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ABSTRAKT 
V této publikaci je popsán rozvoj požáru, vývoj mobilní požární techniky, znalost strojníka 
v požární taktice, věcných prostředků, bezpečnost práce na stanici, ale i u zásahu. Znalosti 
strojníka a především možnost zdokonalení jeho odborných znalostí. 
  
 
 
ABSTRACT 
In those publication is described development of fire, the mobile fire-fighting technics 
evolution, engineer ś  knowledge in fire tactics, fire protection equipment, work safety at the 
fire brigade station and also by fire fighting action. Engineer´s  knowledge and above all the 
oportunity to  improve his expert (profesional) knowledge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Požár, mobilní požární technika, požární čerpadlo, dopravní nehoda. 
 
 
 
KEYWORDS 
Fire, mobile fire-fighting technics (mobile firebreak engineering), pump, traffic accident. 
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1 ÚVOD 
Zásluhou moderního vybavení mobilní požární technikou a vysoce kvalitního výcviku 
dokážou současní hasiči čelit širokému spektru různých nebezpečí. V souvislosti se stále větší 
závislostí na automobilové dopravě roste od padesátých let počet dopravních nehod na 
dálnicích. Mezi další mimořádné události, ve kterých nehraje hlavní roli oheň, patří výbuchy 
plynu, úniky nebo vytékání jedovatých či nebezpečných chemických látek, havárie strojů  
a vyprošťování lidí z nejrůznějších nebezpečných situací. 
  
Práci hasičů dále rozšiřují události vyvolané extrémními výkyvy počasí, jako jsou vichřice, 
údery blesku, záplavy po silných přívalových deštích nebo tání sněhu, které kladou na hasiče 
rovněž velké nároky. Dále jsou hasiči povoláváni na pomoc při odstraňování následků 
přírodních katastrof do zemí Evropské unie. 
 
V současné době se ve všech evropských zemích neustále vyhodnocují finanční náklady na 
různé organizační složky státní správy a samosprávy, mezi něž patří i jednotky požární 
ochrany. Každá země má jednotky požární ochrany organizované v různých systémech  
a zároveň se snaží porovnávat náklady na tyto systémy s ostatními. Velkou roli zde hraje 
politika, tradice, historické zkušenosti a mentalita obyvatel. 
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2 CÍL PRÁCE 
Cílem práce bylo srovnat úroveň kvality obsluhy mobilní požární techniky s rozšiřováním 
druhů a typů techniky u jednotek ve vazbě na plnění úkolů a počty příslušníků.  

 
Postup při realizaci vytyčeného cílu: 

1) Zřizování jednotek, všeobecně, zejména jednotek HZS s návazností na plošné 
rozmístění sil a prostředků 

2) Rozdělit mobilní požární techniku podle určení a zařazení pro řešení jednotlivých 
druhů mimořádných událostí s vazbou na vybavení jednotek touto technikou 

3) Vyhodnotit algoritmus činnosti operačního střediska a jednotky při přijetí tísňové 
zprávy s ohledem na dodržení dojezdových časů 

4) Vyhodnotit nehodovost mobilní požární techniky a navrhnout opatření ke zvýšení 
bezpečnosti provozu 

5) Zpracovat návrh systému zvyšování praktických dovedností a znalostí obsluhy 
mobilní požární techniky 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Rozvoj požáru  
Rozvoj požáru je fenomenální jev, který má své specifické vlastnosti a parametry. Pro rozvoj 
požárů se v praxi zavedenými metodami zpracovávají prognózy rozvoje. Prognózy rozvoje 
musí zohledňovat druh prostředí, druh hořlavé látky, fyzikální vlastnosti, způsob zapálení  
a další faktory. Procesy hoření při požáru se v oboru požární ochrana obecně nazývají 
parametry požáru. Rozvoj požáru je ve všech parametrech vždy funkcí času. 
 
Pro úspěšné hašení a minimalizaci škod je nutné přerušení procesu hoření v nejkratším čase 
od jeho vzniku. Hašení požáru je možné prostřednictvím sil a prostředků jednotek požární 
ochrany, polostabilním nebo stabilním hasicím zařízením, technickým nebo technologickým 
zařízením popřípadě kombinacemi uvedených možností.[1]  
 
Rozvoj požáru dále mimo jiné závisí na tom, zda se jedná požár v uzavřeném prostoru 
objektu, zda je objekt dělen na požární úseky nebo požár na volném prostranství s možností 
šíření. Pro zohlednění rozvoje požáru v objektech je důležité znát požární zatížení, charakter 
šíření požáru, parametr odvětrání a vliv požárně bezpečnostních zařízení. Tyto vlivy se pro 
požární úseky vyjadřují stupněm požární bezpečnosti požárních úseků, jinak vyjádřeno 
požárním rizikem. Požární riziko je míra intenzity případného požáru v posuzovaném 
požárním úseku.[2]  
 
Hodnocení rozvoje požáru závisí také na tom, zde se jedná o požár řízený odvětráním nebo 
požár řízený povrchem paliva. Typickým požárem řízený odvětráním je požár bytu, 
kanceláře, skladu dřeva. Typickým požárem řízeným povrchem paliva je požár hořlavých 
kapalin.[3] 

3.1.1  Teplota požáru 
Pro stanovení teploty požáru, jako významného faktoru rozvoje požáru, se používají uznávané 
teplotní křivky. Pro normovou teplotní křivku platí vztah TN = 20 + 345 log (8te + 1) [°C]  
a pro hydrokarbonovou křivku vztah T= 1080 * (1 - 0,325e-0,167t - 0,675 e-2,5t ) + 20 [°C]. 
 

Teploty - hydrokarbonové křivky, norm ové teplotní křivky 
a křivky vnějšího požáru (0 - 30 m inut)
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Graf 1 Teploty hydrokarbonové křivky, normové křivky a křivky vnějšího požáru 

 9



3.1.2 Plocha požáru a parametry požáru pro hašení jednotkou požární 
ochrany  

Pro stanovení plochy požáru se používají matematické postupy. Tyto postupy jsou uvedeny 
například v Metodickém návodu pro zpracování dokumentace zdolávání požárů[4], ČSN 
73 0873 a další odborné literatuře. Z těchto metodik se následně stanovuje předpokládané 
množství sil a prostředků nutných ke zdolání požáru, což nám uvádí tabulka č. 5, v příloze  
č. 1. 
 
Z výpočtové tabulky je zřejmé, jaké množství sil a prostředků bude nutné k provedení 
účinného zásahu. Předpokládanému množství sil a prostředků musí také odpovídat síly  
a prostředky jednotek požární ochrany, které budou KOPIS na místo vyslány. Například, 
pokud se předpokládá požár střechy, je zřejmé, že do výjezdové techniky bude zařazena  
i technika výšková, to znamená žebříky nebo plošiny. [5]   
 
Při změně dojezdového času jednotek požární ochrany budou parametry požáru nabývat 
vyšších hodnot, čemuž bude také nutné přizpůsobit množství vyslaných sil a prostředků. Zde 
v praxi sehrává významnou roli svoji znalost personálu KOPIS. Neovlivnitelnými faktory, 
které jsou předpokladem pro navýšení sil a prostředků uvedených v Požárním poplachovém 
plánu kraje, je například počasí (mlha, námraza, přítomnost předurčené jednotky požární 
ochrany u jiného zásahu a podobně).   

3.1.3 Polostabilní hasicí zařízení 
Významně kvalitativním prvkem ovlivňujícím rozvoj požáru je instalace polostabilního 
hasicího zařízení. Jedná se o požárně bezpečnostní zařízení, které pro dojezdové časy H1 (do 
7 minut) a H2 (do 15 minut) napomáhá ke snížení požárního rizika. Polostabilní hasicí 
zařízení musí být zásobováno hasivem z mobilní techniky jednotek požární ochrany. Při 
instalaci polostabilního hasicího zařízení je předpoklad velmi vysoké účinnosti zásahu, vždy 
je zde však závislost na době příjezdu jednotky požární ochrany. Pro příklad lze uvést přínos 
polostabilního hasicího zařízení. Hodnoty jsou znázorněny na následujícím grafu.  
  

Množství vody pro PHZ
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Graf 2 Množství vody pro polostabilní hasicí zařízení 
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3.1.4 Stabilní hasicí zařízení   
Za nejvyšší stupeň zabezpečení požární bezpečnosti je v současné době považována instalace 
stabilního hasicího zařízení. Nejčastějšími stabilními hasicími zařízení jsou vodní ať již 
sprinklerového nebo drenčerového typu nebo stabilní hasicí zařízení pěnová, plynová či 
prášková. Stabilní hasicí zařízení je soustava, která má v případě vzniku požáru zabezpečit 
potlačení požáru v jeho rozvoji, popřípadě požár uhasit. [6]  
 
Při potlačení požáru se předpokládá dohašení požáru jednotkou požární ochrany nebo jiným 
způsobem, vždy je však rozvoj požáru zastaven nebo významně potlačen. V požárních 
úsecích a u technologických zařízení, kde je instalováno stabilní hasicí zařízení již včasnost 
příjezdu jednotky požární ochrany nemá tak velký význam, jako je tomu u předešlých 
případů.     

3.1.5 Elektrická požární signalizace  
Zařízení elektrické požární signalizace je požárně bezpečnostním zařízením, které má dva 
základní úkoly. Detekovat vznik požáru a v místě s trvalou obsluhou vyhlásit režim poplach. 
Přínos tohoto požárně bezpečnostního zařízení pro minimalizaci rozvoje požáru je jeho 
včasné zjištění a oznámení.  
 
Včasným zjištěním a oznámením vzniku požáru je ve svém důsledku rychlý příjezd jednotek 
požární ochrany, čímž se minimalizuje rozvoj požáru nebo zařízení EPS aktivuje další, tzv. 
ovládaná zařízení, která napomáhají potlačení rozvoje požáru nebo jeho projevů.  
 
Závěrem je možné konstatovat, že rozvoj požáru je závislý mimo podmínek na místě samém 
také na včasnosti jeho zjištění, době aktivace jednotky požární ochrany, době dojezdu  
a nasazení sil a prostředků k účinnému hašení. V této souvislosti je významně důležité vyslání 
jednotky požární ochrany, která je na základě svého vybavení schopna provést účinný 
zásah[7].  

3.2 Zřizování jednotek požární ochrany  
Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými 
osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany 
(výbava automobilů, agregáty, a další.). Základním posláním jednotek PO je chránit životy  
a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 
událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které 
vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací. 
 
Zřizování jednotek požární ochrany je dáno Platným zněním vyhlášky 247/2001 Sb., (citace 
vyhlášky, Hlava II, Způsob zřizování, vnitřní organizace a vybavení jednotek, § 3 – Způsob 
zřizování jednotek) [8] 
     (1) Jednotky hasičského záchranného sboru kraje jsou na území kraje dislokovány na 
stanicích. Rozmístění stanic, vnitřní organizaci, početní stav a předurčenost jednotek pro 
záchranné práce určuje generální ředitelství. 
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     (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba (dále jen "podnik"), anebo obec 
zřizuje jednotku zřizovací listinou. Zřizovací listina může být nahrazena smlouvou o zřízení 
společné jednotky podle § 69a zákona.  
     
    (3) Hasičský záchranný sbor kraje může, s ohledem na míru požárního nebezpečí[9] 
podniku nebo dokumentaci zdolávání požáru[10], určit, že vedle jednotky hasičského  
záchranného sboru podniku bude zřízena i jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku. 
 
     (4) Jednotka hasičského záchranného sboru podniku je dislokována na stanicích podniku. 
Kromě centrální stanice podniku, se zřizují pobočné stanice podniku, a to v případech, kdy je 
třeba zajistit, aby doba jízdy jednotky v podniku ze stanice podniku k místu zásahu 
nepřesahovala 5 minut; to neplatí pro podniky provozující dopravu a u podniků, provozujících 
liniová vedení produktovodů, energetické dálkovody a povrchové doly. U jednotky 
hasičského záchranného sboru podniku, dislokované na stanicích v prostoru letiště smí doba 
jízdy na místo zásahu dosahovat až 5 minut, jen pokud mezinárodní smlouvy, jimiž je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak. [11] 

3.2.1 Druhy jednotek požární ochrany  
Druhy jednotek požární ochrany jsou dány vyhláškou (citace § 4 – Vnitřní organizace 
jednotek vyhlášky č. 247/2001 Sb.) [8] 
 
(1) Jednotku tvoří požární technika a věcné prostředky požární ochrany[9] a velitelem 
jednotky stanovený počet 
a) příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen "příslušník"), jde-li   
o jednotku hasičského záchranného sboru kraje, 
b) zaměstnanců podniku, jde-li o jednotku hasičského záchranného sboru podniku, 
c) členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo členů jednotky sboru dobrovolných 
hasičů podniku (dále jen „dobrovolná jednotka“) a osob vykonávajících službu v jednotce 
sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotce sboru dobrovolných hasičů podniku jako svoje 
zaměstnání (dále jen "člen"). 
 
(2) Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové (dále jen "hasiči") jsou v jednotce rozděleni do 
čet, družstev, družstev o zmenšeném početním stavu a skupin. Četa se člení na 2 nebo  
3 družstva, popřípadě skupiny. Družstvo tvoří velitel družstva a dalších 5 hasičů. Družstvo  
o zmenšeném početním stavu, tvoří velitel družstva a další 3 hasiči. Skupinu tvoří vedoucí 
skupiny a nejméně 1 hasič. 
 
     (3) Jednotka, která je složena z hasičů nejméně dvou jednotek uvedených   
v § 65 odst. 1 zákona, nebo z hasičů, nejméně jedné jednotky a osob začleněných ve složce  
integrovaného záchranného systému, anebo z hasičů jednotky a osob poskytujících osobní 
a věcnou pomoc podle § 18 a 19 zákona (dále jen "osobní a věcná pomoc"), je odřadem. 
Odřad se člení na čety, družstva nebo skupiny. Odřad sestavuje hasičský záchranný 
sbor kraje nebo generální ředitelství zejména pro účely operačního řízení jednotek  
při poskytování pomoci v krajích nebo při mezinárodní pomoci jednotkami. Velitele odřadu 
určí ten, kdo odřad sestavuje. 
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 (4) Požární hlídku, kterou zřídily obec nebo podnik podle § 69 odst. 1 zákona, tvoří velitel 
požární hlídky a nejméně další 3 členové.
 
     (5) Základní a minimální početní stav příslušníků jednotky hasičského záchranného sboru 
kraje ve směně na stanicích je uveden v příloze č. 2 uvedené vyhlášky. 
 
     (6) Základní početní stav členů jednotky sborů dobrovolných hasičů je uveden v příloze  
č. 4 uvedené vyhlášky. 
 
     (7) Základní početní  stav  jednotky hasičského záchranného sboru podniku na  stanicích  
podniku se přiměřeně stanoví podle přílohy č. 3 uvedené vyhlášky a dobrovolné jednotky 
podniku přiměřeně podle přílohy č. 4 uvedené vyhlášky tak, aby k výjezdu na zásah bylo 
připraveno alespoň jedno družstvo nebo družstvo o zmenšeném početním stavu. 
 
     (8) V případech, kdy podniky zřídí společnou jednotku podle § 69a zákona, se množství  
sil a prostředků jednotky stanoví podle výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo na 
základě dokumentace zdolávání požáru všech účastníků smlouvy tak, aby byly splněny 
požadavky podle § 65 odst. 6 zákona. 

3.2.2 Zařazení požárních jednotek podle plošného pokrytí  
Plošné pokrytí vychází z § 65 odst. 6 a přílohy č. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů; dále je upraveno § 1 a přílohou č. 1 vyhlášky 
Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany,  
ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., § 5 nařízení vlády č. 172/2001 k provedení zákona  
o požární ochraně ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb. a usnesením vlády č. 646/1994.  
 
Praktickým naplněním plošného pokrytí je, že dislokace a velikost jednotlivých druhů 
jednotek požární ochrany je volena tak, aby katastrální území obcí v závislosti na stupni 
nebezpečí byly zabezpečeny požadovaným minimálním množstvím sil a prostředků jednotek 
požární ochrany. Systém jednotek PO vybudovaný dle tohoto principu garantuje základní 
úroveň pomoci poskytovanou jednotkami PO a je označován jako plošné pokrytí území ČR 
jednotkami PO. Podrobnější plošné pokrytí jednotek PO je uvedeno v příloze č. 1 v tabulce 
č. 6 a následně v tabulce č. 7.  

3.2.3 Dojezdové časy na místo mimořádné události   
Doba pro výjezd jednotky PO je stanovena vyhláškou č. 247/2001, o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany s vyznačenými doplňky dané vyhláškou 226/2005 Sb. Tato doba je 
maximálně: 
1) 2 minuty pro jednotky PO složené výlučně z hasičů z povolání,  
2) 10 minut pro jednotky složené výlučně z hasičů, kteří nevykonávají službu v jednotce jako  
své povolání,  
3) 5 minut pro jednotky PO složené z hasičů uvedených v předchozích dvou bodech nebo 
hasičů, kterým byla určena pracovní pohotovost mimo pracoviště.   
Jednotky PO kategorie JPO I až JPO III na výzvu územně příslušného operačního  
a informačního střediska Hasičského záchranného sboru ČR provádí zásah i mimo katastrální 
území obce, v níž jsou dislokovány.  
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Podrobnější popis výjezdových a dojezdových časů jednotlivých jednotek PO na místo 
mimořádné události je uvedeno v příloze č. 1 v tabulce č. 8 a následně v tabulce 9.  
 
Jednotky PO kategorie JPO IV až JPO VI plní úkoly jednotky v místně příslušném 
katastrálním území obce nebo areálu podniku svého zřizovatele, příp. na výzvu územně 
příslušného operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru poskytují 
speciální techniku.  Po dohodě se zřizovatelem mohou být jednotky kategorie JPO IV až JPO 
VI využívány k zásahům i mimo svůj územní obvod.  
 
Stupeň nebezpečí území obce se stanovuje na základě ohodnocení míry rizika vzniku 
mimořádné události v katastrálním území dané obce v závislosti na počtu obyvatel trvale 
žijících v tomto katastrálním území, charakteru katastrálního území a počtu zásahů jednotek 
PO za rok v daném katastrálním území.[12] 
 
Tato základní kritéria charakterizují pravděpodobnost vzniku mimořádné události v daném 
katastrálním území obce. Vyšší počet obyvatel, historická zástavba, rekreační oblasti, 
průmyslové oblasti či dopravní uzly zvyšují pravděpodobnost vzniku požárů či jiných 
mimořádných událostí. S ohledem na odlišnost těchto rizik je nutno i odlišně zabezpečit dané 
katastrální území obce.   

3.3    Vývoj mobilní požární techniky a požárních čerpadel  
Základním prostředkem pro likvidaci požáru, živelných pohrom a katastrof ve městech, 
průmyslových podnicích i na letištích představují požární automobily. Jejich role nespočívá 
pouze v bezpečné a rychlé dopravě jednotek PO na místo určení, ale společně s hasiči 
přepravují požární vybavení, hasivo, vyprošťovací zařízení a výškovou techniku. 
 
V roce 1829 bylo poprvé použito pohonu požární stříkačky parním strojem. Tento stroj nebyl 
oblíbeným, jelikož bral lidem práci. Počátkem 20. století došlo k prvním experimentům ve 
vývoji hasičských vozidel se spalovacími motory. Automobilová stříkačka Merryuceather 
vyrobená v Anglii dosahovala rychlosti 50 km/h a výkon pístového čerpadla dosahoval 
průtoku až 2.250 l/min, pohon tohoto čerpadla byl zabezpečen přes pohonnou jednotku vozu 
– motor. [13]  

 
 

Obrázek 1 - Konězpřežná čtyřkolová stříkačka 
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Ve 30 letech 20. století dochází k rozdělení vozidel na skupiny, které tvořily automobilové 
stříkačky přepravující posádku, hasivo a vybavení dle potřeby, ale především vlastní 
odstředivé čerpadlo, další skupinou jsou automobilové žebříky, které dosahovaly výšky 30 m 
(Magirus), poslední skupinu tvoří, neustále se rozvíjející vozidla s technickým zabezpečením. 
V současné době lze v celosvětovém měřítku vidět na požárních automobilech různé druhy 
nástaveb, převodovek a motorů. [14] 
 

 
 

Obrázek 2 - Dvoukolová moderní motorová požární stříkačka (STRATÍLEK-model 404) 
 
Většina výrobců nabízí vozidla konstruovaná na míru dle potřeb jednotlivých hasičských 
sborů. Moderní hasičské automobily jsou vybaveny zařízením, která upozorňují ostatní 
uživatelé na jízdu požárního vozidla. Nástavby vozidel budou vybavovány dokonalejšími 
prostředky ochrany hasičů.   

3.3.1 Historie v České republice 
V roce 1908 vyrobil svou první motorovou stříkačku s benzínovým motorem významný 
automobilový konstruktér české automobilky NW (nyní TATRA) Ing. Ledwinka.   
První požární techniku v roce 1797 na našem území hromadně vyráběla rodinná firma 
SMEKAL, která roku 1884 vyprojektovala svou první parní stříkačku a v roce 1891 ji 
přestavila v provozu. Vývoj zejména požárních automobilů vždy reagoval na měnící se 
požadavky požární taktiky. [15] 
 

 
 

Obrázek 3 - Ruční koňská stříkačka firmy SMEKAL 

 15



Tradice výroby požárních automobilů v České republice sahá na počátek 20. století, kdy 
populární požární automobily na podvozcích LAURIN & KLEMENT, ŠKODA RN, 
nahradila generace automobilů TATRA 805 a později terénní podvozky PRAGA V3S, 
TATRA 138 a 148, ŠKODA 706, které ještě můžeme stále vidět u jednotek požární ochrany. 
Další výroba požárních automobilů se opírala o nabídku domácích podvozků TATRA 815. 
[16] 
  
 
 

 
 

Obrázek 4 - Hasičský automobil PRAGA RN (rok výroby 1946) 
 
 
 
 

 
 

Obrázek 5 - Hasičský automobil zn. ŠKODA 
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4 ROZDĚLENÍ MOBILNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY, JEJÍ OZNAČENÍ 
VČETNĚ ČERPADEL 

4.1    Rozdělení mobilní požární techniky  
Rozdělení požárních automobilů [17]a čerpadel se určuje podle Řádu strojní služby[18]: 
 
1. podle účelu:  
a) základní zásahové jsou určeny k likvidaci požárů, přepravují požární jednotku, hasivo, 
věcné prostředky určené k hašení (dopravní automobil-DA, cisternová automobilová stříkačka 
– CAS, pěnový hasící automobil – PHA) 
Příklad: označení vozidla CAS K 25 – LIAZ 101.860 (staré označení) 
Označení dle Řádu strojní služby: CAS 25/2500/400 - S 2 Z 
 

 
 

Obrázek 6 - CAS 25/2500/400 - S 2 Z 
 
Legenda k novému označení mobilní požární techniky: 

1. CAS – cisternová automobilová stříkačka 
2. 25 – výkon čerpadla 
3. 2500 – objem nádrže s vodou 
4. 400 – objem pěnidla 
5. S – hmotnostní kategorie (těžké) 
6. 2 – konstrukce podvozku (smíšené) 
7. Z – rozsah požárního příslušenství (základní) 

 
b) speciální zásahové umožňují provádění hasebních a technických zásahů, přepravují 
 potřebnou posádku, zásobu hasiva a věcné prostředky k technickým zásahům (automobilový 
 žebřík – AZ, technický automobil – TA, automobilová plošina – AP, kontejnerový automobil 
 – KA, protiplynový automobil - PPLA) 
Příklad: označení vozidla AZ 52 – IVECO/ MAGIRUS (staré označení)                     
Označení dle Řádu strojní služby: AZ52 – S 1 
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Obrázek 7 - AZ 52 - S 1 
     
Legenda k novému označení mobilní požární techniky: 

1. AZ - automobilový žebřík 
2. 52 – dostupná pracovní výška (m) 
3. S – hmotnostní kategorie (těžké) 
4. 1 – konstrukce podvozku (silniční) 
5. V – rozsah požárního příslušenství (rozšířené)  

  
c) pomocné je určeno k přepravě hasiva, věcných prostředků určených k hašení a k možné 
 přepravě posádky (nákladní automobil – NA, autobus – A, automobil s účelovou nástavbou – 
AU, osobní automobil - OA)  
 
 

 
 

Obrázek 8 - OA osobní automobil Škoda 1,4/16V 
 
2. podle hmotnosti:  

a) velmi lehké (UL) – nepřevyšující 2000 kg 
b) lehké (L) – převyšující 2000kg do 7500 kg 
c) střední (M) – převyšující 7500 kg do 14000 kg  
d) těžké (S) – převyšující 14000 kg 
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3. podle konstrukce podvozku:  
a) silniční (1) automobily určené k provozu především po zpevněných komunikacích, 
b) smíšené (2) automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace, 
c) terénní (3) automobily určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace. 

 
4. podle rozsahu požárního příslušenství:  

a) základní (Z) 
b) speciální  

1. redukované (R) 
2. rozšířené (V) 
3. technické (T)          
4. k hašení lesních požárů (LP) 
5. k hašení (H) 
6. chemické (CH) 
7. ropné (N)  

 
V příloze č. 2 je uvedeno podrobné zařazení a označení hasičských vozidel. 

4.1.1    Rozdělení požárních čerpadel  
1. přenosné motorové stříkačky (PS2/3, PS8, ponorná – Macximum, Froggy, Niagara   

kalová – Honda WT30X) 
2. čerpadla pojízdná (montovaná ve vozidlech CAS32-TATRA 815, CAS K25-LIAZ 

101.860, CAS K25-LIAZ 18.29 XA, GODIVA WTA 2010, Ziegler)  
3. přívěsné přenosné motorové stříkačky (PPMS8, PPMS12 apod.) 
4. požární přívěsy (čerpací stanice ZA 50 apod.) [18]  

4.2 Rozdělení čerpadel z hlediska dopravy vody a výkonu  
1. Nízkotlaká (pro provozní tlak do 2 MPa)  

Představitelem je nízkotlaké odstředivé čerpadlo v hasičských vozidlech zn. CAS 32- TATRA 
815. Jedná se o jednostupňové čerpadlo s letmo uloženým oběžným kolem. K zavodnění 
čerpadla slouží plynová vývěva na spálené výfukové plyny. 
  

 
 

Obrázek 9 - Ovládací panel nízkotlakého odstředivého čerpadla 
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Obrázek 10 - Charakteristika čerpadla CAS 32 - TATRA 815 
 

2. Středotlaká - kombinovaná (pro provozní tlak do 3,2 MPa) 
Představitelem je středotlaké odstředivé čerpadlo v hasičských vozidlech zn. CAS K25 – 
LIAZ 101.860 nebo CAS K25 – LIAZ 18.29 XA. Jedná se o dvě jednostupňová čerpadla se 
společnou hřídelí, která jsou spojena v čerpací jednotku.  
 
Toto uspořádání umožňuje řazení čerpadel: 

1. paralelně (režim nízkotlaku) - jmenovitý tlak, jmenovitá dodávka vody 
2. sériově (režim vysokotlaku) – dvojnásobný tlak, poloviční dodávka vody 

K zavodnění čerpadla slouží plynová vývěva na spálené výfukové plyny. 
 

 
 

Obrázek 11 - Ovládací panel středotlakého odstředivého čerpadla 
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Obrázek 12 - Charakteristika čerpadla CAS K 25 - L 101.860 
 

3. Vysokotlaká - kombinovaná (pro provozní tlak do 5,45 MPa)  
Představitelem vysokotlakého požárního odstředivého čerpadla používaného v požárních 
automobilech je čerpadlo GODIVA WTA 2010. Jedná se o dvoustupňové odstředivé 
čerpadlo, vyrobené z hliníkové slitiny, které může být v provozu použito při nízkotlakém  
i vysokotlakém režimu současně (vysokotlak k dispozici pouze z hadicového navijáku). 
K zavodnění čerpadla standardně slouží pár pístových vývěv. [19] 
  
 

 
 

Obrázek 13 - Ovládací panel vysokotlakého odstředivého čerpadla 
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Obrázek 14 - Charakteristika čerpadla GODIVA WTA 2010 

4.3 Čerpadla používaná v požární ochraně  
Čerpadla jsou stroje pro dopravu, zvedání a zvyšování tlakové energie kapaliny[18]. Dělí se 
na tři skupiny podle způsobu zvyšování energie kapaliny čerpadlem:  

1. hydrostatická (objemová)   
2. hydrodynamická (odstředivá)  
3. speciální (vodní trkač, mamutová). 

4.3.1 Druhy požárních čerpadel  
Čerpadla pístová patří mezi čerpadla s přímou přeměnou mechanické práce na  tlakovou 
energii, dosahují vysokých tlaků a malých průtoků. 
 
Dělení pístových čerpadel podle činnosti:  

a. čerpadla jednočinná 
b. čerpadla dvojčinná                                                                          
c. čerpadla diferenciální 

 
Dělení pístových čerpadel podle počtu válců:  

a. čerpadla s jedním pracovním válcem 
b. čerpadla s dvěma pracovními válci                                        
c. čerpadla s třemi a více pracovními válci    

                                                                                                                                                                              
Pístová čerpadla se používají u ručních stříkaček. Zástupcem je džberová stříkačka, která 
může dodávat přibližně 10 l/min-1 vody na vzdálenost cca 10 metrů, tyto se používají 
k hašení malých nebo vznikajících požárů. 
 
Čerpadla odstředivá jsou výkonná, rozměry malá a relativně lehká, jsou rychloběžná  
a mohou být poháněna i spalovacími motory či motory elektrickými. Na rozdíl od pístových 
čerpadel musí být vybavena vývěvou, jelikož nejsou schopna sama nasát kapalinu. U čerpadel 
hydrodynamických dochází k přeměně mechanické energie, která je převáděna na hřídel 
čerpadla na kinetickou energii v oběžném kole čerpadla. Z části se mění kinetická energie 
v tlakovou již v oběžném kole. Další část se mění v rozváděcím ústrojí. (viz obrázek č. 15) 
[19] 
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Obrázek 15 - Řez a princip odstředivého čerpadla 
 
Hlavními částmi odstředivého čerpadla jsou:  

1. Oběžné kolo – pevně usazené na hřídeli uloženém v ložiskách 
2. Těleso (plášť) čerpadla, který obklopuje oběžné kolo, vstupní hrdlo a výstupní hrdlo                        

Pro dosažení vyšších tlaků spojujeme za sebou více čerpadel, každé oběžné kolo tak tvoří 
jeden stupeň, čímž vznikají čerpadla dvou, tří a vícestupňová. 
 

 
 

Obrázek 16 - Požární odstředivé čerpadlo THT TO 3000 
 
 
 Čerpadla proudová jsou nehlučná a velmi spolehlivá, nemají pohyblivé části, ale jejich  
 nevýhodou je jejich malá výkonnost (cca. 30 %). 
 
Dělí se na dvě skupiny:  

a) Ejektory 
b) Injektory 

 
Ejektory se používají pro čerpání kapalin z větších hloubek, než dokáže nasát čerpadlo. Do 
této skupiny patří též přiměšovače, které se používají k přimísení (přisávání) pěnidla.  
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Ejektory se vyskytují v mnoha tvarech, ale zpravidla ve dvou typech:  
1. ejektory stojaté 
2. ejektory ležaté 

 
Princip ejektoru spočívá v tom, že vháníme tlakovou kapalinu do trysky, ze které kapalina 
proudí velkou rychlostí do zvlášť upravené trubice (difuzéru). Za difuzérem vlivem vzniklého 
podtlaku dochází k přimísení (přisátí) kapaliny ze zdroje, ve kterém je ejektor umístěn.  
 

 
Obrázek 17 - Řez a popis stojatého ejektoru 

A = vstupní hrdlo 75, B = výstupní hrdlo 75, C = sací koš, D = difuzor, T = tryska, 
d; d2 = rozdílné průřezy 

 
Přiměšovače jsou zvláštním druhem proudového čerpadla a používají se pro přimísení pěnidla 
do vody za účelem vytvoření pěny. Na množství přisátého pěnidla závisí kvalita pěny. Mohou 
být samostatné (přenosné) a umisťují se před předposlední díl útočného vedení nebo pevné, 
instalované přímo za čerpadlo CAS. 
 
Injektory slouží k čerpání par a plynů. Nejvíce se vyskytují jako vývěvy (plynové) 
odstředivých čerpadel (na spálené i nespálené plyny – PS12 nebo PS8). [20]  

4.4 Vývěvy  
První mechanickou vývěvu sestrojil v 17. století Otto von Guericke. Vývěva je zařízení, které 
odčerpává vzduch či jiné plyny z uzavřeného prostoru a vytváří tak částečné vakuum. Jedná 
se vlastně o plynové čerpadlo, proto jako u čerpadel existuje řada konstrukčních řešení vývěv, 
které můžeme dělit, podle fyzikálního principu činnosti a podle míry vakua, které mohou 
dosáhnout. Používají se u odstředivých čerpadel, která začínají pracovat jen tehdy, jsou-li 
zavodněna.  
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4.4.1       Typy vývěv v PO a použití   
1. Pístové vývěvy - pracují na stejném principu jako pístová čerpadla, ale mají nižší výkon. 
Nejčastěji byly požívány u malých čerpadel typu PS2/3 a TZC-25 (traktorové závěsné 
čerpadlo). 
 
2. Vodokružné vývěvy – nejčastěji frekventovány vývěvy, které se musí zalít vodou, čerpadla 
opatřená vodokružnými vývěvami jsou méně citlivá na netěsnost sacího řádu, protože vývěva 
je neustále v provozu a vzduch, který do sacího řádu vniká, je neustále odsáván, proto se 
vodní sloupec nepřeruší (AS, IFA). 
3. Rotační lamelové vývěvy - byly nejpoužívanějším druhem vývěv u dvoukolových 
požárních čerpadel. V hasičské praxi se používá zpravidla dvou typů rotačních lamelových 
vývěv (sklopné a přední). 
4. Plynové vývěvy - na spálené plyny (výfukové) - v hasičské praxi nejčastěji frekventovaný 
typ vývěvy a zpravidla se ho používá ve spojení se čtyřdobými motory. Plynové vývěvy 
všech typů pracují na základě zákona o proudění plynů a na principu proudových čerpadel. 
 

 
Obrázek 18 -  Plynová vývěva na spálené plyny s legendou řezu: 1. těleso vývěvy, 2. 

těleso trysek, 3. malá tryska, 4. velká tryska, 5. škrtící klapka, 6. páka klapky 
 
 
- na nespálené plyny - v hasičské praxi jsou používány pouze ve spojení s dvoudobými 
motory. Pracují na principu proudového čerpadla, hnací energii této vývěvy je směs 
nespálených plynů (směs vzduchu a benzinu s olejem). Tohoto efektu se dosáhne tím, že 
vyřadíme zapalování motoru čerpadla z činnosti a tento pak pracuje jako kompresor. [21] 
 
 

 25



 
Obrázek 19 - Plynová vývěva na nespálené plyny a její legenda řezu: 1. těleso vývěvy, 2. 

vložená příruba, 3. tryska, 4. kuželka, 5 unášená páka, 6. páka kuželky, 7. kontakt, 8. 
dorazový segment 

4.5 Kavitace čerpadel  
Kavitace je jev vyznačující se vznikem, vývojem a zánikem kavitačních dutin v kapalině (lat. 
cavus – dutina).[22] Dochází k němu v okamžiku, kdy tlak v některém místě kapaliny 
poklesne pod určitou úroveň, danou zejména tlakem nasycených par čerpané kapaliny, 
obsahem plynů a pevných částic v kapalině (ty tvoří tzv. kavitační jádra) a dalšími vlivy.  
 
V takovém místě vznikají dutiny naplněné párou čerpané kapaliny (u odstředivých čerpadel je 
to většinou na některých místech náběžných hran lopatek oběžného kola). Ty jsou unášeny 
proudem kapaliny a dostávají se do oblastí s větším tlakem. Tam zanikají tzv. implozí 
(kavitačním kolapsem). [23] 
 
Při implozi jsou vyvinuty tlakové vlny velkých amplitud a rychlostí, které jsou schopny 
narušit vnitřní povrch čerpadla.[24] Tento jev je označován jako kavitační eroze a je hlavním 
nepříznivým projevem kavitace. Mezi další následky kavitace patří pokles účinnosti práce 
čerpadla a jeho větší celkové opotřebení v důsledku nárůstu vibrací a v některých případech  
i nepříznivý vliv na kvalitu čerpaného produktu.[25] Typickou příčinou vzniku kavitace  
v čerpadle je nedostatečný statický tlak ve vstupním profilu čerpadla. Působení kavitace na 
činnost čerpadla se obvykle zjišťuje tzv. kavitační zkouškou. [26] 
 
Kavitace zmenšuje účinnost čerpadla a může mít nepříznivý vliv na kvalitu čerpaného 
produktu, zejména však vede ke kavitační erozi čerpadla. Kavitační eroze, způsobená 
dlouhodobým působením kavitace, může být jednou z příčin náhlého selhání čerpadla, 
obvykle spojeného s velkými materiálními škodami. [27] 
 
Jedním z nejúčinnějších způsobů předcházení podobným poruchám je aplikace diagnostiky 
čerpadel, mj. i diagnostiky kavitace. V blízké budoucnosti se očekává velké rozšíření 
autonomní neinvazivní diagnostiky kavitace i do oblasti menších čerpadel. [28] 
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Diagnostika kavitace bez přítomnosti lidského prvku vyžaduje použití moderních metod, 
zejména umělé inteligence. Metoda detekce kavitace využívá strojové učení pro detekci 
kavitace a určení jejího rozsahu na základě měření vibrací skříně čerpadla. [29]   
 

 
 

Obrázek 20 - Čerpadlo poškozené kavitací 

4.6 Kategorie strojových podvozků, počet ujetých kilometrů a motohodin, 
převedení motohodin na proběh kilometrů, za období 5 let  

Doplňování a evidence výdajů a příjmů PHM se řídí Organizačním pokynem ředitele HZS 
hl.m. Prahy č. 478 ze dne 13. 10. 2005. 
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Graf 3 - Znázornění celkového počtu ujetých kilometrů a motohodin za období pěti let 

 
Na ročních grafech uvedených v příloze č. 3 je znázorněn počet ujetých kilometrů a práce 
motoru, který v časových intervalech je při jízdě a v provozu. Na popsaných vozidlech je 

 27



znatelná poměrná rozdílnost v počtu ujetých kilometrů a především práce těchto zařízení na 
místě mimořádné události.  
 
Je patrná především spolupráce nejvíce využívaných vozidel HZS a to CAS 24,  které je 
využíván pro menší objem vody, dopravu posádky a technických prostředků  
a automobilového žebříku AZ 30 jako výškové techniky, dále vozidla určeného k přepravě 
většího objemu hasiva CAS 32, ale také vozidla RZA, které je předurčeno k zásahům  
u dopravních nehod. 
 
Tato vozidla sice ujedou malou část své životnosti v provozu, ale pracovní činností čerpadel  
a zařízení, které tyto vozy využívají, se celkový počet ujetých kilometrů a motohodin při 
součtu dorovnává. Provoz MPT je tak závislý na počtu výjezdu, dobré údržbě a především 
chování posádky k vozidlu. 

4.7    Provoz MPT, zejména strojový podvozek s hmotností kategorii CAS 
V současnosti vyrábí kompletní požární a záchranná vozidla jen několik firem. Většina 
hasičských sborů si spíše vybírá upravené sériově vyráběné podvozky a kabiny, na něž pak 
specializované firmy dodávají nástavby spolu s hasičským vybavením a dalším příslušenstvím 
nezbytným pro úspěšné nasazení vozidel při mimořádných událostech.  
 
Lehké podvozky jsou svou konstrukcí určeny do centra města a jako prvosledová zásahová 
vozidla. Díky své nižší hmotnostní kategorii a využívání výkonných motorům především 
využívání automatických převodovek dovolují řidiči dobrou a kvalitní práci s tímto vozidlem. 
 
Automobilové podvozky do menších měst a jejich okrajů, tvoří kategorií střední, které se 
využívají jako dopravní vozidla a především jako nosiče speciálních nástaveb. Díky svým 
vlastnostem tvoří páteř vozidlového parku HZS. 
 
Vozidla, u kterých není podstatná průjezdnost v městských aglomeracích, ale především 
průchodnost v terénu tvoří kategorii těžkých podvozků, které jsou určeny pro zásah  
v přírodním prostředí, průmyslových objektech, velkých skladech a pro převoz většího 
množství hasiva, dále se jich využívá jako speciálních nástaveb. 
 
Kombinované a terénní vozidla patří do skupiny pro extravilany, silniční vozidla patří do 
skupiny pro intravilany. Při nákupu a využívání vozidel u HZS je nutné zohledňovat 
především charakter území, pro který budou používány, ale také klimatické podmínky ve 
kterých budou použity. Ve vztahu k charakteru území (lesy, průmysl, letiště, obytné zóny). Při 
výběru vozidla je třeba zohlednit převládající klimatické podmínky.  
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5 PRAKTICKÁ ČÁST  

5.1    Údržba mobilní požární techniky  
U mobilní požární techniky (MPT), která je zařazena do provozu se provádí údržba v souladu 
s časovým plánem údržby zpracovaný odpovědným pracovníkem HZS. Řidiči  
a technici strojní služby provádějí denní kontrolu MPT a další kontroly v časovém rozpětí 
stanovené výrobcem.  
 
Tyto jsou stanoveny Řádem strojní služby[18] a můžeme je rozdělit na 3 základní kontroly: 
 
1. Denní kontrola - tato se provádí každý den na stanicích a při ranní přejímce vozidel a při 
každém použití. 
 
2. Kontrola typu A-se provádí na stanicích a pod vedením techniků strojní služby a staničních 
techniků strojní služby je stanovená výrobcem. 
 
3. Kontrola typu B-se provádí ve strojním oddělení HZS, je stanovená výrobcem a odstraňují 
se zde závady nalezené při kontrolách na stanicích HZS. 
 
Každá kontrola, oprava MPT se zaznamenává do knihy provozu MPT. 

5.2 Technické prohlídky 
Vozidla jednotek PO musí splňovat jak parametry pro provoz vozidla na komunikacích, ale 
také musí splňovat podmínky pro převoz posádky. Proto je pro ně důležitá kvalitní 
připravenost ale především způsobilost k provozu.[30] Prohlídky vozidel jsou stanoveny 
těmito kategoriemi:  
 
1. Pravidelná technická prohlídka – se provádí na již zaregistrovaná silniční vozidla 
v provozu, je předepsaná zákonem č.56/2001 Sb., kdy tato obsahuje vyjádření k evidenční 
kontrole. Pro vozy HZS platí 1x ročně. 
 
2. Evidenční technická prohlídka – jedná se o prohlídku již zaregistrovaného silničního 
vozidla při změně vlastníka (majitele), její obsah je specifikován v § 2 odst. 12 zákona 
č.6/2001 Sb., jde o porovnání údajů uvedených v technickém průkazu se skutečným stavem 
vozidla. 
 
3. Technická prohlídka před schválením technické způsobilosti vozidla – jedná se  
o prohlídku silničního vozidla, jehož technická způsobilost provozu na pozemních 
komunikacích nebyla dosud schválena. Toto vozidlo nemá: 
a) provozovatele, prohlídka se vystavuje na žádost žadatele o prohlídku 
b) technický průkaz 
c) osvědčení o registraci 
d) dosud přidělenou registrační značku 
Tato prohlídka neobsahuje evidenční kontrolu, tuto nahrazuje technický protokol. 
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4. Technická prohlídka před registrací - jde o prohlídku silničního vozidla, které má 
schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, ale nebylo dosud 
registrováno. Toto vozidlo: 
a) není dosud zaregistrováno, prohlídka se vystavuje na žádost žadatele o tuto prohlídku 
b) má již vystaven technický průkaz nebo technické osvědčení 
c) nemá provozovatele (konečného majitele) 
d) nemá osvědčení o registraci vozidla 
e) nemá registrační značku 
Jde o kontrolu technického stavu vozidla a zhodnocení evidenční kontroly. [30] 

5.3 Kontrola a údržba čerpadel používaných v mobilní požární technice 
Pravidelné kontroly a údržby jsou nezbytné k udržení zařízení v dobrém stavu a ve stálé 
pohotovosti pro zabezpečení dokonalého provozu. Podmínky provozu stanovené výrobcem 
jsou pro příklad uvedeny v tabulce č 6. 
 
Zkouška požárního čerpadla se provádí v rámci kontroly akceschopnosti požární techniky, 
v rozsahu a v termínech stanovených výrobcem. Přitom hodnota jmenovitého výkonu 
požárního čerpadla vychází z ČSN EN 1028-1 a je charakterizována jmenovitým tlakem (Pa) 
a jmenovitým průtokem (l./min-1).[31] 
 
Zkouška se dále provádí vždy, když vznikne podezření na pokles jeho výkonových parametrů. 
Pokud výrobce požárního čerpadla, které bylo vyrobeno před platností ČSN EN 1028-1, 
nestanoví postup této zkoušky. Zkoušku řidič – strojník, technik strojní služby provádí 
následujícím způsobem: 
a) první částí zkoušky požárního čerpadla je zkouška sání a těsnosti čerpadla, která  
se provádí nejméně jedenkrát za 3 měsíce a po každé opravě požárního čerpadla.[18](citace ze 
Sbírky interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 9/2006 str. 17, 
příloha č. 7) 
Zkouška sání a těsnosti se provádí následujícím postupem: 
aa) zkouška se provede bez připojených sacích hadic, při odvodněném čerpadle (na sucho), 
při uzavřených sacích a výtlačných hrdlech. Pro přesnější měření může být sací hrdlo 
opatřeno vakuometrem. Výtlačná hrdla nesmí být opatřena víčky. 
ab) podtlak 0,08 MPa musí být dosažen nejdéle do 30 s. Po ukončení sání smí dosažený 
podtlak klesnout během 60 s nejvýše o 0,01 MPa. Pokud je pokles větší, požární čerpadlo je 
hodnoceno jako netěsné, 
ac) ke zjištění netěsnosti se provede zkouška přetlakem 0,01 ÷ 0,8 MPa z vedlejšího 
tlakového zdroje.  Požární čerpadlo a související armatury musí být odvzdušněny a výtlačná 
hrdla nesmí být opatřena víčky. Zkušební přetlak musí být navozován plynule, za stálé 
kontroly těsnosti. Některé netěsnosti se objeví právě již při malém přetlaku. 
b) druhou částí základní zkoušky požárního čerpadla je zkouška nejvyššího tlaku, která se 
provádí jedenkrát za rok. Zkoušku nejvyššího tlaku se provádí následujícím postupem: 
ba) zkouška se provádí při uzavřených výtlačných hrdlech, která nesmí být opatřena víčky. 
Čerpadlo a související armatury se musí před zkouškou odvzdušnit, 
bb) při zapnutém čerpadle a maximálních otáčkách motoru, nesmí být dosažen tlak na 
čerpadle vyšší než 1,6 MPa a nesmí být nižší než 1,2 MPa, 
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bc) u kombinovaných čerpadel nesmí tlak na vysokotlaké části čerpadla přesáhnout hodnotu, 
kterou stanovil výrobce a nesmí být nižší než je75% nejvyššího tlaku; 
c) alternativní zkouškou ke zkoušce nejvyššího tlaku je zkouška jmenovitého průtoku při 
jmenovitém tlaku, která se provádí nejméně jedenkrát za rok nebo při důvodném podezření  
z nedostatečného výkonu čerpadla. Zkoušku jmenovitého průtoku při jmenovitém tlaku je 
nutné provést následujícím postupem: 
ca) po úspěšné zkoušce sání a těsnosti požárního čerpadla se provede zkouška těsnosti sacích 
hadic.  
Sací hadice se připojí k požárnímu čerpadlu, na opačném konci se opatří víčkem sací spojky 
a provede se nová zkouška sání a těsnosti, 
cb) zkouška se provádí z geodetické sací výšky 3 m (resp. 1,5 m) při jmenovitých otáčkách.  
U požárních čerpadel, kde není možné stanovit jmenovité otáčky, se zkouška provádí při 
otáčkách rovných cca dvěma třetinám otáček maximálních. Pro každých 100 m nadmořské 
výšky se sací výška snižuje o 0,1 m. 
cc) na plně otevřená výtlačná hrdla se připojí zkušební proudnice podle tabulky, 
cd) při zkoušce musí být dosažen tlak na čerpadle 0,8 MPa, minimálně však 0,7 MPa. 
O každé provedené zkoušce a opravě požárního čerpadla musí být veden písemný záznam. Při 
zjištění závady na požárním čerpadle nebo jeho zařízení se MPT zařazuje mimo provoz než 
bude provedena příslušná oprava nebo odstranění závady. 
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6 ZVLÁŠTNOSTI PROVOZU MPT Z HLEDISKA NÁROKŮ NA 
OBSLUHU A JEJÍ KVALIFIKACE  

Mobilní požární technika používaná u Hasičského záchranného sboru České republiky ve 
svém vývoji stále pokračuje, je využíváno stále více elektronických systémů, kvalitních  
a nových konstrukcí vozidel. Proto je nutné obsluhy této techniky řádně seznamovat s její 
činností a funkcí. Především je důležité vést řádnou evidenci o těchto zaškolováních. 
 

Druh MPT, agregátu:                                                                                    CAS K 25 L 101 
SPZ: 
Obsah praktického seznámení:  
- strojový podvozek, řízení vozidla, cvičná jízda 10 km, provozní náplně a PHM;  
- obsluha čerpadla VT a NT část, obsluha ventilátoru, provoz na různé druhy pěn; 
- obsluha agregátů pevně spojených s nástavbou; 
 
Strojník Datum Podpis Seznámení provedl 
    
    
    

 
Obrázek 21 - Záznam o školení 

6.1 Podíl hasičských vozidel s označením CAS při událostech  
Celkový počet výjezdu MPT, který je možný vidět v této tabulce jasně stanovuje počet 
výjezdu na danou kategorii zásahu. Je vidět patrný rozdíl používání kategorie vozidla na daný 
typ události. Příkladem může být požár, kdy nejfrekventovanějším druhem vozidla je CAS 24 
a druhým je CAS 32 který je předurčen k dopravě většího objemu hasiva. Třetí automobil 
CAS 16 je málo používaný díky svému menšímu výkonu čerpadla. [32] 
 

Tabulka 1- podíl vozidel s označením CAS 
 

Označení vozidla CAS 16 - M 3 Z CAS 24 - S 1Z CAS 32 - S 3R 
Požár 718 7952 1996 
Dopravní nehoda 392 3262 21 
Živelná pohroma 126 1215 47 
Únik nebezpečné chemické látky 278 2567 16 
Technická havárie 522 7062 164 
Radiační havárie a nehoda 203 1386 214 
Ostatní mimořádné události a plané 
poplachy - celkem 

2239 23444 2458 

 
 

 32



6.2 Odborná příprava obsluhy-strojníka mobilní požární techniky v průběhu 
roku  

Odbornou přípravu obsluhy MPT upravuje vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti 
jednotek požární ochrany s vyznačenými doplňky dané vyhláškou č. 226/2005 Sb., Hlava III. 
Způsob provádění, ověřování a osvědčování pravidelné odborné přípravy a základní odborné 
přípravy v § 36 (citace).  
 
     (1) Pravidelné odborné přípravy (dále jen "odborná příprava") se zúčastňují všichni hasiči 
a ostatní příslušníci.  Odborná příprava zahrnuje 
a) prohlubování odborných znalostí, 
b) tělesnou přípravu, 
c) prověřovací a taktické cvičení. 
 
     (2) Základní zaměření odborné přípravy stanoví ministerstvo. Podle tohoto zaměření se 
v jednotce zpracuje plán odborné přípravy, v němž se zohlední předurčenost jednotky 
k záchranným pracím. Součástí odborné přípravy mohou být i instrukčně metodická 
zaměstnání nebo specializační kurzy ve vzdělávacích zařízeních ministerstva nebo hasičského 
záchranného sboru kraje. 
 
     (3) Odbornou přípravu zaměstnanců podniků a členů řídí, organizují a ověřují velitelé 
jednotek; u příslušníků zařazených v jednotce hasičského záchranného sboru kraje   
a u ostatních příslušníků, kteří zastávají funkce u hasičského záchranného sboru kraje,  
ředitel hasičského záchranného sboru kraje a u ostatních příslušníků, kteří zastávají funkce   
u generálního ředitelství, generální ředitel. 
 
     (4) Odborná příprava se ověřuje jedenkrát v každém kalendářním roce.  Ověřením odborné   
přípravy se rozumí také přezkoušení znalostí a praktických dovedností (§32)  
u každého hasiče jednotky. O výsledku ověření odborné přípravy se vyhotoví protokol, který 
je součástí dokumentace o odborné přípravě.  
 
     (5) Hasiči, který neuspěje při ověření odborné přípravy, se umožní nejpozději do 3 měsíců 
toto ověření opakovat.  

6.2.1 Obecné požadavky na výkon práce strojníka  
Strojník musí mít potřebné znalosti a dovednosti stanovené pro funkci hasič, musí být 
držitelem řidičského oprávnění skupiny C a skupiny E s prokazatelnou dovedností v řízení 
motorových vozidel (nebo v souladu s interním aktem řízení podle hmotností třídy vozidla  
i pouze skupiny B) a musí splňovat ustanovení dalších předpisů. 

6.2.2 Potřebné znalosti a dovednosti strojníka  
1. Používání prostředků strojní služby příslušné jednotky PO, v níž je zařazen, a k jejichž 
používání je služebním funkcionářem nebo jinou oprávněnou osobou určen. 
2. Taktiku nasazení určených prostředků. 
3. Zásobování požární vodou. 
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Znalosti strojníka je nutné neustále prohlubovat, neboť dochází ke střídání na hasičských 
stanicích (HS) a používaní jiných druhů techniky, dalším důvodem je především příchod 
nových řidičů – strojníku z kurzu.  
 
Rozdílnost počtu hodin proškolování je patrná počátkem v polovině a koncem roku, kdy na 
stanice je přidělována nová technika a počty řidičů jsou alespoň 60%, neboť nezabezpečují 
jenom výjezd, ale především požadavky strojního oddělení při zabezpečování služebních cest. 
Tabulka s ročním vyčíslením, kolik času se věnuje teorii a praxi ve vztahu ke strojovým 
podvozkům, je podrobně popsána v příloze č. 2, tabulka č.10 . 
 

MĚSÍČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ A VÝCVIKU ŘIDIČŮ 
HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU HL. M. PRAHY 

 
     MĚSÍC:                                                                           SCHVÁLIL: dle plánu školení 
     DATUM:                                                                            VYPRACOVAL: garážmistr směny 
 

T É M A 
 

Den: 3 9 15 18 21 24 30 

Údržbový den     1-11   

1.  Zásady bezpečné jízdy k zásahu a zpět. 1-11       

2. Způsob odvodnění čerpadel a armatur na 
MPT dle umístnění na stanicích. 

 1-11      

3. Zásady hasebního zásahu při vysokých 
mrazech. 

  1-11     

4. Mazací plány – dle rozmístnění na HS    1-11    
5. Praktické použití a obsluha navijáků 
umístěných na vozidlech. 

     1-11  

6. Nouzové ovládání výškové techniky.       1-11 

6.3 Chemický automobil APZ 94 – T 815  
Likvidace mimořádných událostí představuje velké nasazení jednotek HZS, zvláště pak na 
jejich technické vybavení a ochranné prostředky. Jedním z úkolů v případě havárie nebo 
útoku s následným únikem nebezpečných látek je spolehlivé zajištění dekontaminace, a sice  
v takovém rozsahu, aby bylo možné zamezit úniku a šíření nebezpečné látky, dále provést 
dekontaminaci místa a okolí úniku, a současně dekontaminaci a speciální očistu zasahujících 
nebo postižených osob a použitého materiálu. 
  
Určité řešení poskytuje spolupráce v rámci IZS s organizacemi a institucemi, které jsou  
k tomuto účelu vybaveny (např. Armáda ČR). Jejich nasazení lze využít při rozsáhlejších, 
mimořádně závažných nebo déletrvajících zásazích. Jinou alternativu také nabízí možnost 
vybavit jednotky HZS takovými prostředky, které by umožnily alespoň částečnou 
dekontaminaci osob a použitého materiálu nebo snížení účinku nebezpečné látky na 
bezpečnou mez. Mezi takovéto technické prostředky patří i chemický automobil APZ 94.  
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Základním modelem pro tuto speciální techniku je chemický rozstřikovací automobil ACHR 
90, který byl vyvinut v konstrukční dílně VOP 025 Nový Jičín pro potřeby chemického 
vojska Armády ČR. Modifikace APZ 94 určená pro jednotky HZS ČR, resp. složky IZS 
vznikla rovněž v Novém Jičíně a v rámci IZS byl v roce 1997 od VOP 025 jeden kus 
zakoupen a předán do užívání HZS hl. m. Prahy.  

6.3.1 Popis důležitých částí a zařízení  
Chemický automobil APZ 94 je určen k přepravě a přípravě odmořovacích, dezaktivačních  
a dezinfekčních směsí a vody a k jejich aplikaci při dekontaminaci a speciální očistě osob, 
terénu, techniky, komunikací a staveb. Automobil je postaven na podvozku TATRA T 815 
6x6, odvozeného od základních vozidel TATRA určených pro speciální techniku. Hlavní části 
automobilu jsou podvozek, kabina a nástavba. 
   
 Nástavba automobilu se skládá z rámu skříně nástavby, nádrží na vodu a směsi, nízkotlakého 
okruhu, parního okruhu, hydraulického okruhu, pneumatického okruhu, nádrží paliva, 
elektrického zařízení, naftových topení, a příslušenství nástavby.  
 
Do příslušenství automobilu patří - postřiková lišta, vestavěné čerpadlo META, přenosné 
zařízení SANIJET, hadice, ruční nástřikové proudnice, automatická vysokotlaká proudnice, 
plovoucí čerpadlo FROGGY, sudové čerpadlo v nevýbušném provedení, souprava 
dekontaminačního stanu, sprchy DEKONTA, záchytné vany, komunikační chodníky, 
výstražné a orientační tabule, sudy s detergentem LINKA, osvětlovací aparatura a kabelové 
cívky.  
 
Nádrže na směsi a vodu jsou vytvořeny dvěma přepážkami ve válcové nerezové nádobě                        
o celkovém jmenovitém objemu 6300 litrů. Každá ze tří nádrží (komor) má užitečný objem 
2000 litrů. Přední a střední komora (dále jen "nádrž" č. 1 a 2) je určena pro přípravu 
dekontaminační směsi pomocí mísícího zařízení umístěného v dolní části nádrží. V zadní 
komoře (nádrž č. 3) je čistá voda.  
 
Všechny nádrže mají v horní části průlezy kruhového tvaru. Víka těchto průlezů jsou opatřeny 
neprůbojnou kapilární pojistkou s přetlakovým, podtlakovým, uzavíracím a pojistným 
ventilem. Toto je součástí větrací armatury nádrží umožňující přepravu hořlavých kapalin I. 
a II. třídy nebezpečnosti. Ve spodní části jsou dále na přivařených držácích ejektory pro ohřev 
kapalin a směsí v jednotlivých nádržích, ve spodku nádrží jsou připevněny sací koše                        
a spojovací potrubí nízkotlakého okruhu. Výtlačné potrubí nízkotlakého okruhu je vyvedeno  
z nádrže přední stěnou a ukončeno přírubami. Zadní stěnou je vedeno potrubí pro přívod páry 
k ejektorům a přívod vody pro zařízení SANIJET. Uvnitř nádrží jsou instalovány snímače 
hladiny a teploty kapalin. Nízkotlaký okruh tvoří: 
 

1. čerpadlo META poháněné hydromotorem AM 25 
2. vývěva na spálené plyny 
3. postřiková lišta 
4. uzavírací klapky 
5. kulové kohouty 
6. spojovací potrubí 
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Jednostupňové odstředivé čerpadlo META vyrobené z chromniklové oceli je umístěno na 
rámu podvozku společně s hydromotorem AM 25 a pružnou spojkou. Ve spirálové skříni je 
oběžné kolo uzavřené konstrukce se zadními lopatkami spojené hřídelí. Výtlačná větev slouží 
pro výtlak do postřikové lišty, proudnic, plnění všech tří nádrží včetně míchání v nádrži 1 a 2. 
Pro plnění nádrže 3 slouží s výtlačným potrubím propojené sací potrubí. 
 
Vývěva je připojena na potrubí sací větve čerpadla a na výfukové potrubí podvozku za tlumič 
výfuku, slouží k vytvoření podtlaku prouděním výfukových plynů přes dýzu vývěvy  
a k přisávání vzduchu ze sací větve čerpadla při nedostatečné sací schopnosti k jeho 
zaplavení. Postřiková lišta je umístěna pod přední částí kabiny řidiče a je napojena na 
výtlačnou větev čerpadla. Postřikovou lištu lze osadit šesti tryskami pro využití při speciální 
očistě terénu, komunikací nebo velkých ploch. 
 
Rozvodná potrubí a armatury umožňují:  

1. čerpání vody do jednotlivých nádrží 
2. vzájemné přečerpávání mezi nádržemi 
3. plnění z cizího zdroje 
4. čerpání z jednotlivých nádrží k spotřebičům 
5. odvodnění systému 

 
Parní okruh slouží k ohřevu kapalin v nádržích parou. Zdrojem páry je zařízení SANIJET, 
které je umístěno v zadní skříni nástavby automobilu.  
 
Přenosný agregát je určen pro výrobu:  

1. mokré a suché páry 
2. vysokotlaké horké vody 
3. nízkotlaké teplé vody 
4. vysokotlaké studené vody 
5. elektrického napětí  12V/230V 

 
Hydraulický okruh nástavby plní dvě základní funkce: 

1. pohon odstředivého čerpadla META 
2. ovládání a pohon vyprošťovacího navijáku 

      
Pneumatický okruh je napojen na rozvod tlakového vzduchu podvozku. Tlakový vzduch je 
použit pro pneumatické ovládací válce, které ovládají některá zařízení. Rozvod tlakového 
vzduchu je přes třícestné elektromagneticky ovládané rozvaděče, které ovládají válečky 
přetlakových a podtlakových pojistek a ventil postřikové lišty. Přes pěticestný rozvaděč je 
ovládána klapka vývěvy. Přepnutím ručně ovládaného ventilu se odbrzďuje vyprošťovací 
naviják. 
 
Palivové nádrže obsahují 230 litrů motorové nafty v nádrži palivové soustavy podvozku pro 
motor automobilu.  Naftová topení nástavby jsou připojeny na vlastní společnou palivovou 
nádrž o objemu 10 dm3. 
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Elektrické zařízení nástavby je napojeno na elektroinstalaci podvozku, která zajišťuje provoz 
elektrických zařízení automobilu. V kabině řidiče je panel s přístroji a ovládacími prvky, které 
mohou být v činnosti za jízdy automobilu (ovládání postřikové lišty, kontrola hladiny 
a teploty v nádržích). Ovládací panel nástavby je umístěn na boční stěně ve skříni nástavby. 
 
Ovládání vyprošťovacího navijáku je možné pouze z panelu řidiče, otevření přetlakových 
a podtlakových pojistek a automatické zastavení plnění pouze z panelu nástavby. Zařízení 
SANIJET má vlastní elektrický okruh s napětím 12V ss a alternátor vyrábějící napětí 230 V. 
Ovládací panel je přístupný v zadní části nástavby automobilu. Plovoucí čerpadlo slouží 
k čerpání vody z otevřeného zdroje, případně k odstranění olejových skvrn na vodních 
plochách pomocí hadicového vedení. 
 
Vyprošťovací hydraulický naviják slouží pro vyprošťování vozidel, břemen, apod. Je upevněn 
v zadní části rámu nástavby. Je ovládán hydraulicky, odbrzďován chlazenou, nastavitelnou, 
automatickou bezpečnostní brzdou, která funguje v mazivu šnekové skříně. Provozní zatížení 
navijáku je 9600 kg bez použití kladky. 
 
Vybavení automobilu obsahuje další prostředky pro účinný požární nebo technický zásah -
odmašťovací a dezinfekční přípravky, kanystr s pěnidlem, páry gumových rukavic a holínek, 
respirátory, lehké ochranné obleky, protichemické a protiplynové obleky a vzduchové dýchací 
přístroje pro posádku, identifikační přístroj, textilní a posypové absorbenty, samolepící 
záplaty, havarijní tmel, plastové nádoby a sběrné vaky pro uložení kontaminovaného 
materiálu, prostředky k vymezení nebezpečné zóny a pomocné nářadí pro odmořování.  

6.3.2 Obsluha chemického automobilu APZ 94  
Posádku automobilu APZ  94 tvoří velitel družstva - odmořovač a řidič – strojník. Obsluhu  
a rozvinutí mohou provádět jen osoby odborně způsobilé a seznámené se zásadami provozu  
a bezpečnosti práce. Předpokladem pro dobré plnění těchto úkolů je sehranost a spolupráce 
všech členů posádky. 

1. Znát a dodržovat zásady bezpečnosti při provozu automobilu APZ 94. 
2. Znát konstrukci, vybavení a příslušenství. 
3. Připravit spolu s druhým členem posádky automobil k použití. 
4. Udržovat v úplnosti náhradní díly, speciální díly, nářadí a příslušenství. 

6.3.3 Dekontaminace  
Z obecného pohledu je dekontaminace soubor metod, postupů a prostředků k účinnému  
a rychlému odstranění nebezpečných látek z prostředí, případně snížení škodlivého účinku na 
bezpečnou úroveň.  Dekontaminaci dělíme do tří základních kategorií: 
 
1. Podle druhu kontaminantu na odstraňování látek: 

a) chemických         
b) radioaktivních      
c) dezaktivace 
d) biologických        
e) dezinfekce 
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2. Podle druhu povrchu na dekontaminaci: 
a) osob 
b) materiálu 
c) oděvů a ochranných prostředků 
d) komunikací a budov 
e) techniky 

 
3. Podle rozsahu: 

a) částečnou   
b) úplnou 

6.3.4 Taktické použití chemického automobilu APZ 94  
Zařízení automobilu APZ 94 lze spolehlivě využít zejména k nejnutnějším opatřením proti 
šíření úniku nebezpečné látky z ohniska havárie do bezprostředního okolí, snížení rizika tzv. 
sekundární kontaminace mimo nebezpečnou zónu (zabránění rozšíření látky např. 
prostřednictvím kanalizačních a vodovodních cest, vodními toky, apod.).  
 
Dále je určeno k provedení částečné dekontaminace místa zásahu, zamořené techniky, 
použitého materiálu, postižených či uhynulých zvířat, a především k zabezpečení úplné 
speciální a hygienické očisty osob. Rozvinutí interního stanoviště provádí obsluha automobilu 
a příslušníci určení k obsluze podle pokynů velitele zásahu nebo velitele bojového úseku. 
 
Automobil APZ 94 umožňuje rozvinutí celkem šesti proudů, resp. dvou proudů na třech 
pracovištích, přičemž tři proudy jsou určeny pro nástřik směsi, tři proudy na oplach vodou. 
Jednotlivé proudy jsou prostřednictvím hadicového vedení a rozvaděčů napojeny na 
nízkotlaký okruh nástavby. Dopravní vedení k rozvaděči se tvoří pomocí požárních hadic 
typu "D", na rozvaděč mohou být rychlospojkami napojeny až čtyři hadice s proudnicí. 
K aplikaci směsi a oplachu vodou na zamořený povrch se používají ruční nástřikové 
proudnice. [33]  
 

 
 

Obrázek 22- Chemický automobil APZ 94 
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7 BEZPEČNOST PROVOZU MOBILNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY  
Samostatnou částí je oblast činnosti řidičů a strojníků, počínaje výjezdem a návratem na 
základnu konče. Při výjezdu na frekventovanou nebo nepřehlednou komunikaci si musí 
počínat obezřetně. Není-li výjezd osazen světelným zařízením (semaforem a dodatkovou 
tabulkou „Výjezd požárních vozidel“), musí poučená osoba zajistit bezpečný výjezd tím, že 
zastaví provoz na komunikaci.  
 
Při jízdě k zásahu, je nutné používat zvláštních výstražných zařízení, která spouští a ovládá 
velitel. Řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy především svým schopnostem, stavu  
a povaze vozovky. Smí porušovat ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
nesmí však v důsledku porušení předpisů zapříčinit dopravní nehodu. Při jízdě se 
nerozptyluje, ani nesmí být rozptylován různými dotazy, ani jiným způsobem. Dodržuje trasu 
určenou velitelem – spojkou. Řidič při jízdě k zásahu nesmí používat nevhodnou obuv, 
nemusí používat přilbu a v žádném případě nesmí za jízdy jíst, pít a kouřit. 

7.1 Základní zásady strojníka při umisťování MPT na místě zásahu  
Hlavní zásady strojníka při stavení mobilní požární techniky (MPT) na místě zásahu: 
zastaví vozidlo na bezpečném místě, aby pokud možno nebránilo vozidlo silničnímu provozu, 
nestaví MPT před vjezdy, průjezdy, vchody, únikové komunikace, pokud to není nezbytně 
nutné pro zásah 

1. ustaví MPT v bezpečné vzdálenosti od místa události, aby nebylo vozidlo poškozeno 
teplem, výbuchem, výronem hořlavých či výbušných plynů a kapalin, zplodinami 
hoření padajícími předměty nebo střešní krytinou, nesmí zapříčinit iniciaci hořlavých 
plynů a par od horkých částí či výfuku nebo elektrické instalace vozidla, 

2. nestaví MPT nad kanálová víka, vpusti, jelikož v případě vniknutí plynů nebo par do 
kanalizace hrozí poškození MPT výbuchem,(toto je podmíněno typem zásahu) 

3. nevzdaluje se od přidělené techniky a dodržuje výrobcem stanovené provozní 
parametry, 

4. při kontrole a doplňování provozních náplní, musí dbát na předpisy BOZP a PO, 
5. MPT ustavuje na návětrné straně, aby nebyla technika a řidič – strojník ohrožen 

zplodinami hoření, 
6. manipulací s MPT nesmí způsobit ohrožení zasahujících hasičů (kolísání tlaku při 

pracích na žebřících) 
7. používá předepsaných ochranných prostředků a pomůcek,   

 
Specifická rizika lze očekávat při postavení MPT u zásahů v tunelech a dopravních nehod. Při 
zastavení vozidla na místě události je nutné dbát na bezpečí zasahující posádky a také 
zabezpečit MPT proti ohrožení jinými vozidly pomocí dopravních kuželů, důležitá je 
spolupráce s  Policií. Zastavení vozidla musí být provedeno tak, aby nedošlo k jeho 
kontaminaci zplodinami hoření a poškození vysokou teplotou. Přes uvedená nebezpečí, musí 
být co nejlépe usnadněn zásah HZS.  
 
Zásah nesmí být prováděn z velké vzdálenosti, ale také není vhodné stavět techniku při 
zásahu v tunelu přímo uvnitř, neboť lze předpokládat, že dojde k provádění evakuace 
postižených osob z havarovaných vozidel, nebo k přemístění nebezpečných látek, materiálů 
nebo zboží.  

 39



7.2 Stručný algoritmus činnosti KOPIS a JPO   
V rámci procesu výjezdu musí Krajské operační informační středisko (KOPIS) a následně 
velitel jednotky požární ochrany vždy zohledňovat kvalifikaci a schopnosti strojníka. Nelze 
připustit stav, kdy je k výjezdu určen strojník bez kvalifikace nebo strojník, který s technikou 
není oprávněn pracovat. Algoritmus činnosti KOPIS lze v jednoduchém schématu vyjádřit 
takto: 

 
Činnost KOPIS při vysílání SaP k události

V případě nedostatku SaP
vyžádat výjezd techniky

jiných jednotek PO
podel PPP kraje

Pokud jednotka nevyjede
je vyslána jiná jednotka PO

podle PPP kraje

Pokud jednotka PO nemá
kvalifikované strojníky

KOPIS vyšle jinou jednotku PO
podle PPP kraje

Při dopravní nehodě
oznámit KOPIS

KOPIS vyšle jinou
jednotku PO

podle PPP kraje

Při poruše techniky
vyžáddá VZ

pomoc od OPIS

Při nedostatku techniky
vyžádá VZ posily

Při poruše techniky
je technika vyřazena

Obnovení akceschopnosti techniky

Návrat na základnu
Regenerace techniky

Příjezd k zásahu
Zásah

Jízda k zásahu
Dodržení zásady bezpečné jízdy

Výjezd jednotky PO
Obsazení techniky strojníky podle kvalifikace

Vyhlášení poplachu jednotce PO
Určení SaP k výjezdu

Vyhodnocení
Rozhodnutí o množství SaP
Nutný denní přehled obsazení

techniky podle kvalifikace strojníků

Určit techniku podle
počtu strojníků

ve vazbě na jejich
kvalifikaci

Přijetí události
KOPIS

 
 

Obrázek 23 - Činnosti KOPIS při vysílání SaP k mimořádné události 
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7.3 GPS pro sledování vozidel požární ochrany při jízdě k zásahu  

ZAŘÍZENÍ GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTÉM 
V rámci procesu od vyhlášení poplachu jednotce požární ochrany do příjezdu na místo zásahu 
je účinnost zásahu závislá mimo jiné také na vhodné volbě vhodné trasy jednotky PO  
a znalost této trasy, včetně potřeby znalosti aktuální dopravní situace na této trase., proto byla 
firmou Eltodo a.s. v rámci evropského programu Galileo zpracována pro území hlavního 
města Prahy studie, ve které se využití GPS předpokládá.  
 
Pro úplnost je nutné uvést, že vozidla Policie ČR jsou zařízením GPS vybavena v podstatně 
širším rozsahu, než je tomu u vozidel HZS ČR. Podstata využití GPS v programu Galileo pro 
složky IZS uvažuje s vybavením předurčených vozidel zařízením GPS s jejich trvalým 
sledováním v centru s následným trvalým vyhodnocováním. Vyhodnocování představuje 
trvalou aktuální bázi schopnou při vyhlášení poplachu jednotce PO, po zadání adresy události 
navrhnout optimální trasu v závislosti na zpracovaných datech. Tato optimálně navržená trasa 
by se zobrazovala ve výjezdovém vozidle.  
 
Data pro vyhodnocování a následné navrhování trasy budou získávána z GPS umístěných ve 
vozidlech PČR, HZS ČR, autobusů DP, taxi a dalších vybraných subjektů, jejichž vozidla 
jsou trvale v terénu. V rámci území jsou vybrány dopravní úseky, u kterých je známa doba 
průjezdu. Podle přijatých údajů o časovém úseku průjezdu sledovaných vozidel se v řídícím 
programu pro tyto dopravní úseky automaticky přiřazuje stupeň hustoty dopravy.  
 
Těchto stupňů hustoty dopravy je pět, první stupeň znamená možný průjezd bez omezení, 
stupeň číslo pět znamená v daném dopravním úseku kongesci. Při výběru trasy řídící program 
porovná stupně dopravy na dopravních úsecích této trasy a v závislosti na tom navrhne trasu  
s objezdem kritických dopravních uzlů a dopravních úseků. Při zpracování podkladů pro 
program Galileo byl vyhodnocen počet výjezdů u HZS hl. m. Prahy, zda bude efektivní 
zařazení vozidel tohoto sboru do celého systému. Vyhodnocení počtu výjezdů je uvedeno 
v grafu č. 4.  
 

Počet výjezdů HS HZS hl. m. Prahy v letech 2000 - 2003
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Graf 4 - Počet výjezdů HS HZS hl. m. Prahy v letech 2000-2003 
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Jednoduchý způsob propojení prvků celé soustavy vyjadřuje následující schéma, ze kterého 
vyplývá využitelnost zařízení GPS při navrhování optimální trasy pro výjezdové vozidlo 
složky IZS. Všechna centra složek IZS mají při zavedení systému grafický přehled  
o aktuální poloze vybraných vozidel. Toto pro KOPIS HZS hl. m. Prahy umožní aktuální 
přehled a představu o dojezdovém času na místo hlášené události.  
 

Dispečink
PČR, HZS, ZZS

Základna
PČR, HZS, ZZS

Událost

Vozidlo
IZS v terénu

Vyhodnocovací 
infosoustava

zařízení ve městě
Technické

Vozidlo 
v terénu

Komunikace, 
spojení do 
vozidla

Stálá 
komunikace, 
spojení

LEGENDA:

Orientační bod 
nebo úsek 
(TAXI, BUS)
Komunikace 
podle 
dopravního 
zatížení 
nebo 
průjezdnosti

Způsob zobrazení informací 
z možných tras ve vozidle:
- RDST, fonicky z dispečinku 
nebo základy, POZOR zatížení 
radioprovozu

- PC, trvale, mapa + ZOOM, 
zobrazení stupňů zatížení 
jednotlivých míst nebo tras

- PC, trvale, textové proměnné 
informace k jednotlivým bodům 
nebo trasám podle zatížení

- GPS, trvale zobrazované 
informace k jednotlivým bodům 
nebo trasám podle zatížení

Způsoby spojení prvků soustavy v rámci optimalizace  průjezdnosti vozidel složek IZS v hl. m. Praze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obrázek 24 - schéma spojení v rámci optimalizace průjezdnosti vozidel složek IZS 
 
Zavedení stručně popsaného systému předpokládá vzájemnou vazbu mezi tímto systémem  
a systémem mapovým. Mapový systém v těchto software je - GIS HZS. Jedná se o vybavení 
operačních středisek a pracovišť TCTV 112.  
 
Cílem zavádění tohoto mapového systému je jednoznačná softwarová identifikace místa 
události (datová forma) a její distribuce na složky IZS, popřípadě pro další uživatele 
(například TSK, ŘSD, DP, sdělovací prostředky atd.) Cílem zavedení GPS a uvedeného 
systému navrhování optimální trasy v závislosti na stupni dopravy v dopravních úsecích je 
minimalizace stavů, jaký je vidět na obrázku č. 25.[35] 
 

 
Obrázek 25 - dopravní situace při jízdě k zásahu 
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7.4 Výjezdová karta 
Účelem této karty je usnadnit lepší orientaci, urychlit výjezd a dojezdový čas. Výjezdová 
karta slouží jako příkaz k výjezdu, který musí obsahovat tyto důležité informace pro jednotku 
(viz obrázek č. 26): 
 

1. datum, čas 
2. adresa, typ případu 
3. mapa ulice, orientační bod 
4. rozměr a šířka ulice, číslování 
5. trasa 1, trasa 2 
6. umístění nejbližšího hydrantu 
7. stanice, která byla vyslána na místo + počet vozidel 

 

 
Obrázek 26  - Příkaz k výjezdu požárních vozidel HZS Praha, HS-1,  

Sokolská 62, Praha 2 
 

7.5 Dopravní nehodovost vozidel MPT podle typů a kategorie vozidel  
U dopravních nehod vybraných druhů požární techniky dominují dlouhodobě osobní 
automobily a cisternové automobilové stříkačky, v roce 2007 tomu nebylo jinak. Navýšení 
počtu dopravních nehod oproti roku 2006 se projevilo u cisternových stříkaček, 
automobilových žebříků, u automobilových plošin a další. Naopak ke snížení počtu 
zaviněných dopravních nehod došlo u všech ostatních druhů MPT, jak je uvedeno níže 
v tabulce č. 2 a následně v grafu č. 5. 
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Tabulka 2 - Dopravní nehody vybraných druhů požární techniky 
 

 
 
 

 
Graf 5 - Podíl nehod vybrané požární techniky 

7.6 Vývoj nehodovosti u jednotek HZS a dobrovolných JPO 
Na základě počtu dopravních nehod nahlášených jednotlivými hasičskými záchrannými sbory 
krajů byl zpracován „Rozbor dopravní nehodovosti u jednotek PO v roce 2007“.                  
Rozbor nehodovosti hodnotí vývoj počtu DN (zaviněných a nezaviněných, včetně DN se 
škodou pod 10.000,- Kč) a porovnává počty a okolnosti DN s ostatními roky, hodnotí vývoj 
nehodovosti ve vztahu k počtu zásahů, DN hodnotí podle času. 
 
Za rok 2007 došlo ke stejnému počtu DN v porovnání všech dopravních nehod (zaviněných 
i nezaviněných) jako v roce 2006. Přitom se navýšil o cca 10 600 celkový počet zásahů. 
Podstatná část dopravních nehod je zaznamenána u Hasičského záchranného sboru ČR, jehož 
jednotky plní převážnou většinu úkolů při mimořádných událostech.  
 
V roce 2007 bylo na MV-GŘ HZS ČR nahlášeno celkem 166 dopravních nehod. Z pohledu 
dlouholetého vývoje jde o relativně vysoký počet, jelikož zde jsou započítávány i dopravní 
nehody se škodou nižší než 10.000,- Kč, jak nám ukazuje tabulka č. 3 a následně je to vidět 
i na grafu č.6. 
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Tabulka 3 - Počet DN za léta 1997 až 2007 

 
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Suma 54 99 53 68 69 55 71 165 172 166 166 

DN se škodou nad 10 000 Kč   DN všechny 

 

 
 

Graf 6 - Grafické znázornění přehledu dopravních nehod za období 1996-2007 
 
V posuzování dopravní nehodovosti rok 2007 následuje minulé dva roky a výrazně tak 
zvyšuje dlouhodobý průměr. Jsou zde, ale zahrnuty i drobné dopravní nehody způsobené 
poškozením zpětného zrcátka nebo při výjezdu z garáží. Celková statistika nehodovosti 
jednotek požární ochrany (JPO) není zcela úplná, neboť jednotky SDH dopravní nehody 
nehlásí a vozidla se snaží opravovat vlastními silami.   
 

 
 

Graf 7 - Přehled dopravní nehodovosti v roce 2007 
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Pokud tuto nehodovost porovnáme v rámci jednotlivých krajů, můžeme konstatovat, že  
v roce 2007 byl evidován nárůst počtu zaviněných DN u krajů: Jihočeského, 
Královéhradeckého, Pardubického, Moravskoslezského, Zlínského a hlavního města Prahy. 
Bilance celkového počtu zaviněných DN je v roce 2007 o 8 DN větší než v roce 2006, což je 
znázorněno ve výše uvedeném grafu č. 7. [36]  

7.7 Povinnosti velitele družstva a strojníka řidiče při jízdě k zásahu, při zásahu 
a po návratu na základnu  

Povinnosti velitelů a strojníků jsou uvedeny v předpisech pro činnost jednotky požární 
ochrany. Povinnosti lze obecně vyjádřit následovně.  
 

Tabulka 4 - Povinnosti velitele družstva a řidiče – strojníka 
 

STAV VELITEL DRUŽSTVA STROJNÍK 
Jízda k 
zásahu 

- určit trasu s ohledem na druh 
   zásahu 
- kontrolovat správnost zvolené trasy 
- sledovat minimalizaci vzniku 
   kritických situací 
- předvídat kritická místa trasy 
- rozhodnutími minimalizovat 
   překročení pravidel silničního 
   provozu 
- v případě nevhodné jízdy upozornit 
   řidiče na rizikovost úkonu nebo 
   nevhodnost způsobu jízdy 
- NIKDY při jízdě nevhodně  
   zasahovat do řízení vozidla  
   strojníkovi 
- v případě dopravní nehody 
   postupovat podle obecných zásad 
   a dále zabezpečit svědky 
   a objektivní záznam o průběhu  
   nehody 

-spolurozhodovat při určení trasy jízdy 
-zohlednit místa trasy podle nosnosti 
  mostů, výšky podle podjezdů,  
  poloměry zatáček 
- volit vhodnou rychlost jízdy vozidla 
- sledovat celistvost kolony vozidel 
- podle podmínek dopravy přizpůsobit 
   jízdu stavu a povaze vozovky 
- sledovat chodce a ostatní účastníky 
   silničního provozu 
- v případě rizika odmítnout jízdu 
   kritickým místem 
 

U zásahu 
(požár) 

- určit postavení techniky jednotky 
- určit plnění úkolů strojníka 

- plnit uložené úkoly, 
- obsluhovat určenou techniku 
- v případě poruchy oznámit stav veliteli 
- při nemožnosti nasazení techniky 
  oznámit veliteli 
- nepřekračovat technické parametry  
  techniky 
- sledovat množství hasiv v cisterně,  
  zásobníku nebo tlakových lahvích,  
  zabezpečit propojení techniky pro  
  zajištění zásoby hasiva nebo se připojit 
  na vnější zdroj 
- v předstihu hlásit vyčerpání hasiva 
   veliteli 

Po návratu od 
zásahu  
na základnu 

- stanovit způsob očisty techniky 
- po ukončení regenerace techniky 
  provést kontrolu akceschopnosti 
- zabezpečit požadované opravy nebo 

- provést doplnění hasiv 
- kontrolovat výměnu vybavení techniky 
  a doplnění chybějícího materiálu, 
- podle potřeby doplnit PHM 
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STAV VELITEL DRUŽSTVA STROJNÍK 
  náhradní díly 
- v případě potřeby vyřadit techniku 
- je-li to nutné, projednat se  
  strojníkem způsob jízdy a stanovit 
  případně dalších opatření 

- ověřit správnost funkce použitých 
   agregátů 
- odstranit závady nebo hlásit veliteli 
  vzniklé závady s návrhem na jejich 
  odstranění 
- ověřit akceschopnost určené techniky 

7.8 Dopravní nehodovost, opatření ke snížení nehodovosti  
Dopravní nehodovost je jedním z negativních průvodních jevů činnosti každého subjektu, 
který provozuje autodopravu. V praxi je nutné přijmout objektivní a účinná opatření, jejichž 
cílem je minimalizace dopravních nehod.  
 
V této souvislosti je nutné respektovat skutečnost, že žádná opatření nikdy nevyloučí vznik 
dopravní nehody. Dopravní nehoda je souhrn událostí, které lze ovlivnit pouze v omezeném 
rozsahu. Počet dopravních nehod je celosvětově statisticky závislý na počtu ujetých 
kilometrů, dopravní situaci, hustotě dopravy, možnosti výběru trasy, meteorologické situaci, 
nutnosti vykonat jízdu, stavu a povaze vozovky, schopnostech řidiče, vlastnostech  
vozidla a v neposlední míře také na přístupu nadřízených k práci řidiče.  
 
Vědomí, že nadřízený je kvalifikovanou osobou, která dokáže na základě svých schopností, 
znalostí a vlastní praxe posoudit jednání řidiče je důležitým psychologickým faktorem 
pohody řidiče v zaměstnání. Nehodovost není v žádném případ jenom záležitostí řidičů. 
Představa o nulové nehodovosti je utopistická. I přes tuto skutečnost je nutné trvale hledat 
všechny cesty a formy ke snížení nehodovosti.  
 
Hasiči se ve snaze o zajištění co nejúčinnějšího zásahu musí snažit dojet na místo zásahu co 
nejdříve, ale v hustém silničním provozu s těžkou požární technikou a často i ve stresových 
situacích jezdí na hraně rizikovosti, kterou však nesmí překročit. Když jsou vysláni na pomoc, 
počítá se s tím, že svůj úkol splní. Hasičské speciály však řídí lidé a ti, jak známo, nejsou 
neomylní. Chybovost se dá snížit, jen je třeba nepřestat se zdokonalovat a neustále nabývat 
praktických zkušeností. 

7.8.1 Opatření ke snížení nehodovosti u Hasičského záchranného sboru ČR  
Opatření ke snížení nehodovosti lze rozdělit do následujících oblastí: 

1. výběr vhodného řidiče s dostatečnou praxí v řízení daného typu vozidla, 
2. vyhodnocení dosavadní praxe včetně nehodovosti, 
3. dostatečné seznámení s charakteristikami jízdy vozidel u HZS, 
4. dodržování minimálního počtu a rozsahu kondičních jízd, 
5. provádění kvalitního výcviku a praktických cvičení,  
6. odborné seznamování řidičů a teorií jízdy, 
7. pravidelné jízdy na polygonu se simulací kritických momentů,  
8. provádění kvalifikovaných rozborů nehod včetně uvedení doporučení, jak se vyvarovat 

vzniku kritických momentů nehody, 
9. výběr vhodných vozidel pro daný typ jednotky PO podle místních podmínek.  
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Všechna výše uvedená opatření jsou závislá na odborné kvalifikaci nejen řidiče, ale zejména 
celého týmu. U HZS ČR není v systematizaci zařazena funkce kvalifikovaného dopravního 
inženýra, který by odborně posoudil výše uvedené body.  
 
Pokud je u HZS ČR skutečný zájem o zavedení účinného programu prevence nehodovosti, je 
nutné do systematizace zařadit funkci kvalifikovaného dopravního inženýra nebo tuto oblast 
předat k řešení odborníkům, kteří jsou k řešení takových úkolů vybaveni odpovídajícími 
znalostmi a případně vybavením. 
  
Závěry k dopravním nehodám by měly představovat kvalitní úvahy odborníka, který má 
schopnost posoudit široký komplex na základě odpovídajícího vzdělání a praxe. Závěry by se 
měly promítnout do systému vzdělávání a odborné přípravy řidičů u HZS ČR a jednotek PO. 
Sledování nehodovosti, kvalifikované zpracování závěrů dopravních nehod by rovněž měly 
představovat program dalšího postupu, jak postupovat u řidičů, kteří měli dopravní nehodu, to 
znamená, zda budou i nadále zařazeni jako řidiči, popřípadě s jakými typy a druhy vozidel 
budou dále jezdit.  
 
O těchto aspektech je nutné rozhodovat prostřednictvím odborníků v oblasti dopravy, nikoliv 
nadřízených - odborníků z jiných oborů. Typickou ukázkou nekvalifikovaného postoje je 
soustředěnost na rychlost jízdy bez respektování vazeb celého popsaného systému.  

7.8.2 Prevence dopravní nehodovosti  
1. Řidič a strojník je povinen každou indispozici, která snižuje jeho schopnost k řízení, 

nebo obsluze požární techniky, neprodleně nahlásit veliteli.  
2. Za bezpečnost jízdy odpovídá řidič nebo strojník. Velitel ani jiný člen posádky nesmí 

omezovat pravomoc a povinnost řidiče nebo strojníka. Velitel posádky vozidla však 
může nařídit zastavení nebo zpomalení jízdy, výměnu řidiče nebo případně může 
změnit trasu nebo cíl jízdy. 

3. Na nápravách PT s celkovou hmotností nad 3,5 tuny s jednoduchým oráfováním se 
nesmí požívat protektorované pneumatiky. 

4. V kabině řidiče a mužstva požární techniky smí být přepravováno požární 
příslušenství, které není znečištěné nebo kontaminované a je řádně uloženo v úchytech 
spolehlivě zajišťujících toto příslušenství proti vypadnutí při jízdě nebo při náhlé 
změně polohy, například při převrácení. 

5. Se zásahovým požárním automobilem, který je opatřen nádrží na vodu k hašení, se smí 
jet pouze ve výjimečných případech a se zvýšenou opatrností. 

6. Při jízdě k zásahu se zapnutým zvláštním výstražným zařízením řidič nebo strojník dbá 
zvýšené opatrnosti. Při průjezdu křižovatkou, na kterou přijíždí po vedlejší silnici 
nebo v jiném než volném směru, je povinen dát přednost v jízdě všem účastníkům 
silničního provozu, kteří nejsou připraveni umožnit požárnímu automobilu volný 
a bezpečný průjezd. 

7. Řidič jedoucí s výstražným zařízením má sice výjimku z dodržování některých 
pravidel silničního provozu, ale toho nezprošťuje z odpovědnosti v případě nehody.   
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7.8.3 Dopravní nehody  
Příčinou dopravních nehod bývají především chyby řidičů, vycházejí zejména: 

1. z psychologického tlaku, který způsobuje jízda požárního automobilu s právem 
přednosti v jízdě se zapnutým zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným 
zvláštním světlem modré barvy a vědomí plnění zvláštního úkolu. 

2. z toho, že někteří řidiči zřejmě stále zapomínají, že i při jízdě se zapnutým zvláštním 
zvukovým výstražným zařízením, doplněným zvláštním světlem modré barvy, nejsou 
zproštěni povinnosti dbát potřebně opatrnosti, aby neohrozili bezpečnost provozu na 
pozemních komunikacích 

3. ze špatného ovládání požárního automobilu, které není na potřebné rutinní úrovni 
vlivem nedostatečné praxe v řízení 

4. z nedostatečné přípravy hasičů-strojníků a řidičů zvládat požární automobily s právem 
přednostní jízdy za všech povětrnostních podmínek a jiných okolností silničního 
provozu. 

5. náhlá změna klimatických podmínek a sjízdnosti komunikací ovlivněná i jízdou jiných 
vozidel (např. kluzká vozovka, snížená viditelnost kouřem), nepředvídaná překážka 
silničního provozu včetně neprůjezdných komunikací v souvislosti se vznikem 
mimořádné události. 

7.8.4  Dostatečná praxe a kondiční jízdy  
Účelem kondičních jízd je pravidelné udržování řidičské kondice a postupně prohlubování 
návyků ke kvalitnímu řízení vybraných motorových vozidel.  
 
Kondiční jízdy se řídí následujícími zásadami: 

1. Strojník, který v průběhu čtyř týdnů neřídil požární automobil nebo některý 
z automobilů, pro které je určen, absolvuje s ním kondiční jízdu v délce nejméně 10 
km bez přerušení. 

2. Strojník, který z důvodu např. dovolené nebo dlouhotrvající nemoci neřídil déle než 
šest týdnů požární automobil nebo některý z automobilů, pro které je určen při 
výjezdu k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce nejméně 20 km. 

3. Nejméně dvakrát ročně musí být kondiční jízda rozšířena o tažení požárního přívěsu,  
pokud je ve výzbroji jednotky. 

4. Strojník provádí kondiční jízdu zejména s CAS v základním provedení, CA 
v redukovaném provedení, pokud je na třínápravovém podvozku, AZ, AP a RZA. 

5. Řidič automobilu se zvláštním výstražným zařízením, který v průběhu čtyř týdnů 
neřídil požární automobil, na který je v rámci výkonu služby určen, absolvuje s ním 
kondiční jízdu v délce nejméně 10 km bez přerušení. 

6. Kondiční jízda se provádí bezprostředně po uplynutí doby podle odstavce 1 a 2, a to 
předem stanovené trase. Její náročnost se volí s ohledem na místní podmínky. 

7. Při kondiční jízdě si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení 
automobilu, zdokonaluje se v řízení ve ztížených podmínkách provozu a nacvičuje 
součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým 
profilem. 
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8. Při kondiční jízdě se nepoužívá zvláštní výstražné zařízení, jinak se používají veškeré 
předepsané prvky pasivní bezpečnosti. 

9. Ztíženými podmínkami se rozumí např. průjezd zúženými profily, otáčení, přejezd 
prvků pro zpomalení jízdy. V zimním období je to jízda sněhem, na zledovatělém 
povrchu apod. 

10. Kondiční jízdy organizuje velitel nebo jím pověřená osoba. Ten také určuje pro 
kondiční jízdu konkrétního instruktora, pokud to povaha jízdy vyžaduje. 

11. Specializované instrukčně metodické zaměstnání může být zaměřeno např. na řízení 
automobilu s přívěsem včetně couvání, jízdu ve složitých terénních podmínkách, 
řízení automobilu na kluzkém povrchu, jízdu v omezeném prostoru, součinnost řidiče 
s osádkou automobilu nebo na rozbor závažné dopravní nehody. 

7.9 Psychologická služba ve vztahu k zabezpečení provozu mobilní požární 
techniky  

Předmětem zájmu dopravní psychologie je chování člověka ve specifických dopravních 
podmínkách, které jsou dány jednak individuálními vlastnostmi člověka, jeho předběžnou 
přípravou a výcvikem, druhem dopravy a dopravní technikou.   

7.9.1 Problémové okruhy psychologie v silniční a městské dopravě  
Spolehlivost celého dopravního systému je dána správnou funkcí a spolehlivostí všech jeho 
částí.   

1. Výcvik a příprava řidičů. 
2. Výchova a výuka účastníků silniční dopravy. 
3. Racionalizace a organizace práce řidiče. 
4. Sociálně-psychologické aspekty práce řidiče (pracovní motivace). 
5. Statistika nehod a následných úrazů (prevence nehod a úrazů). 
6. Psychologické posuzování způsobilostí pro řízení motorového vozidla.  

7.9.2 Způsoby a formy aplikace psychologie v silniční dopravě  
V silniční a městské dopravě psychologická pracoviště zabezpečují řešení základních úkolů 
dopravní psychologie následujícími formami. 

1. Expertizní činnost – řeší se otázky bezpečnosti a racionalizace práce, sledují se nároky 
profese na psychické vlastnosti a schopnosti člověka, analyzují se možnosti prevence 
dopravních nehod z psychologického hlediska, řeší se problémy motivace, atd. 

2. Úkoly v oblasti personálních činností podniků 
3. Poradenská činnost (podnikové poradenství) 
4. Činnost v oblasti pedagogicko-psychologické (psychologická pracoviště se podílí na 

sestavování učebních plánů pro kvalifikační přípravu zaměstnanců). 
5. Činnost na úseku inženýrské psychologie, psychologických otázek organizace  

řízení a racionalizace práce (zabývají se vztahem řidič – dopravní technika, 
optimálními podmínkami organizace a řízení práce). 

7.9.3 Psychologické požadavky na řidiče 
Psychická způsobilost k řízení motorového vozidla znamená soulad osobních 
psychologických charakteristik s požadavky a nároky, které na člověka klade bezpečné 
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ovládání motorového vozidla. Posuzování psychické způsobilosti řidiče se děje na základě 
výsledků psychologického vyšetření pomocí vhodných psychologických metod. 
 
Nejčastější zkoumaná hlediska 

1. Orientační chování (pozorování, koncentrace, vnímání), 
2. Koncentrovanost (reaktibilita, koordinace), 
3. Intelekt (paměť, logické myšlení, duševní obzor), 
4. Zručnost při řízení vozidla, 
5. Emoce (úzkostlivost, agresivita), 
6. Motivace, 
7. Osobnostní vlastnosti uchazeče. 

 
Účel psychologického vyšetření v oblasti dopravy je posouzení způsobilosti 

1. uchazečů o řidičské oprávnění 
2. držitelů řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla daného typu. 

 
Cíl psychologického vyšetření  

1. zjištění případných nedostatků anebo poruch v psychické oblasti vyšetřovaného 
2. posouzení předpokladů uchazečů o náročnou funkci. 

 
Hlediska chování řidiče v dopravě  

1. Orientační chování – pozorování cesty, okolí, křižovatek, předvídání, 
2. Reakce - reagování na překážky, připravenost brzdit, 
3. Technika jízdy – pohyby volantem, koordinace pohybů, plynulost jízdy, 
4. Styl jízdy – rychlost jízdy, způsob přejezdu zatáček, rizikovost a bezpečnost jízdy, 
5. Disciplinovanost při jízdě – respektování předpisů, dopravních značek, omezení. 

 
    Do profesí se zvýšenými nároky anebo specifickými požadavky na psychiku není možné 
proto zařazovat kohokoliv bez ohledu na to, má-li anebo nemá přiměřené osobní předpoklady 
pro danou činnost, bez přezkoumání způsobilosti pracovníků, kteří mají takovéto psychicky 
náročné profese vykonávat. Dopravní psychologie je obor, který se zaobírá chováním řidičů, 
ale dopravní nehodovosti přesto nezabrání a ani ji neomezí. [37] 
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8 MOBILNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKY URČENÁ DO POHOTOVOSTI, 
ZÁLOHY, VYŘAZENÁ  

Toto upravuje Řád strojní služby HZS ČR,[18] který stanoví základní úkoly HZS kraje při 
zabezpečení provozuschopnosti, provozování, údržby a akceschopnosti prostředků strojní 
služby, zejména požární techniky a vybraných věcných prostředků požární ochrany.  
 
Zásahové požární automobily musí být po dobu svého zařazení do pohotovosti nebo  
do zálohy vybaveny požárním příslušenstvím, minimálně v rozsahu s jakým byly posouzeny 
autorizovanou osobou podle platného právního předpisu.  
      
Zásahové požární automobily zařazené do vybavení jednotek PO před 1. červencem 2000 
musí být vybaveny požárním příslušenstvím minimálně v rozsahu stanoveném schválenými 
technicko - přejímacími podmínkami.   

8.1   Zařazení požární techniky 
1. do pohotovosti – požární technika schopná okamžitého použití při zásahu, k níž je určena 
obsluha, 
2. do zálohy – požární technika schopná okamžitého použití při zásahu, k níž není určena 
obsluha 
3. mimo provoz – požární technika, která není způsobilá okamžitého použití při zásahu. 
Zásahová požární technika (ZPT) smí být do pohotovosti nebo zálohy zařazena až po 
provedení předepsaného záběhu, pokud tak stanovil výrobce (dovozce) nebo opravna. U ZPT 
zařazené do pohotovosti se provádí kontrola provozuschopnosti podle přílohy řádu strojní 
služby a u ZPT zařazené do zálohy se provádí kontrola provozuschopnosti v rozsahu, který 
stanoví HZS kraje.  

Denní kontrola se provádí při střídání směn a po použití před opětovným zařazením do 
pohotovosti nebo zálohy. ZPT zařazenou mimo provoz na dobu delší než jeden měsíc, lze 
zařadit do pohotovosti nebo zálohy až po provedení údržby a ověřovací jízdy v rozsahu 
nejméně 10 km. ZPT zařazená mimo provoz musí být viditelně označena tabulkou s nápisem 
„MIMO PROVOZ“ a tato skutečnost ohlášena na příslušné operační a informační středisko. 
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9 NÁVRH SYSTÉMU ZVYŠOVÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ A 
ZNALOSTÍ OBSLUHY MPT 

Na personální oddělení HZS ČR přichází mnoho zájemců o práci řidiče – strojníka 
výjezdových vozidel. Tito uchazeči mají ovšem nedostatečnou praxi nejen v řízení nákladních 
vozidel, ale i minimální zkušenosti s údržbou, jak nákladních, tak i osobních vozidel. 
 
Umělé vytváření praxe v provozu s osobním vozidlem nedává řidiči zkušenost a výcvik 
v řízení typu vozidla, jenž je potřebné na hasičských stanicích. Ke zdokonalování jeho 
předurčenosti, by měla být pravidelná zkušenost v řízení vozidla s hmotností min. 7,5 tuny 
a to jak v městském provozu, tak také pravidelnými jízdami na určených polygonech. 
Možností využití výjezdových vozidel určených do zálohy. 
 
Základní strojnický kurz je pouze nasměrováním nováčka k určitému okruhu oblastí MPT. Po 
příchodu na požární stanice se objevují u nově příchozích řidičů malé zkušenosti 
a neodbornost. Praxi je nutné na hasičských stanicích dále prohlubovat tím, že bude 
pravidelně a především odborně vykonáván systém výcviku, který se musí opírat o zkušenosti 
odborníku s dostatečnou praxí a především se zájmem tyto zkušenosti předávat.  
 
Na požárních stanicích by měla být vyrovnanost počtu řidičů, jak mladších s méně 
zkušenostmi, tak i s řidiči s mnohaletými a kvalitními zkušenostmi, což by vneslo do 
kolektivu kvalitní předávání zkušeností, jak v řízení vozidla, tak i v ovládání MPT. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 53



10 ZÁVĚR 
Cílem této práce bylo vytvořit pohled na požár jako na mimořádnou událost a především 
možnost použití MPT na místě zásahu s možností využití čerpadel. Vzhledem k tomu, že řidič 
– strojník je v celkovém pohledu hasičů a velitelů opomíjen, snahou bylo vytvořit náhled na 
jeho činnost a znalosti, jak v požární taktice, tak i v technických a praktických zkušeností 
v situacích na místě zásahu. 
 
Pracovní náplň strojníka není lehká, znalosti a celková zkušenost se projeví nejdříve až po 
několika letech. Je vhodné vytvořit takové podmínky, jenž by vedli ke zdokonalení vlastní 
odbornosti, ale především k ovládání a opravám MPT. Je nezbytné si uvědomit vzájemnou 
závislost hasičů na technice a techniky zároveň odborně připraveném a zkušeném strojníkovi. 
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 
A – hadice o průměru 110 mm 
AZ – automobilový žebřík 
B – hadic o průměru 75 mm 
C – hadice o průměru 52 mm 
CAS – cisternová automobilová stříkačka 
CPS - centrální požární stanice 
D – hadice o průměru 25 mm 
DN – dopravní nehoda 
EPS – elektrická požární signalizace 
GPS – zařízení Global Positioning system 
GŘ HZS ČR – Generální ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky  
HS - požární stanice  
HZS - hasičský záchranný sbor 
IZS – Integrovaný záchranný systém 
JPO - jednotka požární ochrany 
JSDH obce, podniku - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniku 
KOPIS – krajské operační informační středisko 
MPT – mobilní požární technika 
MV ČR – Ministerstvo vnitra České republiky 
OA – osobní automobil 
OPIS – operační informační středisko 
PO – požární ochrana 
PS 8, PS 12 – požární stříkačka s daným výkonem čerpadla 
PT – požární technika 
SDH – sbor dobrovolných hasičů 
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Příloha č. 1 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 5- Množství sil a prostředků ke zdolání zásahu 
 

Místo požáru 
skladová hala, požár střechy 
Časový snímek (min.) 
Vznik  0 
Zjištění 2 
Ohlášení 4 
Výjezd  6 
Příjezd 11 
Nasazení 13 
Lokalizace 18 
t1 10 
t2 3 
t3 5 
vl (m/min.) 1,2 
R=vl*(t1/2+t2+t3/2) (m) 12,6 
Hasební látka voda 
Hořlavé látky  
dřevo, hořlavá izolace povrchu střechy 
Čas jízdy  1. jednotka  
Vzdálenost (km) 3 
Prům.rychlost km*hod-1  40 
Čas jízdy v minutách 4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Plocha požáru (m2) 
Kruhová  Pravoúhlá 

Sp = �R2  498,5064 Sp = anR 327,6 
Sp = �R2/2 249,2532 a (m) = 26 
Sp = �R2/4 124,6266 n ( - ) = 1 
Maximální plocha požáru může být (m2) 1500 
Plocha hašení při hloubce 5 m (m2)  
Sh - kruh 317,14 Sh při n 130 
Sh - kruh/2 158,57  
Sh - kruh/4 79,285  
Obvod hašení (m) 
Oh - kruh 79,128 Fronta hašení 26 
Oh - kruh/2 39,564 
Oh - kruh/4 19,782 
Dodávka vody 
Obvod hašení (m) 26 Io (l*m*min-1) 35,8 
Plocha hašení (m2) 130 Ipl (l*m2*min-

1) 
7,9 

Qo = (l*min-1) 930,8 Qpl = (l*min-
1) 

1027 

Výsledné Q 930  
Počet proudů k hašení (proudnice) 

C52 C52 TURBO JET B75 
Průtok v litrech za minutu (Qpr)   

200 300 375 400 
Průtok v litrech za minutu (Qpr)         375  
N proudnic Qo nebo pl / Qpr  3  
Množství Qpotr za min.-1  1125  
Počet družstev pro hašení požáru ND  
Počet proudů na jedno družstvo (NprD) 2 
Počet proudů N  3 
Počet družstev ND 2 
Počet stříkaček na hašení požáru NA  
Výkon čerpadla Qc  2400 
NA = Q/0,75*Qc  1 
Počet hasičů k provedení hasebního zásahu NHA  
Počet hasičů na 1 proud ki  2 
NHA = 1,25*(ki*N) 8 
Zásoba vody od nasazení do lokalizaceQv   
Qv = N*Qpr*t3 ( l ) 5625 
Ochranná doba To vzduchového dýchacího přístroje 

Počáteční tlak v láhvi (MPa) 20  
Vodní objem láhve ( l ) 5  
Plicní ventilace v l*min-1  35  
Výpočet je včetně povinné rezervy 25%.  
Předpokládaná práce středně těžká  
Ochranná doba (min.) 21,42857143  

  

  



Tabulka 6 - Zařazení požárních jednotek s územní působností  
             zasahující i mimo území svého zřizovatele 

 
JPO I - zřizovatel stát, 
kraj 

Jednotka HZS s územní působností zpravidla do 20 min. jízdy z místa 
dislokace na místo události 

JPO II - zřizovatel 
obec 

jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní 
nebo vedlejší povolání s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy 
z místa dislokace na místo události 

JPO III - zřizovatel 
obec 

jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární 
ochrany dobrovolně s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy 
z místa dislokace na místo události 

 
Tabulka 7 - Zařazení požárních jednotek s místní působností zasahující na území svého 

zřizovatele 
 

JPO I - zřizovatel stát, 
kraj 

jednotka HZS s územní působností zpravidla do 20 min. jízdy z místa 
dislokace na místo události 

JPO II - zřizovatel 
obec 

jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní 
nebo vedlejší povolání s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy 
z místa dislokace na místo události 

JPO III - zřizovatel 
obec 

jednotka SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární 
ochrany dobrovolně s územní působností zpravidla do 10 min. jízdy 
z místa dislokace na místo události 

 
Tabulka 8 - Výjezdové a dojezdové časy na místo mimořádné události 

 
Kategorie jednotky 

PO 
JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI 

Doba výjezdu (min) 2 5 10 2 10 10 
Územní působnost 

(min) 
20 10 10 Není Není není 

Počet jednotek 236 170 1330 97 4485 289 
Druh jednotky PO HZS kraje SDH obce SDH obce HZS 

podniku 
SDH obce SDH 

podniku 
  

Tabulka 9 - Počet jednotek požární ochrany a doba jejich dojezdu na místo zásahu 
 

Stupeň nebezpečí území obce Počet jednotek PO a doba jejich dojezdu na místo zásahu 

A 2 JPO do 7 min a další 1 JPO do 10 min I 

B 1 JPO do 7 min a další 2 JPO do 10 min 

A 2 JPO do 10 min a další 1 JPO do 15 min II 

B 1 JPO do 10 min a další 2 JPO do 15 min 

A 2 JPO do 15 min a další 1 JPO do 20 min III 

B 1 JPO do 15 min a další 2 JPO do 20 min 

IV A 1 JPO do 20 min a další 1 JPO do 25 min 
 

  



Tabulka 10 - Pokyny dané výrobcem na údržbu a kontrolu čerpadel v mobilní požární technice 
 
          Údržba                      Činnosti    Interval údržby 
Vyčištění čerpadla a 
sítek 

Vyčistit čerpadlo, jestliže je špinavé  
Vyčistit sítko v sacím otvoru 

po každém použití 

Vyčištění filtrů Vyčistit síto ve filtru od nečistot mezi 
vysokotlakým a nízkotlakým čerpadlem. 
POZOR! Také při provozu nízkotlakého 
čerpadla je čerpána voda pomocí 
vysokotlakého čerpadla a filtru. 

po každém použití 
špinavé vody, jinak 
každého ½ roku 

Kontrola sání na sucho Spustit čerpadlo s uzavřeným sacím otvorem 
a nechat čerpadlo běžet. Po cca 30 sekundách 
se vyvine vakuum o 0,8 barech a nesmí klesat 
za 1 minutu na více než 0,1 barů. Připojit sací 
hadice k sacím otvorům a na konci uzavřít 
slepím víčkem. Kontrolu suchého sání 
opakujeme a přitom třepeme hadicemi. 

po každém použití 
 
 
 
ročně 

Kontrola tepelné 
ochrany  
(termoventilů) 
 
 
 
 
 
 
 

Nechat běžet vysokotlaké čerpadlo s proudnicí 
při cca 20 barech. Po cca 5 - 10 minutách 
dosáhnou skříně čerpadla vysokotlakého 
a nízkotlakého čerpadla teploty 60 stupňů 
Celsia a termoventil se otevře a voda vyteče.  
Cca po 2 minutách se automaticky zavře. 
Opakovat minimálně dvakrát. Při vysokých 
otáčkách zůstane ventil otevřen a teplota vody 
se drží na 6Oti  stupních Celsia. 

každé 2 roky 

Vyčištění přetlakového 
ventilu na řídící jednotce 

Odmontovat přetlakový ventil a vyčistit, 
zaručit lehkost chodu stroje (promazáním) 

Každé 2 roky podle 
obsahu vápna ve vodě 

Kontrola těsnění Kontrola, zda nevytéká voda z díry mezi 
vysokotlakým čerpadlem a úložným 
podstavcem. 

Každé 2 roky 

Výměna sacího filtru Při velké korozi vyměnit častěji Každé 4 roky 
Výměna síta ve filtru 
plnění VT 

Při poškození vyměnit častěji Každé 4 roky 
 

Vyčištění zpětného 
ventilu v řídící jednotce 

Servis smí provádět pouze odborný pracovník Každé 2 roky 

Vyčištění magnetického 
ventilu vývěvy 

Servis smí provádět pouze odborný pracovník Každé 2 roky 

Zkontrolovat tlakový 
spínač vývěvy 

Servis smi provádět pouze odborný pracovník 
(zkontrolovat zapojení a odpojení vývěvy). 

Každé 3 roky 

Vyměnit membrány ve 
vývěvě (zatvrdnutí) 

Servis smí provádět pouze odborný pracovník. 
Při netěsnostech měnit častěji. 

Každé 4 roky 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

  



Tabulka 11 - Odborná příprava obsluhy-strojníka MPT v průběhu roku 
 

MĚSÍC TA CAS AZ OSTATNÍ CELKEM 
LEDEN 2 2 2 2 8 
ÚNOR 1 2 2 1 6 
BŘEZEN 1 3 2 1 7 
DUBEN 1 2 3 1 7 
KVĚTEN 1 1 1 1 4 
ČERVEN 2 2 2 1 7 
ČERVENEC 2 3 1 2 8 
SRPEN 2 3 2 1 8 
ZÁŘÍ 1 2 1 1 5 
ŘÍJEN 2 2 1 2 7 
LISTOPAD 2 3 2 1 8 
PROSINEC 1 2 3 2 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
Příloha č. 2 
 
 

Podrobné rozdělení a označení mobilní požární techniky 
 
1. Základní zásahové:  
a) DA – dopravní automobil 
b) AS – automobilová stříkačka 
c) CAS – cisternová automobilová stříkačka 
d) KHA – kombinovaný hasící automobil 
e) PLHA – plynový hasící automobil 
f) PRHA – práškový hasící automobil 
g) PHA – pěnový hasící automobil 
h) RZA – rychlý zásahový automobil 
 
2. Speciální zásahové: 
a) AZ – automobilový žebřík 
b) AP – automobilová plošina 
c) HA – hadicový automobil 
d) TA – technický automobil 
e) VEA – velitelský automobil 
f) VA – vyšetřovací automobil 
g) KA – kontejnerový automobil 
h) AJ – automobilový jeřáb 
i) VYA – vyprošťovací automobil 
j) PPLA – protiplynový automobil 
 
3. Pomocné: 
a) OA – osobní automobil 
b) NA – nákladní automobil 
c) A – autobus 
d) UA – automobil s účelovou nástavbou 
e) T – traktor  
 
4. Podrobné rozdělení a označení kontejnerů 
Označení požárních kontejnerů: 
 
a) kontejnerová stříkačka              KST 
b) kontejnerová cisternová stříkačka         KCS 
c) kontejner pěnový hasicí             KPH 
d) kontejner plynový hasicí             KPLH 
e) kontejner práškový hasicí            KPRH 
f) kontejner kombinovaný hasicí          KKH 
g) kontejner hadicový               KHD 
h) kontejner čerpací                KCE 

  



i) kontejner technický               KTE 
j) kontejner chemický               KCH 
k) kontejner ropný                 KRO 
l) kontejner povodňový              KPO 
m) kontejner odsávač kouře           KOK 
n) kontejner protiplynový              KPPL 
o) kontejner měřicí                KME 
p) kontejner dekontaminační            KDE 
q) kontejner týlový                KTY 
r) kontejner pro první pomoc            KPP 
s) kontejner nouzového přežití           KNP 
t) kontejner ubytovací               KUB 
u) kontejner velitelský               KVE 
v) kontejner operační               KOP 
w) kontejner komunikační uzel          KKU 
x) kontejner základnová stanice           KZS 
y) kontejner expertizní vyšetřovací          KEV 
 
Označení pomocných požárních kontejnerů: 
a) kontejner cisternový               KCI 
b) kontejner časoměrný              KCM 
c) kontejner lodní                 KLO 
d) kontejner nákladní               KNA 
e) kontejner odtahový               KOD 
f) kontejner skříňový               KSK 
g) kontejner tankovací               KTA 
 
5. Požární přívěs 
Označení požárních přívěsů: 
 
a) přívěsná motorová stříkačka           PMS 
b) přívěsný pěnomet                PPM 
c) přívěsný přiměšovač              PPR 
d) přívěsná lafetová proudnice (monitor)      PLP 
e) přívěsná osvětlovací stanice           POS 
f) přívěsný odsávač kouře             POK 
g) přívěs hadicový                 PH 
h) přívěs technický                PT 
i) přívěsný žebřík                 PZ 
j) přívěsná plošina                PP 
k) přívěs ostatní                  P 
 
 
 
 
 

  



 
 

Přehled označení mobilní požární techniky 

Nové označení požárního automobilu 

Účelová nástavba Podvozek  
a požární 

příslušenství 

Hlavní parametr 

 

 

 

Původní označení 
požárního automobilu 

N
áz

ev
 p

od
le

 
úč

el
ov

é 
ná

st
av

by
 

R
oz

m
ěr

ov
ý 

pa
ra

m
et

r 

V
od

a 

Pě
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dl
o 

Pl
yn

 

Pr
áš

ek
 

Po
m

lč
ka

 

H
m

ot
no

st
ní

 tř
íd

a 

K
on

st
ru

kc
e 

po
dv

oz
ku

 

R
oz

sa
h 

ří
l

š
í

DA 12 – A 31 DA 12     - L 1 Z 
AS 16 – IFA 50 AS 16 0 500   - M 2 Z 
CAS 8 – A 31 CAS 8 2000    - L 1 R 
CAS 8 – DA 80 CAS 8 1750 0   - L 2 R 
CAS 16 – P V3S CAS 16 3500 200   - M 3 R 
CAS 16 – Š 706 RTH CAS 16 3500 200   - M 1 R 
CAS 25 – Š 706 RTHP CAS 25 3500 200   - M 2 R 
CAS 16 – IFA 50 CAS 16 2000 500   - M  2 Z 
CAS 16 – ZIL 130 CAS 16 2000 170   - M 1 Z 
CAS 16 – ZIL 131 CAS 16 2400 150   - M 3 Z 
CAS K25 – L 101 CAS 25 2500 400   - S 2 Z 
CAS 24 – L 18.29 CAS 24 2500 400   - S 2 Z 
CAS 24 – T 815 CAS 24 2500 400   - S 3 Z 
CAS24 – DR (DENNIS) CAS 24 1750 170   - M 1 Z 
CAS24– CR (CAMIVA) CAS 24 3500 360   - M 3 R 
CAS 32 – T 148 CAS 32 6000 600   - S 3 R 
CAS 32 – T 815 CAS 32 8200 800   - S 3 R 
PHA 32 – T 815 PHA 32 4500 4500   - S 3 R 
PLHA 540 – A 31 PLHA    540  - L 1  
PRHA 6000 – T 815 PRHA     6000 - S 3  
KHA1000/6300 – T 815 KHA 32 5500 800 0 1000 - S 3  
RZA 2 – NP RZA      - L 2 R 
AZ 30 – IFA 50 AZ 30     - M 1 Z 
AZ 30 – R (CAMIVA) AZ 30     - M 1 Z 
AZ 30 – MB (METZ) AZ 30     - M 1 Z 
AZ 30 – I (MAGIRUS) AZ 30     - M 1 Z 
AZ 37 – MB (METZ) AZ 37     - M 1 Z 
AZ 37 – I (MAGIRUS) AZ 37     - M 1 Z 
AZ 52 – MB (METZ) AZ 52     - M 1 V 
AZ 52 – I (MAGIRUS) AZ 52     - M 1 V 
AP 27 – T 815 AP 27     - S 2 R 
AP 32 – S (BRONTO) AP 32     - S 1 Z 

  



AP 42 – S (BRONTO) AP 42     - S 1 V 
HA 4 – T 138 HA      - S 3  
TA2 – A 21 (FURGON) TA      - L 1  
TA 4 – L 101 TA      - S 2  
TA 4 – T 815 TA      - S 3  
PPLA 2 – A 31 PPLA      - L 1  
VEA1–A21 (FURGON) VEA      - L 1  
VYA 4 – T 815 VYA      - S 3  
AJ 4 – T 815 AJ      - S 3  
 
Poznámka: Zásahové požární automobily postavené na podvozcích TATRA 815 byly zavedeny 
k jednotkám požární ochrany jako automobily terénní. Provedení automobilové plošiny však potlačilo 
terénní vlastnosti podvozku, AP je proto hodnocena jako požární automobil v provedení pro smíšený 
provoz.  
 
Označení dalších požárních automobilů, které nejsou uvedeny jako příklad, vypracují 
jednotlivé HZS krajů podle svého konkrétního vybavení PT. Označení kontejnerového 
požárního automobilu je odvozeno od názvu požárního automobilu s tím, že slovo 
„automobil“ je v názvu nahrazeno slovy „kontejnerový automobil“. 
 

TA 4 – L 101 TKA      - S 2  
TA 4 – T 815 TKA      - S 3  
PPLA 2 – A 31 PPLKA      - L 1  

 

Pokud označení kontejnerového automobilu nelze možné odvodit z označení požárního 

automobilu, odvodí se od názvu požárního kontejneru s tím, že slovo „kontejner“  

 je v názvu nahrazeno slovy „kontejnerový automobil“. 

 

KPO a L 101 KAPO      - S 2  
KCE a T 815 KACE      - S 3  
K OB a A 31 KAOB      - L 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Příloha č. 3 
 
 

Statistický přehled ujetých kilometrů MPT za období 2004 - 2008 
 
 

Sledované období 2004 
 

Rok 2004 

Označení 
vozidla 

Počet ujetých 
kilometrů Motohodiny 

Motohodiny 
po přepočtu  

na km 
CELKEM 

RZA - L 1 R 3.100 70 2.800 5.900 
CAS 24 – S 1 Z 7.323 59 2.360 9.683 
CAS 32 – S 3 R 3.450 181 7.240 10.690 
    AZ 30  - S 1 Z 5.356 174 6.960 12.316 

  Přepočet motohodin na kilometry: 60 minut = 40 km              
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Sledované období 2005 
 

Rok 2005 

Označení 
vozidla 

Počet 
ujetých 

kilometrů 
Motohodiny 

Motohodiny 
po přepočtu  

na km 
CELKEM 

RZA - L 1 R 2.895 68 2.720 5.615 
CAS 24 – S 1 Z 7.155 83 3.320 10.475 
CAS 32 – S 3 R 4.320 175 7.000 11.320 
AZ 30  - S 1 Z 4.850 186 7.440 12.290 

  Přepočet motohodin na kilometry: 60 minut = 40 km              
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Sledované období 2006 
 

Rok 2006 

Označení 
vozidla 

Počet 
ujetých 

kilometrů 
Motohodiny 

Motohodiny 
po přepočtu  

na km 
CELKEM 

RZA - L 1 R 2.670 82 3.280 5.980 
CAS 24 – S 1 Z 7.298 65 2.600 9.898 
CAS 32 – S 3 R 4.120 120 4.800 8.920 
AZ 30  - S 1 Z 5.589 198 7.920 13.509 

  Přepočet motohodin na kilometry: 60 minut = 40 km              
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  Sledované období 2007 
 

Rok 2007 

Označení vozidla 
Počet 

ujetých 
kilometrů 

Motohodiny
Motohodiny 
po přepočtu 

na km 
CELKEM 

RZA - L 1 R 3.150 69 2.760 5.910 
CAS 24 – S 1 Z 7.950 96 3.840 11.790 
CAS 32 – S 3 R 3.980 105 4.200 8.180 
AZ 30  - S 1 Z 5.948 218 8.720 14.668 

   Přepočet motohodin na kilometry: 60 minut = 40 km                     
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Sledované období 2008 

 

                                                             Rok 2008 

Označení vozidla 
Počet 

ujetých 
kilometrů 

Motohodiny 
Motohodiny 
po přepočtu 

na km 
CELKEM 

RZA - L 1 R 2.936 68 2.720 5.656 
CAS 24 – S 1 Z 7.856 86 3.440 11.296 
CAS 32 – S 3 R 5.100 140 5.600 10.700 
AZ 30  - S 1 Z 4.980 175 7.000 11.980 

  Přepočet motohodin na kilometry: 60 minut = 40 km              
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Příloha č. 3 

Bernoulliho rovnice je vztah užívaný v mechanice tekutin, který odvodil Daniel Bernoulli a 
který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. 
(Energie je v rovnici přepočtena na objemovou jednotku kapaliny.) 

 

kde ρ je hustota kapaliny, v je rychlost proudění, p je tlak v kapalině a u je gravitační 
potenciál v daném bodě. První člen v Bernoulliho rovnici představuje kinetickou energii, 
druhý člen představuje tlakovou potenciální energii objemové jednotky kapaliny a třetí člen 
(gravitační) potenciál, ve kterém se kapalina nachází. Součet kinetické energie a potenciální 
energie (tlakové + gravitační) je ve všech místech trubice stejný. Tato rovnice bývá často 
uváděna ve tvaru, který platí pro homogenní gravitační pole

 

Platí, že pokud na kapalinu v klidu působí tíhová síla, je ve stejné hloubce v každém bodě 
stejný tlak. Pokud je kapalina v pohybu tak tento vztah neplatí. Slovy můžeme Bernoulliho 
jev popsat takto: v místě s větším průřezem má proudící kapalina větší tlak, ale menší 
rychlost, zatímco v místě s menším obsahem průřezu má menší tlak, ale větší rychlost. (Fakt, 
že při větším průřezu je rychlost kapaliny menší je důsledkem rovnice kontinuity.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mechanika_tekutin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bernoulli
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_zachov%C3%A1n%C3%AD_mechanick%C3%A9_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ust%C3%A1len%C3%A9_proud%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ide%C3%A1ln%C3%AD_kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Objem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rychlost_(mechanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Proud%C4%9Bn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakov%C3%A1_potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kinetick%C3%A1_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potenci%C3%A1ln%C3%AD_energie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Homogenn%C3%AD_gravita%C4%8Dn%C3%AD_pole
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kapalina
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pohyb
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rovnice_kontinuity


Energetický tvar rovnice: 

 

nebo tlakový tvar: 

 

případně výškový tvar: 

 

 

Nebude-li uvedeno jinak, budou hodnoty zobrazovány a zadávány v základních jednotkách  
SI (v hranatých závorkách). 

 
 

 
 
 
 

Sud si můžeme nahradit modelem, který je na obrázku. Budeme uvažovat, že kapalina v sudu 
není stlačitelná. Potom bude platit, že S1v1=S2v2 (aplikace rovnice kontinuity:množství 
kapaliny protečené půdorysem sudu je shodné s množstvím kapaliny protečené otvorem).  
Rychlost kapaliny bude záviset na hloubce h, v jaké se nachází otvor. V jednoduchých 
případech podle Bernouliho věty:  

0,5.p.va
2 + p .g.ha + pa = 0,5.p.vb

2 + p.g.hb + pb   

  



 kde statický tlak je shodný pa=pb, va<< vb=> vliv va je zanedbatelný, ha=h, vb=v2, hb=0  
platí: 

 
p.g.h = 0,5.p.v2

2  
Protože kapalina není stlačitelná lze upravit na:  
   

v2
2 =2gh 
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