být zvolena jedna nebo obě hnané nápravy, 

jedná se o otázku spíše finanční. 
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8.1 Základní provedení 

 

Návrh dopravního automobilu v základním provedení vychází z požadavků 

jednotek, které preferují devítimístný automobil s menším množstvím technických 

prostředků, ale s motorovou stříkačkou. Jedná se o vozidlo s celkovou hmotností do 3,5 

tuny, podvozkem určeným pro městský provoz a jednou hnanou nápravou. Výkon motoru 

je v rozmezí 100 až 115 kW. Užitný prostor pro účelovou vestavbu musí být dostatečný 

pro uložení požadovaného příslušenství, především pak motorové stříkačky. Délkový 

rozměr vestavby musí být alespoň 100 až 110 cm. Takovým parametrům vyhovuje řada 

užitkových automobilů na trhu. Většina automobilových značek působících na českém trhu 

s užitkovými vozidly takové auto nabízí. Jednou z možných variant je například Ford 

Transit Kombi Van 350 LWB. Ten byl vybrán jako reprezentant pro návrh vozidla tohoto 

provedení. 

Navrhovaný dopravní automobil v provedení základním je mimo přenosné požární 

stříkačky osazen ještě dalším příslušenstvím. Obsahuje dle požadavku motorovou 

řetězovou pilu, hadice C, hadice B a základní požární armatury. Je vybaven 2 kusy 

izolačních dýchacích přístrojů bez náhradních tlakových lahví. Dále je v účelové vestavbě 

uloženo základní ženijní nářadí a hasicí přístroje. Kompletní seznam požárního 

příslušenství je uveden v Příloze D. Motorová stříkačka je ve vozidle umístěna na 

samostatném plnovýsuvu, ostatní příslušenství je uloženo v držácích. Uložení všech VPPO 

musí být bezpečné a odpovídat daným předpisům. Jejich vyjmutí musí být jednoduché  

a umožněno bez použití stupaček. Konkrétní rozmístění jednotlivých součástí požárního 

příslušenství je nad rámec této práce a bude odpovídat specifickým požadavkům dané 

jednotky. Takticko-technická data navrhovaného vozidla jsou uvedeny v Tab. 8. Zobrazení 

vozidla základního provedení je na Obr. 3. Zvolená varianta vozidla neumožňuje umístění 

sacích hadic dovnitř karoserie a jejich umístění je řešeno na střeše automobilu. 
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Tab. 8 – Takticko-technická data DA v provedení základním [11] 

Typ vozidla: Ford Transit Kombi Van 350 LWB 

Druh motoru: 2,2 TDCi 140 k (103 kW) 

Počet sedadel: 3 + 3 + 3 

Rozměry vozidla  

 celková délka: 5680 mm 

 celková šířka: 2374/1974 mm (včetně/bez zpětných zrcátek) 

 celková výška: 2330/2381 mm (v zatíženém/nezatíženém stavu) 

Rozvor náprav: 3750 mm 

Výška kabiny osádky: 1745 mm 

Výška podlahy: 542/594 mm (v zatíženém/nezatíženém stavu) 

Pohon nápravy: přední 

Hmotnost vozidla 

 přípustná hmotnost: 3500 kg 

 pohotovostní hmotnost: 1849 kg 

 užitečná hmotnost: 1651 kg 

Průměrná spotřeba: 7,9 litru/100 km 

Bezpečnost: ABS, ESP, HSA, Airbag řidiče a spolujezdce 

 

 

Obr. 3 – Nový dopravní automobil Ford Transit v základním provedení [13] 
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8.2 Technické provedení 

 

Dopravní automobil v provedení technickém vychází z potřeb jednotek, u kterých 

je vyšší četnost jiných zásahů než typu požár. V takovém případě se vždy jedná  

o technickou pomoc u nejrůznějších událostí. Vzhledem k omezeným úložným prostorům 

starších cisternových automobilů, je nutné jej nahradit v druhosledovém vozidle. Tomuto 

trendu odpovídají také požadavky velitelů na umístění požárního příslušenství do 

dopravního automobilu.  V omezené míře by bylo možné splnit současně i požadavek na 

kategorii do 3,5 tuny celkové hmotnosti. Návrh ovšem počítá s velikostí kabiny pro 1+8 

míst a požárním příslušenstvím o celkové hmotnosti převyšující 500 kg. Z těchto důvodů 

bylo zvoleno vozidlo o vyšší užitné hmotnosti a větším úložném prostoru. Takové vozidlo 

je opět poměrně hodně zastoupeno na trhu. Jako reprezentant byl vybrán automobil Iveco 

Daily 50C15V se zvýšenou střechou. 

Příslušenství navrhovaného automobilu vychází z tabulkových hodnot minimálního 

množství věcných prostředků uvedených v Příloze č. 2 vyhlášky pro speciální provedení 

technické. Toto příslušenství je doplněno o některé požadované prostředky. Především se 

jedná o elektrocentrálu o výkonu minimálně 5,5 kW a 2 kusy přenosných stativů na 

osvětlovací tělesa s cívkami na prodlužovací kabel. Dalším zásadním doplněním je čerpací 

technika, ta je zastoupena plovoucím čerpadlem o výkonu min. 600 l/min a kalovým 

motorovým čerpadlem o výkonu min. 1200 l/min. Ke kalovému čerpadlu musí být do 

vozidla umístěna sada sacích hadic a sací koš. Vozidlo je pak vybaveno i hadicemi pro 

dopravní a útočné vedení včetně všech potřebných armatur. Do povinné výbavy pak patří  

i 4 kusy izolačního dýchacího přístroje se dvěma náhradními lahvemi, veškeré ženijní 

nářadí a nastavovací žebřík pro hasiče. Kompletní soupis věcných prostředků PO je uveden 

v Příloze E. Technické data vybraného automobilu jsou uvedena v Tab. 9, vnější pohled na 

vozidlo je zobrazen na Obr. 4. Díky výběru nejvyššího modelu vozidla je možné umístit 

veškeré rozměrné příslušenství pod střechu vozidla a není potřeba jej umisťovat nahoru. 

Jsou tak zachovány aerodynamické vlastnosti, čistá designová linie a nehrozí zachycení 

prostředků o větve stromů. 
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Tab. 9 – Takticko-technická data DA v provedení technickém [12] 

Typ vozidla: Iveco Daily 50C15V 

Druh motoru: 3,0 HPT Euro IV 146 k (107 kW) 

Počet sedadel: 3 + 3 + 3 

Rozměry vozidla  

 celková délka: 5996 mm 

 celková šířka: 1996 mm (bez zpětných zrcátek) 

 celková výška: 2930 mm (v nezatíženém stavu) 

Rozvor náprav: 3300 mm 

Výška kabiny osádky: 2100 mm 

Výška podlahy: 735 mm (v nezatíženém stavu) 

Pohon nápravy: zadní 

Hmotnost vozidla 

 přípustná hmotnost: 5200 kg 

 pohotovostní hmotnost: 2455 kg 

 užitečná hmotnost: 2735 kg 

Průměrná spotřeba: 10,1 litru/100 km 

Bezpečnost: ABS, ABD, EBD, Airbag řidiče a spolujezdce 

 

 

Obr. 4 – Nový dopravní automobil Iveco v technickém provedení [14] 
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9. Ekonomické aspekty  

 

Celosvětová finanční situace posledních let citelně zasahuje také do oblasti požární 

ochrany. Rozpočty ministerstev i jiných ústředních složek jsou kráceny na nezbytné 

minimum. To se pak dále odráží v hospodaření nižších článků, znatelně se úspory projevují 

i na poli Hasičského záchranného sboru ČR. Mírně odlišná situace je v oblasti financování 

dobrovolných jednotek. Ekonomická stránka JSDHO je dle zákona přímo napojena na 

svého zřizovatele, tedy obec. Finanční situace jednotlivých obcí v regionu i celé republice 

je odlišná a může se až diametrálně lišit, zvláště pokud budeme srovnávat například 

městské části aglomerací a vesnice s několika sty obyvatel. Právě tyto nejmenší obce 

okresu Hodonín se dohodly na zřízení společné jednotky s některou z okolních obcí, které 

finančně přispívají na provoz její JPO. Ta pak zajišťuje i katastr této malé obce. 

Druhou možností k získání finančních prostředků na pořízení nového opravního 

automobilu je dotace. Tu je možné získat z rozpočtu kraje, ze státního rozpočtu, ale  

i v rámci příhraniční spolupráce z fondů EU. I v této složité ekonomické situaci jsou stále 

ještě některé firmy či společnosti, které jsou schopny a hlavně ochotny přispět obci na 

zajištění požární ochrany. Tíživá situace v některých obcích, přiměla některé jednotky 

k uspořádání veřejné sbírky, která pomohla k získání prostředků. Náklady na pořízení 

dopravních automobilů je tak možné vykrýt částečně i z těchto darů. 

 

9.1 Rozpočet obce 

 

Při tvorbě rozpočtu obce musí zastupitelstvo vycházet z vyrovnané kapitoly příjmů 

a výdajů. Zatímco příjmových položek je jen hrstka, výdajové se hrnou ze všech stran. Ve 

většině případů je pak na veliteli jednotky, aby pádnými argumenty dokázal zdůvodnit 

nákup nového automobilu za dosluhující techniku. Společnosti dodávající na trh požární 

automobily chápou složitost situace, a tak již běžně nabízejí možnost postupného splácení 

rozloženého do několika let. Mezi argumenty jednotek pro obnovu zcela jistě patří 

bezpečnost posádky při dopravě, spolehlivost vozidla a mnohem vyšší rychlost. Výhody 

nižší spotřeby pohonných hmot a nesrovnatelně větší užitné vlastnosti vozu jsou další 
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z nich. Protože chápání nutnosti obměny vozidel ze strany obce a její finanční situace 

může být různá, byla otázka nákladů doplněna do dotazníku. Výsledek průzkumu 

znázorňuje Graf č. 15. Graf zobrazuje předpoklad velitelů, jakou částku je pravděpodobně 

daná obec schopna na nákup nového vozidla vynaložit ze svých prostředků. 

Graf č. 15 – Požadovaná cena nového DA 

  

 

 

9.2 Dotace 

 

Současné zastupitelstvo a rada Jihomoravského kraje si jsou vědomi potřebnosti 

dobrovolných jednotek obcí. Na základě toho rada JmK v roce 2009 schválila 

Dotační program Jihomoravského kraje na požární techniku a věcné prostředky k řešení 

mimořádných událostí jednotek sborů dobrovolných hasičů měst a obcí Jihomoravského 

kraje na období 2009 – 2012. V rámci tohoto programu mohou obce žádat o přidělení 

dotace i na pořízení dopravního automobilu. Z rozpočtu kraje je pro tento dotační titul 

v posledních letech vyčleněna vždy částka v hodnotě 35 mil. korun. Z žádostí obcí jsou 

každoročně upřednostňovány požadavky na pořízení mobilní požární techniky, 

cisternových i dopravních automobilů. Podle článku VIII. dotačního programu [17] 

poskytne kraj dotaci maximálně do 70 % celkových uznatelných výdajů. Na zásahový 
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požární automobil typu DA se poskytuje dotace ve výši maximálně 500 tis. korun. Tento 

dotační titul je pochopitelně obcemi hodně využíván a požadavky každoročně dvojnásobně 

převyšují možnosti kraje. Graf č. 16 zobrazuje využití programu na pořízení DA v roce 

2011 a předpoklad udělených dotací v roce 2012 dle jednotlivých okresů Jihomoravského 

kraje. Podle předběžných informací bude dotace na nákup dopravního automobilu pro 

JSDHO v letošním roce přidělena celkem 25 obcím. 

Graf č. 16 – Počet udělených dotací na pořízení DA dle okresů 

 

 

 

9.3 Náklady na pořízení DA 

 

Výše nákladů na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO se může 

značně lišit podle velikosti a provedení vozidla. Dalším možným hlediskem je zcela určitě 

množství současně dodávané výbavy a její druh.Cenu automobilu může částečně ovlivnit  

i vysoutěžená cena v rámci výběrového řízení či sleva při nákupu většího množství 

vozidel. Cenu nakupovaného dopravního automobilu můžeme rozdělit na tři základní části. 

První nákladovou položkou je samotný automobil z tovární výroby. Druhou částku pak 

tvoří jeho přestavba na speciální vozidlo, tedy jeho účelová vestavba, přidané místa pro 

osádku, barevné označení nebo výstražné zařízení. Třetí položkou je doplněná výstroj. 
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Při pořizování dopravního automobilu je pravděpodobné, že bude obec vozidlo 

pořizovat jako celek, tedy vozidlo s veškerými úpravami a požárním příslušenstvím. 

Rozdělení výběrového řízení na zakoupení vozidla a jeho následnou přestavbu je méně 

časté, není však vyloučeno. Tato možnost je pravděpodobná především u omezených 

finančních prostředků a přestavbě staršího vozidla. I v případě jedné celkové zakázky, je 

možné náklady na nový DA vyčíslit odděleně.  

Cena automobilu se bude pochopitelně lišit podle skutečné velikosti, typu a značky. 

Dále také podle požadovaného motoru, výbavy, doplňků a aktuální nabídky jednotlivých 

prodejců. Základní cena vozidel vybraných pro přestavbu na požární automobil se 

pohybuje v rozmezí 600 tis. až 1 milion korun. Oficiální cena uvedená v ceníku [11, 12] 

pro vybrané dva typy automobilů pro DA základního a technického provedení jsou: 

 Ford Transit Kombi Van 350 LWB 2,2 TDCi 103 kW  756.600,- 

 Iveco Daily 50C15V 3,0 HPT Euro IV 107 kW   992.000,- 

Provedení vestavby pro uložení veškerého požárního příslušenství se může značně 

lišit, a tím výrazně i jeho cena. Na trhu jsou v současné době výrobci účelových vestaveb  

a nástaveb z plastu, hliníkových profilů i železné konstrukce. Také rozsah vnitřního 

oplechování a počtu polic či výsuvů ovlivní výslednou cenu. Podstatnou část nákladů při 

tvorbě účelové vestavby vždy tvoří výsuvy a plnovýsuvy pro lepší přístup k prostředkům  

a většího využití celého prostoru vozidla. Cenu ovlivňuje jejich počet, velikost a především 

nosnost. Kvalitativní provedení a značka ovlivní cenu nejen výsuvů, ale všech komponent. 

Jednou z finančních položek výroby či přestavby takového vozidla vždy budou mzdové 

náklady zpracovatele. Stanovit tak cenu účelové vestavby je možné jen orientačně a bude 

vždy vycházet z individuálních podmínek a nabídky firem ve výběrovém řízení. Dle 

informací oslovených firem zabývajících se výrobou dopravních automobilů se částka na 

výrobu vestavby pohybuje v rozmezí 150 až 450 tisíc korun. 

Poslední ze tří zmiňovaných nákladových kapitol je finanční částka za požární 

příslušenství dodávané v rámci nákupu nového automobilu. Díky omezeným finančním 

prostředkům na nákup techniky a částečné nebo téměř kompletní vybavenosti JSDHO 

potřebnými prostředky, je tato částka snižována na minimum. V rámci obnovy se tak ve 

většině případů jedná o variantu, že jednotka si požární příslušenství pro osazení do 
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nového DA dodá a výrobce jej pouze upevní. Jednou z nejčastěji nakupovanou technikou 

současně s novým vozidlem, je nová dýchací technika, která nahrazuje současné, již 

zastaralé přístroje Saturn. Pro doplnění informace o finanční nákladovosti nového 

automobilu byla výbava požárního příslušenství dle návrhu základního i technického 

provedení oceněna průměrnými cenami věcných prostředků na trhu. Cena požárního 

příslušenství dle Příloh D a E je následující: 

 příslušenství základního provedení    380.260,- 

 příslušenství technického provedení   391.710,- 

Uvedené náklady na pořízení věcných prostředků zahrnuje kompletní seznam.  

U základního provedení je nejvyšší položkou motorová stříkačka, u provedení technického 

pak dýchací technika. Skutečné ceny příslušenství se mohou pochopitelně lišit dle 

konkrétních parametrů, druhů a značek. 

Celkové náklady na pořízení nového dopravního automobilu včetně kompletního 

požárního příslušenství dle navrhovaného provedení mohou v průměru dosahovat: 

 DA 10 – L 1 Z na podvozku Ford Transit   1.335.000,- 

 DA 10 – L 1 T na podvozku Iveco Daily   1.783.000,- 

Finanční částky uvedené v předešlé rozvaze jsou vždy uvedené v Kč včetně DPH. 

Při porovnání vyčíslených nákladů s reálnými možnostmi obcí dle názoru velitelů 

docházíme k zásadnímu rozdílu. Ten je částečné možné pokrýt z dotací poskytovaných 

Jihomoravským krajem. Zvyšujícím se počtem žádostí však úměrně klesá výše uděleného 

příspěvku a zvyšuje se podíl nákladů hrazených obcí. Z pohledu nezainteresovaných 

zastupitelů, kteří o nákupu rozhodují, může být právě cena rozhodujícím kritériem. 
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10. Zhodnocení návrhů 

 

Vytvoření návrhu ideálního dopravního automobilu, který nahradí dlouhá léta 

sloužící Avie je úkol, který vyžaduje skloubit mnohdy protichůdné požadavky. Například 

spojit minimální hmotnostní kategorii s velkým množstvím věcných prostředků nebo 

výkonný motor za nízkou cenu. Některé požadavky jsou naprosto zásadní a je potřeba je 

dodržet vždy, mezi ně patří například 9 sedadel pro osádku nebo zařazení dýchací techniky 

a řetězové pily mezi příslušenství. Naproti tomu jsou některé priority protichůdné. Z tohoto 

důvodu byly navrženy dvě variantní řešení, ze kterých je možné si vybrat tu vhodnější. 

Nový dopravní automobil u dobrovolných jednotek musí být specielním 

technickým a dopravním vozidlem s velmi všestranným použitím. Základní provedení 

vozidla je jednodušší variantou splňující podmínku celkové hmotnosti do 3,5 tuny  

a umístění přenosné motorové stříkačky se základním vybavením. Díky dostatečnému 

výkonu se jedná o rychlý, účelný a relativně malý automobil s dobrou průjezdností v obci  

i ve městě za přiměřenou cenu. Nevýhodou tohoto automobilu je menší úložný prostor  

a horší průjezdnost v terénu díky pohonu přední nápravy. Vozidlo je možné pořídit i ve 

verzi pohonu 4 x 4, jeho cena je však téměř o 150 tis. korun vyšší a užitný prostor je menší. 

Speciální technické provedení nového dopravního automobilu pro obnovu mobilní 

techniky je dle tohoto návrhu všestranné technické vozidlo s možností dopravy osádky 

v počtu až 9 osob. Díky silnému motoru a pohonu zadních kol s dvoumontáží je oproti 

předešlé variantě posílena průjezdnost i méně stabilním terénem. Zvolená velikost vozidla 

umožňuje uložení velkého množství věcných prostředků PO. Požární příslušenství je tak 

plně univerzální. Jednotka tak může efektivně zasahovat na nejrůznějších událostech, na 

požárech, technických zásazích i při čerpání vody. Zvolené vyšší rozměry dovolují 

umístění veškerých VPPO dovnitř a není potřeba řešit přístup na střechu. Nevýhodou 

tohoto provedení je hmotnostní kategorie převyšující 3,5 tuny, vyšší cena, popřípadě větší 

vnější rozměry. 
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11. Závěr 

 

Současná mobilní požární technika nezadržitelně stárne a na základě analýzy je 

v mnoha případech již za horizontem své životnosti. Tato situace se pochopitelně 

nevyhýbá ani dopravním automobilům u dobrovolných jednotek obcí. Jednotné automobily 

na podvozku Avia používané v jednotkách v předešlých desetiletích je nyní potřeba 

obměnit. Současná nabídka automobilového průmyslu je neuvěřitelně široká i v oblasti 

užitkových automobilů, vhodných právě pro účely nového DA. Zvolit vhodné vozidlo  

a určit jeho ideální parametry i soupis požárního příslušenství může být pro méně zkušené 

velitele a jednotky mírná komplikace. 

Po prostudování současných legislativních požadavků a zjištění současného stavu 

požární techniky i věcných prostředků ve výbavě JSDHO na okrese Hodonín byla 

zhodnocena i činnost těchto jednotek u zásahu. Na základě těchto vyhodnocených 

informací byl sestaven dotazník pro průzkum skutečných potřeb a názorů velitelů jednotek 

daného regionu. Výsledky dotazníkového průzkumu jsem následně zpracoval a porovnal 

s požadavky danými vyhláškou. S přihlédnutím k preferencím jednotek k jednotlivým 

parametrům vozidla jsem zvolil dvě varianty provedení. Základní provedení bude 

vyhovovat jednotkám s nižším počtem technických zásahů nebo dostatečně vybavenou 

cisternovou automobilovou stříkačkou jako prvovýjezdovým vozidlem. Základní vybavení, 

které určuje vyhláška je však doplněno především o motorovou stříkačku. Provedení 

technické je shodně jako předešlé určeno pro dopravu devíti osob. Je dostatečně prostorné 

pro uložení veškerého požárního příslušenství nutného k všestranné práci dobrovolných 

jednotek nejen tohoto regionu. Obě varianty vychází ze skříňového užitkového automobilu 

určeného pro silniční popřípadě smíšený provoz. 

Nové technické možnosti i materiály umožňují rozvoj i v oblasti tvorby účelových 

nástaveb a vestaveb. Uložení zvolených věcných prostředků a jejich umístění z pohledu 

funkčnosti, účelnosti a ergonomie přesahují rozsah této práce, což dává námět na rozšíření 

dané problematiky. Věřím, že navržené automobily budou v dobrovolných jednotkách 

dobře sloužit dlouhá léta, stejně tak, jako ty předešlé. 
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Příloha A 
 
Seznam původního požárního příslušenství DA 12 - Avia 30: 

 

Název Množství Jednotka 

Bedna s příslušenstvím čerpadla a motoru 1 ks 

Deska na nářadí 1 ks 

Džberová stříkačka 10 l 1 ks 

Ejektor dle TPF 02-0402-66 1 ks 

Hákové páčidlo 1 ks 

Hákový klíč 52/75 4 ks 

Hasicí přístroj práškový typ P6 Hi 1 ks 

Hasicí přístroj sněhový 6 1 ks 

Hydrantový nástavec 1 ks 

Izolovaná požární hadice 52 x 20 m 8 ks 

Izolovaná požární hadice 75 x 20 m 12 ks 

Izolovaná požární hadice 75 x 5 m 2 ks 

Kanystr na benzín 20 l 1 ks 

Kanystr na pěnidlo ONA 16 0291 4 ks 

Klíč k nadzemnímu hydrantu  1 ks 

Klíč k podzemnímu hydrantu 1 ks 

Krabice PVC s těsněním 1 ks 

Lopata 1 ks 

Objímka na hadice 52 2 ks 

Objímka na hadice 75 4 ks 

Pila Břichatka 1200 1 ks 

Ploché páčidlo 1 ks 

Požární sekera 1 ks 

Proudnice 52 ČSN 38 9486 1 ks 

Proudnice 75 ČSN 38 9485 1 ks 

Proudnice clonová 52 ČSN 38 9490 1 ks 

Proudnice mlhová 52 1 ks 

Proudnice na střední pěnu 1 ks 

Proudnice pěnotvorná 1,5 ČSN 38 9491 1 ks 

Přechod 110/75 1 ks 

Přechod 75/52 3 ks 

Přejezdový můstek 2 ks 

Přenosná motorová stříkačka PS 12 R 1 ks 

Přenosný naviják na kabel 1 ks 

Přiměšovač dle TPF 02-0302-69 1 ks 

Rozdělovač ČSN 38 9481 1 ks 

Ruční světlomet 2 ks 

Rýč 1 ks 
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pokračování: 
 
Sací koš 110 1 ks 

Savice k přiměšovači 25 1 ks 

Savice S 110 x 1,6 6 ks 

Sběrač 110 1 ks 

Skříňka s el. nástroji 1 ks 

Skříňka s nástroji 1 ks 

Skříňka zdravotnická 1 ks 

Stativ 1 ks 

Světlomet RF 25 1 ks 

Štípací sekera 1,6 1 ks 

Třmen na lano NPZ 38 9559 1 ks 

Turistická lopatka 1 ks 

Vazák na hadice 6 ks 

Ventilové lano 6 x 12 1 ks 

Ventilové lano 8 x 25 1 ks 

Vidle s násadou 1 ks 

Vlečné lano 18 x 5 NPZ 31 3435 1 ks 

Záchranné lano 3 ks 

Záchytné lano 1 ks 

Zdravotnická nosítka 1 ks 

Zvedák hřebenový 1 ks 
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Příloha C 
 
Seznam minimálního požárního příslušenství pro DA dle Vyhlášky č. 53/2010 Sb.: 

 

Název 
Provedení 

Jednotka 
Z T MS PH 

Cestářské koště   1 1   ks 

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu   4 4   ks 

Hadicový držák v obalu     4 2 ks 

Hadicový můstek     2 2 ks 

Hydrantový nástavec     1 1 ks 

Izolovaná požární hadice 52x20 m     6 4 ks 

Izolovaná požární hadice 75x20 m     8 5 ks 

Izolovaná požární hadice 75x5 m     1   ks 

Klíč k nadzemnímu hydrantu     1 1 ks 

Klíč k podzemnímu hydrantu     1 1 ks 

Klíč na hadice a armatury 75/52     2 2 ks 

Klíč na sací hadice     2 2 ks 

Kombinovaná proudnice 52     2 2 ks 

Krumpáč   1 1   ks 

Lékárnička velikost III 1 1 1   ks 

Lopata   2 2   ks 

Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové 
lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ 

  1 1   ks 

Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile   1 1   ks 

Nádoba nebo nádoby na pěnidlo o celkovém objemu     40   litr 

Náhradní tlaková láhev     2   ks 

Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu     4 4 ks 

Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu     4 4 ks 

Pákové kleště   1 1 1 ks 

Pěnotvorná proudnice na střední pěnu     1   ks 

Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu     1   ks 

Ploché páčidlo   1 1 1 ks 

Požární sekera bourací   1 1 1 ks 

Požární světlomet s kloubovým držákem   2 2   ks 

Proudnice 75     1 1 ks 

Přechod 110/75     1 1 ks 

Přechod 75/52     4 2 ks 

Přenosná motorová stříkačka podle ČSN EN 14466     1 1 ks 

Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A  
a zároveň 183B 

1 1 1   ks 

Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B4 1 1 1   ks 

Přenosný kulový kohout     1 1 ks 

Přenosný přiměšovač     1   ks 
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 pokračování: 
 

Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby  
s dostupnou výškou 8 m 

  1 1   ks 

Přetlakový ventil     1 1 ks 

Příslušenství k přenosné motorové stříkačce     1 1 ks 

Rozdělovač     1 1 ks 

Ruční pila na dřevo   1 1   ks 

Ruční svítilna 2 4 4 2 ks 

Rukavice proti tepelným rizikům do 600o C     2   pár 

Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 12 12   pár 

Sací hadice, celková délka sady 10 m     1 1 sada 

Sací koš     1 1 ks 

Savice přiměšovače     1   ks 

Sběrač 2 x 75     1   ks 

Skříňka s nástroji   1 1 1 ks 

Tlumnice     1   ks 

Trhací hák   1 1   ks 

Ventilové lano na vidlici     1 1 ks 

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 1 1   ks 

Vytyčovací páska červeno-bílá 100 m 1 1 1   ks 

Záchranná a evakuační nosítka   1 1   ks 

Záchytné lano na vidlici     1 1 ks 

 
 

Vysvětlivky: 

 

Z – základní provedení 

T – technické provedení 

MS – provedení s motorovou stříkačkou 

PH – přívěs pro hašení  
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Příloha D 
 
Seznam navrženého požárního příslušenství pro základní provedení DA: 

 

Název Množství Jednotka 

Cestářské koště 1 ks 

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu 2 ks 

Izolovaná požární hadice 52x20 m 8 ks 

Izolovaná požární hadice 75x20 m 6 ks 

Klíč na hadice a armatury 75/52 2 ks 

Klíč na sací hadice 2 ks 

Kombinovaná proudnice 52 2 ks 

Lékárnička velikost III 1 ks 

Lopata 2 ks 

Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm  
s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ 

1 ks 

Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile 1 ks 

Ploché páčidlo 1 ks 

Požární sekera bourací 1 ks 

Přechod 75/52 2 ks 

Přenosná motorová stříkačka podle ČSN EN 14466 1 ks 

Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B 1 ks 

Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B4 1 ks 

Příslušenství k přenosné motorové stříkačce 1 ks 

Rozdělovač 1 ks 

Ruční pila na dřevo 1 ks 

Ruční svítilna 2 ks 

Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 pár 

Sací hadice, celková délka sady 10 m 1 sada 

Sací koš 1 ks 

Sběrač 2 x 75 1 ks 

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 ks 

Vytyčovací páska červeno-bílá 100 m 1 ks 

Záchytné lano na vidlici 1 ks 
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Příloha E 
 
Seznam navrženého požárního příslušenství pro technické provedení DA: 

 

Název Množství Jednotka 

Cestářské koště 1 ks 

Cívka elektrokabelu 20 m 2 ks 

Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu 4 ks 

Elektrocentrála o výkonu min. 6 kW 1 ks 

Hydrantový nástavec 1 ks 

Izolovaná požární hadice 52x20 m 6 ks 

Izolovaná požární hadice 75x20 m 4 ks 

Izolovaná požární hadice 75x5 m 1 ks 

Kalové čerpadlo o výkonu min. 1200 l/min. 1 ks 

Klíč k nadzemnímu hydrantu 1 ks 

Klíč k podzemnímu hydrantu 1 ks 

Klíč na hadice a armatury 75/52 2 ks 

Klíč na sací hadice 2 ks 

Kombinovaná proudnice 52 2 ks 

Krumpáč 1 ks 

Lékárnička velikost III 1 ks 

Lopata 2 ks 

Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou řetězové lišty 380 mm  
s příslušenstvím, mimo provedení „Hobby“ 

1 ks 

Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile 1 ks 

Náhradní tlaková láhev 2 ks 

Pákové kleště 1 ks 

Ploché páčidlo 1 ks 

Plovoucí čerpadlo o výkonu min. 600 l/min. 1 ks 

Požární sekera bourací 1 ks 

Požární světlomet s kloubovým držákem 2 ks 

Přechod 75/52 2 ks 

Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B4 1 ks 

Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B 1 ks 

Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě osoby s dostupnou 
výškou 8 m 

1 ks 

Rozdělovač 1 ks 

Ruční pila na dřevo 1 ks 

Ruční svítilna 4 ks 

Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 pár 

Sací hadice, celková délka sady 10 m 1 sada 

Sací koš 1 ks 

Skříňka s nástroji 1 ks 
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pokračování: 

 

Stativ s reflektorem o výkonu min. 500 W 2 ks 

Trhací hák 1 ks 

Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 ks 

Vytyčovací páska červeno-bílá 100 m 1 ks 

Záchranná a evakuační nosítka 1 ks 

Záchytné lano na vidlici 1 ks 

 


