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Abstrakt  

Tato diplomová práce se zabývá vyhodnocením příčin dopravních nehod vozidel 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001–2012. Na základě 

získaných podkladů a informací jsou dopravní nehody komplexně vyhodnoceny a jsou 

navrhnuty opatření ke snížení nehodovosti. Zpracovaný materiál může posloužit pro 

znaleckou činnost při řešení analýzy dopravních nehod. 

 

Abstract 

This thesis deals with the evaluation of the causes of traffic accidents of the Fire and 

Rescue Service vehicles of the South Moravian Region in 2001-2012. Based on the data and 

information traffic accidents are comprehensively evaluated and measures are proposed to 

reduce accidents. The processed material can serve to provide expert services in solving the 

analysis of traffic accidents.  
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ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá vyhodnocením příčin dopravních nehod vozidel 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001–2012. K danému tématu 

diplomové práce mne vedlo zjištění, že daná problematika nebyla v uceleném kontextu 

prozatím řešena. Vždy se jednalo o řešení dílčích úkolů a znaleckých posudků konkrétních 

dopravních nehod. Rád bych v této práci zhodnotil získané informace, tyto informace 

vyhodnotil a případně se pokusil navrhnout další opatření ke snížení nehodovosti vozidel 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Vzhledem k aktuálnosti podkladů, 

budou některé informace čerpány i po roce 2012, ale nejedná se v tomto případě o příčiny 

dopravních nehod. 

Diplomová práce je rozdělena do čtyř dílčích kapitol, z toho se dá říci, že první dvě 

kapitoly jsou zaměřeny na strukturu Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, na 

právní předpisy a vnitřní předpisy organizace na úseku strojní služby. 

Třetí kapitola je zaměřena na dopravní nehody vozidel HZS Jihomoravského kraje v 

letech 2001–2012. Jedná se o vyhodnocení dopravních nehod, a to zejména po stránce příčiny 

dopravní nehody a dále dle vybraných sledovaných kritérií, jako je např. způsobená škoda a 

praxe v řízení vozidla. Dále je zde vyhodnocen poměr mezi dopravními nehodami vozidel 

HZS Jihomoravského kraje a dopravními nehodami všech registrovaných vozidel v České 

republice a Jihomoravském kraji ve sledovaném období  

Ve čtvrté kapitole jsou sepsána opatření ke snížení dopravní nehodovosti vozidel HZS 

Jihomoravského kraje. Jedná se o již nastavená opatření ke snížení nehodovosti a dle 

získaných informací z diplomové práce o možná nová opatření ke snížení nehodovosti. 

Diplomová práce by měla vnést konkrétní ucelený pohled na problematiku dopravních 

nehod vozidel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a může být nápomocna 

znalci při řešení konkrétních dopravních nehod. 
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CÍLE PRÁCE 

Cílem mé diplomové práce je vyhodnocení příčin dopravních nehod vozidel 

Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v letech 2001–2012. Prvotní získané 

informace jsou zaměřeny na Hasičský záchranný sbor ČR jako celek a jeho funkční složky. 

Dále se zabývám rozdělením požární techniky, prováděným školením a výcviky řidičů 

s právem přednostní jízdy a již nastavenými opatřeními ke snížení nehodovosti. 

Práce je dále zaměřena na vyhodnocení příčin dopravních nehod, rozdělení dopravních 

nehod dle sledovaných kritérií, jako jsou například následky dopravních nehod a praxe 

v řízení motorového vozidla. 

Výsledkem diplomové práce by mělo být komplexní zhodnocení zadaných kritérií, 

vyhodnocení a navrhnutí následných opatření ke snížení nehodovosti. Práce by mohla 

poskytovat ucelený obraz pro znalce při analýze dopravních nehod vozidel Hasičského 

záchranného sboru Jihomoravského kraje. 
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1  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY 

Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb., o 

Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, s účinností  

od 1. 1. 2001. 

Jeho působnost je dána především těmito právními předpisy: 

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

 zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů,  

 zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, 

 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

1.1 ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU 

ČR 

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS ČR) je chránit 

životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných 

událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky HZS 

ČR je základní složkou integrovaného záchranného systému (dále jen IZS), který zabezpečuje 

koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací. HZS ČR při plnění svých úkolů spolupracuje s ostatními složkami IZS i se 

správními úřady a jinými státními orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými 

osobami, neziskovými organizacemi a sdruženími občanů.
1
 

HZS ČR tvoří jako řídící orgán Generální ředitelství HZS ČR, které je organizační 

součástí Ministerstva vnitra, 14 hasičských záchranných sborů krajů, Střední odborná škola 

požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany ve Frýdku-Místku a Záchranný útvar 

HZS ČR v Hlučíně a Zbirohu. 

                                                 
1
 Portál HZS ČR www.hzscr.cz [online], 2010 [cit. 2013-02-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hzscr.cz/clanek/zakladni-poslani-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr-224110.aspx>. 
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Generálního ředitelství HZS ČR tvoří také vzdělávací, technická a účelová zařízení. 

Jedná se o Školící a výcviková zařízení v Brně a Frýdku-Místku, Institut ochrany obyvatelstva 

v Lázních Bohdaneč, Technický ústav požární ochrany v Praze, Opravárenský závod a 

Základna logistiky v Olomouci. 

1.2 HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 

1.2.1 Stručná charakteristika kraje a organizační členění Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj je svou rozlohou 7 195 km
2
 čtvrtým největším krajem v České 

republice. Téměř 60% celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda. 

Je vymezen okresy Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a 

Znojmo a je rozdělen na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V rámci EU kraj 

sousedí se Slovenskem (délka hranice 75 km) a Rakouskem (spolkovou zemí Dolní 

Rakousko, délka hranice 134 km), v rámci republiky s krajem Jihočeským, Vysočinou, 

Pardubickým, Olomouckým a Zlínským. 

Na území kraje je celkem 673 obcí včetně vojenského újezdu Březina. Společně s 29 

městskými částmi v Brně je celkový počet 702 obcí, z toho měst 49. K datu 30. 09. 2012 žilo 

v Jihomoravském kraji 1 168 033 obyvatel (11% obyvatel ČR, 3. nejlidnatější kraj). 

Metropolí kraje a současně druhým  největším. městem v ČR je statutární město Brno, 

ve kterém žije třetina všech obyvatel kraje (přibližně 379 000 stálých obyvatel). 

Délkou silniční sítě 4 477 km se kraj řadí na 5. místo mezi kraji v rámci ČR. Páteřní 

kostru dopravního systému  tvoří dálnice D1 a D2 (celkem 134 km) a rychlostní komunikace 

R43, R46 a R52. Provozní délka železničních tratí na území kraje činí 784 km (4. místo mezi 

kraji v rámci ČR). Krajem prochází dva železniční koridory evropského významu.
2 

1.2.2 Základní informace HZS Jihomoravského kraje 

HZS Jihomoravského kraje (dále jen HZS JMK) je: 

 správním orgánem na úseku požární ochrany (§ 23 a § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 

133/1985 Sb.), 

                                                 
2
 PLK.ING.PELIKÁN, Jiří. ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 

2012. Brno: HZS JMK, 2013. 
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 organizační složkou státu (§ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb.), 

 účetní jednotkou (§ 2 odst. 7 zákona č. 238/2000 Sb.). 

Územní působnost HZS JMK  je při výkonu státní správy dána územím tohoto kraje, 

které vymezuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 

celků, ve znění pozdějších předpisů.
 3

 

1.2.3 Organizační struktura HZS Jihomoravského kraje 

HZS JMK je v rámci svého vnitřního dělení rozděleno do tří struktur a to na ředitelství 

HZS JMK, jednotlivé územní odbory HZS JMK, jednotky HZS JMK. 

V čele HZS JMK je ředitel HZS JMK. Územní odbory (dále jen ÚO) Blansko, Brno, 

Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo se nacházejí zpravidla v okresních městech a jejich 

územní působnost je dána zpravidla územím okresu. V roce 2014 dojde k rozdělení ÚO Brno 

na ÚO Brno-město a ÚO Brno-venkov. 

HZS Jihomoravského kraje disponuje na území kraje 26 požárními stanicemi, které 

v rámci jednotlivých územních odborů poskytují účinnou pomoc při záchranných a 

likvidačních pracích na území kraje. V rámci mezikrajské výpomoci zasahují jednotky HZS 

JMK i v sousedních krajích. HZS JMK dále disponuje vzdělávacím zařízením v Tišnově. Kde 

se mimo jiné nacházejí chemické a radiologické laboratoře, včetně zásahových vozidel 

k tomuto účelu určených.  

Územními odbory HZS Jihomoravského kraje jsou: 

 ÚO Blansko – stanice Blansko, Boskovice, Kunštát,  

 ÚO Brno – stanice Lidická, Přehrada, BVV, Líšeň, Starý Lískovec, Rosice, Ivančice, 

Tišnov, Pozořice, Pohořelice, Židlochovice, 

 ÚO Břeclav – stanice Břeclav, Hustopeče, Mikulov, 

 ÚO Hodonín – stanice Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou, 

 ÚO Vyškov – stanice Vyškov, Bučovice, Slavkov u Brna, 

 Znojmo – stanice Znojmo, Moravský Krumlov, Hrušovany nad Jevišovkou. 

                                                 
3
 PLK.ING.PELIKÁN, Jiří. ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 

2012. Brno: HZS JMK, 2013 
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1.2.4 Personální údaje: 

HZS Jihomoravského kraje zaměstnával k datu 31. 12. 2012: 

 813 příslušníků ve služebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním 

poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a 

 51 zaměstnanců v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 

ve znění pozdějších předpisů.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 PLK.ING.PELIKÁN, Jiří. ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 

2012. Brno: HZS JMK, 2013 
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2  STROJNÍ SLUŽBA HZS ČR 

Její působnost je dána především těmito právními předpisy: 

 zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů (zákon o silničním provozu), 

 zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve 

znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 247/2000 Sb. - Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k 

řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, 

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

pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, 

 9. POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a 

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

Hasičského záchranného sboru České republiky. 

2.1 VÝKON SLUŽBY NA ÚSEKU SPECIÁLNÍCH SLUŽEB 

V jednotkách HZS ČR a tedy i v jednotkách HZS JMK  působí tyto speciální služby. 

Chemická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, 

zejména prostředků pro práci s nebezpečnými látkami, pro dekontaminaci, pro detekci plynů a 

nebezpečných látek, hasiv a prostředků pro práci pod hladinou, a dále poskytuje odbornou 

podporu při zásahu jednotek v prostředí nebezpečných látek na místě zásahu a pro ochranu 

obyvatel. 

Strojní služba udržuje provozuschopnost požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany vybavených pohonnou částí včetně jejich základního příslušenství a 

hydraulických vyprošťovacích zařízení a zajišťuje údržbu opravárenských, diagnostických a 

dalších obdobných zařízení.
5
 

                                                 
5
 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 
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Spojová služba udržuje v provozu linkové a rádiové přenosové prostředky včetně 

zařízení systému varování a vyrozumění včetně jejich koncových zařízení a provádí dohled 

rádiové sítě požární ochrany. 

Informační služba udržuje v provozu informační systémy včetně koncových zařízení 

sítí a prostředky výpočetní techniky a provádí dohled přenosových sítí. 

Technická služba udržuje provozuschopnost věcných prostředků požární ochrany, 

zejména požárních hadic, požárních armatur, záchranných pneumatických a vyprošťovacích 

zařízení bez motorového pohonu, prostředků pro práci ve výšce, nad volnou hloubkou nebo 

pro činnost na vodní hladině.
6 

V diplomové práci budou čerpány informace převážně z úseku strojní služby, která 

řeší i dopravní nehodovost vozidel HZS ČR. Jednotlivé dopravní nehody jsou řešeny v rámci 

HZS krajů, záchranných útvarů a dalších složek HZS ČR. Následně jsou veškeré získané 

údaje zasílány na MV-Generální ředitelství HZS ČR, kde jsou komplexně sdružovány a 

vyhodnocovány. 

2.1.1  Vymezení základních pojmů 

 PROSTŘEDKY STROJNÍ SLUŽBY se rozumí zejména požární technika (dále jen 

PT) a věcné prostředky požární ochrany (dále jen VPPO), a další technické 

prostředky, opravárensko-diagnostická zařízení a zařízení nezbytná pro provoz PT a 

VPPO. 

 OPRAVOU se rozumí regenerace nebo obnovení původních funkcí prostředků 

strojní služby. Prostředky strojní služby nevykazují po opravě změnu typu nebo 

změnu či úpravu podstatných částí mechanismů či konstrukce nebo změnu 

technických či taktických parametrů.
7
 

 

 

 

                                                 
6
 Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

7
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: 9. POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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 PŘESTAVBOU se rozumí změna nebo úprava podstatných částí mechanismů nebo 

konstrukce PT a VPPO, při níž došlo ke změně podvozkové části, hmotnosti, kategorie 

vozidla, rozměrů, počtu míst k sezení, druhu řízení nebo brzd, typu motoru nebo druhu 

pohonu, druhu karosérie nebo nástavby. Zadavatel přestavby vyžádá na zhotoviteli 

zaručenou životnost PT a VPPO po dobu nejméně 60 měsíců po přestavbě. 

 REKONSTRUKCÍ se rozumí obnovení původních funkcí PT a VPPO se zlepšením 

vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň. Zadavatel rekonstrukce vyžádá 

na zhotoviteli zaručenou životnost PT a VPPO po dobu nejméně 60 měsíců po 

rekonstrukci. 

 ŘIDIČEM pro účely tohoto předpisu se rozumí příslušník, který vlastní řidičské 

oprávnění příslušné skupiny a je určen používat a řídit při výkonu služby motorové 

vozidlo. 

 STROJNÍKEM se rozumí příslušník určený k výkonu činností zajišťujících plnění 

zadaných úkolů strojní služby, při použití (řízení, obsluze, údržbě a opravě) prostředků 

strojní služby. 

 TECHNIKEM STROJNÍ SLUŽBY se rozumí příslušník odpovědný za plnění 

vybraných úkolů strojní služby v rámci HZS kraje. 

 VŮDCEM MALÉHO PLAVIDLA se rozumí příslušník, který je určen k obsluze 

malých plavidel. 

 VÝŠKOVOU TECHNIKOU se rozumí požární automobil s účelovou nástavbou 

určenou zejména pro činnost jednotek PO ve výšce, tvoří ji zejména automobilový 

žebřík a automobilová plošina.
8
 

2.2 HLAVNÍ ÚKOLY STROJNÍ SLUŽBY 

Strojní služba zajišťuje provozuschopný stav prostředků strojní služby zařazených do 

provozu nebo zálohy.  

Mezi tyto prostředky patří požární technika: zásahové požární automobily, osobní 

automobily, nákladní automobily, plavidla a dále věcné prostředky požární ochrany: čerpadla, 

                                                 
8
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: 9. POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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hydraulické vyprošťovací zařízení, motorové a rozbrušovací pily, generátory elektrického 

proudu atd. 

Dále strojní služba navrhuje a dodržuje časový plán údržby a zkoušek, včetně opatření 

v souvislosti se změnou klimatických či jiných podmínek provozu, vytváří metodické 

materiály pro činnost na úseku strojní služby, vytváří návrhy na zpracování technické 

specifikace pro nákup nebo rekonstrukci požární techniky, zabezpečuje pravidelnou odbornou 

přípravu techniků strojní služby, strojníků a řidičů, sleduje a vyhodnocuje spotřeby 

pohonných hmot vozidel používaných u HZS kraje, sleduje a vyhodnocuje nehodovost 

vozidel HZS kraje a jednotek PO v kraji.
9
 

2.2.1 Prostředky strojní služby 

Požární techniku tvoří zejména: 

 silniční vozidlo 

a) speciální vozidlo – zásahový požární automobil podle právního předpisu
10

, 

a to v pevné nebo kontejnerové verzi, 

b) pomocný automobil, 

c) osobní automobily M1 a N1, 

d) nákladní automobily N2 a N3, v pevné nebo kontejnerové verzi, 

e) speciální účelový automobil, v pevné nebo kontejnerové verzi, 

f) autobusy M2 a M3, 

g) přípojná vozidla O1, O2, O3 a O4, v pevné nebo kontejnerové verzi, 

h) motocykl- dvoukolový, tříkolový, čtyřkolový, 

i) ostatní silniční vozidlo, v pevné nebo kontejnerové verzi
11

, 

 

 

                                                 
9
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: 9. POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 

10
 Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů. 

11
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: 9. POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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 zvláštní vozidlo 

a) zemědělský nebo lesnický traktor a jeho přípojné vozidlo, 

b) pracovní stroj samojízdný kolový, kolopásový nebo pásový, 

c) pracovní stroj přípojný, 

d) nemotorový pracovní stroj nebo nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěšky 

jdoucí osobou, 

 plavidlo, 

 loď s pevně zabudovaným motorovým pohonem, 

 vznášedlo, 

 letadlo, 

  letoun, 

 vrtulník, 

 železniční kolejové vozidlo s pohonem nebo bez pohonu.
12

 

2.3 TECHNICKÉ PODMÍNKY POŽÁRNÍ TECHNIKY 

Stanoví vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění 

pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanoví technické podmínky pro:
 

 zásahový požární automobil včetně kontejnerového provedení, 

 dopravní automobil, 

 automobilovou stříkačku, cisternovou automobilovou stříkačku, pěnový hasicí 

automobil a kombinovaný hasicí automobil, 

 technické podmínky zásahového požárního automobilu splňují požadavky ČSN EN 

1846-1, ČSN EN 1846-2, ČSN EN 1846-3, ČSN EN 1777, ČSN EN 14043, ČSN EN 

14044, ČSN EN 1028-1, ČSN EN 1028-2, ČSN EN 14466, ČSN 07 8304, ČSN 38 

9427, ČSN 38 9409.
13

 

                                                 
12

 MV - Generální ředitelství HZS ČR: 9. POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 

13
 Katalog vydaných technických podmínek požární techniky a věcných prostředků [online]. [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-

prostredku.aspx 

http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx


 

 21 

Pro případy, kdy nejsou pro požární techniku  a věcné prostředky požární ochrany 

stanoveny technické podmínky právním předpisem nebo pro ně není vydána platná technická 

norma nebo mezinárodní technické pravidlo, stanovuje Pokyn GŘ HZS ČR a NMV č. 8/2006 

 a jeho novela číslo 26/2011 o vydávání technických podmínek pro vybranou požární techniku 

a vybrané věcné prostředky požární ochrany, že vybraná požární technika a vybrané věcné 

prostředky požární ochrany mohou být zařazeny do vybavení jednotek HZS krajů, pokud 

vyhovují technickým podmínkám vydaným MV-GŘ HZS ČR. Cílem vydání technických 

podmínek je stanovení minimálních nebo optimálních technických a taktických parametrů 

zejména s ohledem na taktické potřeby jednotek požární ochrany. Současně mají vytvořit 

podmínky pro postupnou unifikaci vybraných skupin požární techniky a věcných prostředků 

požární ochrany a tím i kompatibilitu a záměnnost. 

Dalším  jejich cílem je minimalizace finančních nákladů na vývoj a na posuzování 

nové požární techniky a věcných prostředků PO. 

Technické podmínky jsou vydávány v jednotné úpravě a centrálně evidovány 

v Katalogu technických podmínek HZS ČR.
14

 

Vzhledem ke stále se vyvíjejícím potřebám zásahové činnosti jednotek PO, je zde 

předpoklad úpravy stávajících legislativních předpisů. Stávající předpisy vychází z již 

v některých případech zastaralé legislativy, kdy spektrum zásahové činnosti bylo užší a 

nepokrývalo nynější potřeby jednotek PO. Dřívější VPPO se v dnešní době již takřka 

nevyužívají, ale dle platné legislativy na voze být musí. Vzniká tudíž paradoxní situace, kdy 

jsou do nových vozidel dodávány i VPPO nezbytné pro nynější činnost na místě zásahu, jako 

je např. speciální zámečnické nářadí, kominické nářadí, některé prostředky pro vyproštění 

osob z havarovaných vozidel, apod. 

Nynějším trendem je vytváření tzv. pracovních skupin a to jak na úrovni HZS krajů, 

tak na úrovni MV-GŘ HZS ČR. V těchto skupinách je snaha řešit právě nastalé problémy 

s vybaveností vozidel tak, aby již zakoupená nová technika byla na takové úrovni, aby 

odpovídala dnešním standardům. 

                                                 
14

 Katalog vydaných technických podmínek požární techniky a věcných prostředků [online]. [cit. 2014-05-14]. 

Dostupné z: http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-

prostredku.aspx 

http://www.hzscr.cz/soubor/p8-06-technicke-podminky-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/p8-06-technicke-podminky-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/soubor/p26-11-zmena-8-06-vydavani-tp-doc.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx
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2.3.1 Označení zásahového požárního automobilu 

Barevná úprava a nápisy 

Zásahový požární automobil je proveden jednotně v jasně červené barvě. Zvýrazňující 

prvek tvoří bílý vodorovný pruh po bocích, případně po obvodu karosérie. Pro jeho 

zvýraznění jsou použity reflexní pruhy. 

Další zvýrazňující prvek u zásahového požárního automobilu hmotnostní třídy M a S 

tvoří bílé provedení předního nárazníku. 

Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm. Bílý vodorovný 

pruh je umístěn na bočních plochách kabiny osádky a jeho horní liniová část je situována pod 

okny. Na něj navazuje pruh o stejné výšce umístěný na karosérii účelové nástavby, pokud je 

opatřena pevnou karosérií a je v červené barevné úpravě. V místech s nesouvislým povrchem 

nebo jinou povrchovou úpravou kabiny osádky a karosérie účelové nástavby je bílý 

vodorovný pruh přerušen. Bílý vodorovný pruh může být zúžen v místě, kde do něj zasahuje 

blatník, prosklení dveří nebo čelní okno.
15

 

Zvláštního výstražného zařízení 

 zvláštní výstražné zařízení se používá zejména při dopravě požárním automobilem 

na místo zásahu, pokud velitel jednotky nerozhodne jinak, 

 zvláštním výstražným zařízením se rozumí zvláštní výstražné světlo modré barvy 

(zvláštní výstražné světelné zařízení) a zvláštní zvukové výstražné zařízení, 

 za zvláštní výstražné světelné zařízení se nepovažují oranžová blikající světla, určená 

k označení požárního automobilu jako překážky silničního provozu a při dopravě na 

místo zásahu se nepoužívají
16

, 

 

 

                                                 

15
 Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů.  

16
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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 zvláštním výstražným znamením se rozumí znamení dávané v souladu s právním 

předpisem
17,

 

 zvláštní výstražné světelné zařízení se může používat v kombinaci se zvláštním 

zvukovým výstražným zařízením nebo v kombinaci s rozhlasovým zařízením. 

 zvláštní výstražné světelné zařízení je snímatelné nebo pevně spojené s požárním 

automobilem, zvláštní zvukové výstražné zařízení a rozhlasové zařízení se umísťuje  

na požárním automobilu nebo skrytě v požárním automobilu.
18

 

2.3.2 Označení zásahového požárního automobilu  

Tvoří jej údaj o  

 druhu zásahového požárního automobilu, 

 hodnotě hlavního výkonového, popřípadě rozměrového parametru, účelové nástavby 

nebo údaj o množství zásoby hasiva, 

 hmotnostní třídy požárního automobilu 

a) lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg, 

b) střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg, 

c) těžké (S) převyšující 14000 kg, 

 kategorii zásahového požárního automobilu 

a) kategorie 1 – silniční, automobily určené k provozu především po zpevněných 

komunikacích, 

b) kategorie 2 – smíšené, automobily určené k provozu částečně i mimo zpevněné 

komunikace, 

c) kategorie 3 – terénní, automobily určené mimo zpevněné komunikace
19

, 

 

                                                 

17
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

18
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 

19
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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 provedení požárního automobilu 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) 

1. ropné (N).
20 

Označení zásahového požárního automobilu beru jako krok správným směrem. Na 

místě zásahu se mohu přesně orientovat, jaká technika je nasazena. Běžně využívaný parametr 

na místě zásahu je množství hasebních látek, kterým vozidlo disponuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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Tab. č. 1 – Označení požárních automobilů HZS ČR
21

 

  Nové označení požárního automobilu 

  Účelová nástavba Podvozek 

  a požární 
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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 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   

KHA 1000/6300 – 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 
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Tab. č. 1 – Označení požárních automobilů HZS ČR
22 

  Nové označení požárního automobilu 

  Účelová nástavba Podvozek 

  a požární 

příslušenství 

Původní označení 
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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 

TA 2 – 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   

VEA 1 – A 21 

(FURGON) 

VEA           - L 1   

VYA 4 – T 815 VYA           - S 3   

AJ 4 – T 815 AJ           - S 3   
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Obr. č. 1 – Označení zásahového požárního automobilu HZS JMK ÚO Vyškov PS 

Vyškov (zdroj HZS JMK)
 

2.3.3 Označení na pomocných, osobních a nákladních automobilech, autobusech 

a ostatních silničních vozidlech 

Na pomocném, osobním a nákladním automobilu a na autobusu a ostatních silničních 

vozidlech bez ohledu na jeho barevné provedení, se označuje místo dislokace shodně se 

zásahovým požárním automobilem podle právního předpisu.
23

 

Označení místa dislokace se umisťuje na ploše předních dveří kabiny řidiče, souměrně 

podél svislé osy dveří. Jiné označení místa dislokace není přípustné. 

Označení místa dislokace se provádí v černé barvě na světlém podkladu nebo v barvě 

bílé na tmavém podkladu, a to ve 2 nebo 3 řádcích. Výška písmen je 28 mm, mezera mezi 

řádky je 32 mm, ostatní rozměry vychází z právního předpisu.
24

 

                                                 
23

 Vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů. 

24
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 
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Na pomocných požárních automobilech v barevném provedení jasně červeném smí být 

dále užito znaku HZS ČR shodně se zásahovými požárními automobily podle právního 

předpisu.
25

 

Znak HZS ČR se umísťuje na přední části karosérie pomocného požárního 

automobilu. Jiné znaky nebo nápisy, s výjimkou označení výrobce automobilu, nejsou 

přípustné.
26 

Do roku 2012 byl trend označování těchto vozidel včetně místa dislokace, tj. požární 

stanice nebo krajské ředitelství. Od roku 2012 jsou tyto vozidla označována bez místa 

dislokace, pouze „Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje.“ Výsledkem je možnost 

používat vozidlo na území celého kraje, bez nutnosti přeznačování. 

 

Obr. č. 2 – Označení osobního automobilu HZS JMK ÚO Vyškov PS Vyškov 

(zdroj HZS JMK) 
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 Vyhláška č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů. 

26
 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 9/2006. Praha, 2006 března 2006, kterým se vydává Řád strojní 

služby Hasičského záchranného sboru České republiky. In: částka. 
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2.3.4 Orientační doba životnosti vybrané požární techniky: 

 zásahové požární automobily vykazují plnou akceschopnost po celou dobu své 

životnosti. 

 pokud výrobce nestanoví jinak, zásahové požární automobily se dělí do následujících  

skupin podle orientační doby životnosti: 

1. skupina – orientační doba životnosti 6 let 

a) cisternová automobilová stříkačka po technickém zhodnocení, 

2. skupina – orientační doba životnosti 8 let 

a) cisternová automobilová stříkačka vyrobená před rokem 2000, 

b) rychlý zásahový automobil, 

c) technický automobil L, 

d) osobní automobil, 

3. skupina – orientační doba životnosti 10 let 

a) cisternová automobilová stříkačka vyrobená po roce 2000, 

b) vyšetřovací automobil, 

4. skupina – orientační doba životnosti 12 let 

a) velitelský automobil L, 

5. skupina – orientační doba životnosti 16 let 

a) automobil, 

b) automobilový jeřáb, 

c) nákladní dopravní automobil, 

d) automobilová stříkačka, 

e) pěnový hasicí automobil, 

f) plynový hasicí automobil, 

g) práškový hasicí automobil, 

h) kombinovaný hasicí automobil, 

i) automobilový žebřík
27

, 
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j) automobilová plošina, 

k) hadicový automobil, 

l) technický automobil M, 

m) technický automobil S, 

n) protiplynový automobil, 

o) vyprošťovací automobil, 

p) nosič kontejnerů, 

q) autobus.
28

 

Jednotlivé zásahové požární automobily jsou zde rozděleny převážně dle vytíženosti 

v rámci záchranných a likvidačních prací. Cisternová automobilová stříkačka má nejkratší 

orientační dobu životnosti, jedná se převážně o prvovýjezdové CAS, které vyjíždějí 

k největšímu počtu událostí a tudíž zde dochází k největšímu opotřebení vozidla a nástavby 

vozidla.  

Vzhledem k pouze orientační době životnosti, lze obecně říci, že některé HZS krajů si 

ponechávají ve svém vozovém parku i vozidla podstatně starší. Jedná se především o vozidla 

skupiny 5., tedy s orientační dobou životnosti 16 let. 

Tab. č. 2 – Vyhodnocení zásahové požární techniky HZS JMK, dle stáří k  

31. 12. 2012
29

 

 Do 10 let 10 až 19 let 20 let a starší 

Blansko 5 3 4 

Brno 25 5 17 

Břeclav 6 3 10 

Hodonín 5 2 6 

Vyškov 5 2 5 

Znojmo 6 0 8 

KŘ 3 1 0 

Celkem 55 16 50 

% z celku 45,44 13,22 41,34 
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 Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů. 

29
 PLK.ING.PELIKÁN, Jiří. ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 

2012. Brno: HZS JMK, 2013. 
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Dle výše uvedené tabulky č. 2 je zřejmé, že přibližně 54,56% zásahových vozidel je 

starších 10 let a v některých skupinách životnosti překračují orientační dobu životnosti 

požární techniky. Je nutno však podotknout, že v uplynulých letech se situace výrazně 

zlepšuje. Především díky sponzorským darům a operačním programům Evropské unie 

přichází k jednotkám HZS ČR nová technika, která značně přispívá ke kvalitě zásahové 

činnosti jednotek PO. Jedná se především o prvovýjezdové CAS, velkoobjemové CAS, ale 

také o speciální techniku jako jsou automobilové žebříky a nosiče kontejnerů. 

2.3.5 Zařazení požární techniky  

Zásahová PT se zařazuje: 

a) do pohotovosti - PT schopná okamžitého použití při zásahu, k níž je určena 

obsluha, 

b) do zálohy - PT schopná okamžitého zásahu, k níž není určena obsluha, 

c) mimo provoz - PT, která není způsobilá okamžitého použití při zásahu. 

Zásahová PT smí být do pohotovosti nebo zálohy zařazena až po provedení 

předepsaného záběhu, pokud tak stanovil výrobce (dovozce) nebo opravna. U zásahové PT 

zařazené do pohotovosti se provádí kontrola provozuschopnosti a u zásahové PT zařazené do 

zálohy se provádí kontrola provozuschopnosti v rozsahu, který stanoví HZS kraje. Denní 

kontrola se provádí při střídání směn. 

Zásahovou PT 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. Zásahová PT zařazená mimo provoz musí být viditelně označena tabulkou s nápisem 

„MIMO PROVOZ“ a tato skutečnost ohlášena na příslušné operační a informační středisko.
30
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Obr. č. 3 – Označení vozidla MIMO PROVOZ – HZS JMK ÚO Vyškov PS Bučovice 

(zdroj HZS JMK) 

2.4 STROJNÍ SLUŽBA HZS JMK 

Dle platného organizačního řádu HZS JMK je na úrovni krajského ředitelství strojní 

služba začleněna do oddělení IZS a služeb. Na jednotlivých územních odborech je zřízeno 

pracoviště strojní služby, které je součástí oddělení IZS a služeb daného ÚO. Na jednotlivých 

ÚO je strojní služba obsazena jedním systemizovaným služebním místem příslušníka. 

Vzhledem k velikosti ÚO Brno, zde byla dvě systemizovaná místa. V roce 2012 bylo zrušeno 

oddělení služeb na ÚO Brno a 2 příslušníci byli převedeni na odd. IZS a služeb krajského 

ředitelství HZS JMK. V současné době řeší problematiku strojní služby na úrovni krajského 

ředitelství a ÚO Brno 5 příslušníků a 1 občanský zaměstnanec. 

Konkretizace úkolů strojní služby jednotlivých ÚO a ředitelství HZS JMK je řešeno 

Pokynem č.74/2013 ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní 

služby u HZS Jihomoravského kraje (dále jen dopravně provozní řád HZS JMK). 

Převážná část agendy strojní služby je zpracovávána v programovém rozhraní IKIS II, 

kde jsou aktuálně doplňovány veškeré informace o vozidlech, tankování PHM, opravách, 

servisech vozidel atd. 

Vzhledem k možnostem bezplatných převodů techniky od jiných organizačních složek 

státu, sponzorských darů a případného čerpání dotací z operačních programů EU, dochází zde 

k obměně a nákupu nové mobilní požární techniky. 
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2.4.1 Úkoly HZS kraje 

Pro zabezpečení úkolů strojní služby jsou u HZS kraje zpravidla určeni: 

a) vedoucí strojní služby,  

b) technik strojní služby,  

c)  strojník, 

d) řidič, 

e) uživatel (např. výškové techniky, dále jen VT), 

f) obsluhovatel (např. VT), 

g) obsluhovatel z koše (např. VT), 

h) provozní technik (např. VT).
31

 

Každému zařazení odpovídá stanovení konkrétních úkolů, pravomocí a odpovědnosti. 

HZS kraje vede u všech svých organizačních součástí na území kraje přehled  

o druzích, počtech a stáří PT a VPPO v minimálním rozsahu stanoveném MV-generálním 

ředitelstvím HZS ČR pro účely sběru dat a průběžně je aktualizuje. Dále sleduje stav PT a 

VPPO z hlediska potřeb požární ochrany u ostatních jednotek PO v rámci své územní 

působnosti.
32

 

2.4.2 Úkoly na úseku strojní služby HZS JMK 

Hospodaření s požární technikou zahrnuje plnění následujících úkolů, zejména: 

 zajišťování hospodárného a účelného řízení provozu PT, 

 posuzování a přijímání zásadních opatření v oblasti bezpečnosti provozu dopravních 

prostředků, 

 vedení předepsané dokumentace a evidence prostředků strojní služby, 

 dodržování stanovených zásad pro hospodaření s PH, mazadly a ostatními provozními 

kapalinami a vedení jejich evidence, 

                                                 
31

 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 9/2006. Praha, 2006 března 2006, kterým se vydává Řád strojní 

služby Hasičského záchranného sboru České republiky. In: částka. 

32
 Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů. 
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 zajišťování odborných školení řidičů PT podle požadavků zvláštních předpisů
33

, 

 zajišťování kontroly, údržby a oprav PT a VPPO, 

 kontrolu v oblasti hospodaření s prostředky strojní služby.
34

 

 udělování výjimek z povinnosti uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti 

z provozu vozidla a zpracování a vedení seznamu vozidel s výjimkou z pojištění 

odpovědnosti podle zvláštního předpisu
35

, 

 vedení předepsané dokumentace při evidenci dopravních nehod a jiných škod 

na PT a VPPO, 

 provádění rozborů dopravní nehodovosti, přijímání a kontrolu opatření ke snížení 

nehodovosti, 

 likvidaci vzniklých škod na PT a VPPO, 

 nakládání s přebytečnými a neupotřebitelnými prostředky strojní služby, 

 posuzování vydávaných norem a předpisů, které se týkají hospodaření s prostředky 

strojní služby, 

 provádění analytické a rozborové činnosti.
36

 

2.4.3 Evidence dokumentace 

1) Kmenovou dokumentací dopravního prostředku se rozumí: 

a) technický průkaz motorového / přípojného vozidla, 

b) osvědčení o registraci vozidla, 

c) osvědčení o měření emisí - příloha technického průkazu motorového vozidla, 

                                                 
33

 Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

34
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady 

organizace provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u 

HZS Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013.  

35
 Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Pokyn generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra 

vnitra č. 29 ze dne 11. 06. 2004, kterým se stanoví způsob a podmínky vedení seznamu vozidel složek IZS s 

výjimkou pojištění odpovědnosti. 

36
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 



 

 35 

d) doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla  

2) Provozní dokumentací PT a VPPO jsou: 

a) kniha „Záznam o provozu vozidla - pouze u PT, 

b) evidence jízd, prací v programu IKIS II
37

 

c) záznam o opravě, údržbě, zkoušce, revizi - v programu IKIS II, 

d) deník zdvihacího zařízení u výškové a zdvihací techniky. 

Pro provozní dokumentaci PT a VPPO je využíván program IKIS II. Tento program 

umožňuje rozsáhlou možnost evidence PT a VPPO jako jsou například knihy jízd, tankování 

PHM, evidence oprav a servisních úkonů.  

Přístup do programu IKIS II je možný v rámci vnitřní sítě HZS JMK. 

2.4.4 Organizace provozu techniky u HZS JMK 

 PT mohou řídit jen příslušníci a zaměstnanci, kteří vlastní řidičské oprávnění příslušné 

skupiny a absolvovali odbornou přípravu řidičů podle požadavků stanovených 

zvláštním předpisem
38,

 

 PT není dovoleno používat k přepravě civilních osob pro soukromé účely. Výjimku 

může povolit ředitel HZS JMK, popřípadě se může jednat o službu za úhradu dle § 97 

zákona o PO.
39 

Při řízení PT musí být řidič vybaven: 

 průkazem příslušnosti k HZS ČR 

 řidičským průkazem, 

 osvědčením o registraci vozidla, 

 dokladem o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 

 formulářem záznamu o dopravní nehodě.
40
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 RCS Kladno, s.r.o. [online]. 2014 [cit. 2014-04-10]. Dostupné z: http://www.rcs-kladno.net/ 

38
 Zákon č.247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 

změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

39
 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

40
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 

http://www.rcs-kladno.net/
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Tab. č. 3 – Početní stav vozidel HZS JMK k 31. 12. 201241 

Druh vybrané požární techniky 

CELKEM 

Plán Skutečnost Rozdíl 

CAS 58 55 -3 

CAS záloha 4 8 4 

RZA 3 8 5 

PPLA nebo KONT. 6 3 -3 

AŽ do 30 m 12 6 -6 

AP do 30 m 13 8 -5 

VEA UL 2 2 0 

VEA L rozšířené provedení 1 1 0 

VA (ZPP) 7 7 0 

PHA 1 0 -1 

PLHA 1 1 0 

PRHA 1 0 -1 

KHA 1 1 0 

VYA nad 20 tun 1 3 2 

VYA do 20 tun 6 2 -4 

Užitkový aut. 28 29 1 

BUS 1 2 1 

OA 46 53 7 

Loď s motorem min 6 osob 31 18 -13 

Nosič kontejnerů 3 4 1 

TA S nebo kontejner technický 1 1 0 

VEA UL nebo L ŘD kraje 1 1 0 

Celkem 228 213 -15 

 

Plánovaný stav vozidel HZS JMK je dán dle zvláštního právního předpisu.
42 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že skutečný početní stav techniky HZS JMK je lehce 

podprůměrný. Avšak vzhledem k obměně a doplňování techniky, lze předpokládat, že 

v následujících letech bude situace dorovnána do požadovaného stavu. V rámci HZS JMK je 

dle uvedené tabulky největší nedostatek ve výškové technice a technice pro práci na vodě. Na 

druhé straně je u HZS JMK větší počet osobních automobilů, CAS záložních a vozidel RZA. 

 

                                                 
41

 PLK.ING.PELIKÁN, Jiří. ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA 

ROK 2012. Brno: HZS JMK, 2013. 

42
 Vyhláška MV č. 247/2001,o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

 37 

2.5 ODBORNÁ ZPŮSOBILOST, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A 

PŘEZKUŠOVÁNÍ ŘIDIČŮ 

2.5.1 Odborná způsobilost 

 PT HZS JMK smí řídit jen příslušník a zaměstnanec HZS JMK s platným řidičským 

oprávněním dané skupiny vozidel. 

 Zařadit příslušníka k výkonu činnosti strojníka je možné pouze pokud je starší 21 let, 

vlastní řidičské oprávnění minimálně skupiny C a skupiny E. 

 Řidič vozidla musí být zdravotně způsobilý dle vyhl. č. 277/2004 Sb. v platném 

znění.
43

 

2.5.2 Odborná příprava a přezkoušení řidičů 

 Roční odborná příprava řidičů se provádí na základě § 88 písm. a), c) a § 92 odst. 3 

písm. c) zákona č. 361/2003 Sb.
44

 a § 103 odst. 2, 3 zákona č. 262/2006 Sb.
45

 

v platném znění. 

 Odborná příprava je povinná pro všechny příslušníky a občanské zaměstnance HZS 

JMK, kteří v rámci plnění svých služebních a pracovních povinností používají PT 

HZS JMK. 

 Vstupní odbornou přípravu nových příslušníků a občanských zaměstnanců provádí 

technik strojní služby oddělení IZS a služeb HZS JMK. 

 Pravidelná odborná příprava řidičů se provádí 1x ročně, bez absolvované odborné 

přípravy nesmí příslušník ani občanský zaměstnanec řídit PT.
46

 

                                                 

43 Vyhláška č.277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní 

důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel) 

44 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů ve znění pozdějších předpisů. 

45
 Zákon č. 262/2006 Sb. - Zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

46
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 

http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57928&nr=277%7E2F2004&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57928&nr=277%7E2F2004&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57928&nr=277%7E2F2004&rpp=15#local-content
http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=0&idBiblio=57928&nr=277%7E2F2004&rpp=15#local-content
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2.5.3 Kondiční jízdy 

Účelem kondičních jízd je pravidelné udržování řidičské kondice a postupné 

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 auto-

mobilů, pro které je určen při výjezdu k zásahu, absolvuje kondiční jízdu v délce nejméně  

10 km, a to bez přerušení.  

2. Strojník, který z důvodu např. dovolené nebo dlouhodobé 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. 

4. Strojník provádí kondiční jízdu zejména s CAS v základním provedení, CAS 

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. Při kondiční jízdě si řidič nebo strojník prohlubuje zejména návyky v technice řízení 

automobilu, zdokonaluje se v řízení automobilu ve ztížených podmínkách provozu a 

nacvičuje součinnost s ostatními členy osádky, například při couvání nebo průjezdu zúženým 

profilem.  

7. Při kondiční jízdě se používají veškeré prvky pasivní bezpečnosti.
47

 

2.5.4 Defenzivní jízda 

V rámci pravidelné odborné přípravy řidičů je jedním ze stěžejních bodů způsob jízdy, 

vyhodnocení a řešení kolizních situací. Klade se velký důraz na způsob defenzivní jízdy. 

Při defenzivní jízdě si je třeba uvědomit provázanost jednotlivých částí, kterými jsou 

řidič, vozidlo, komunikace a jízdní situace. 

                                                 
47

 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 9/2006. Praha, 2006 března 2006, kterým se vydává Řád strojní 

služby Hasičského záchranného sboru České republiky. In: částka. 
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Řidič 

Dle dlouhodobých průzkumů je řidič nejvýznamnějším faktorem při vzniku 

dopravních nehod, a to až 97%. 

Důležité vlivy: 

 osobnost – dědičnost, výchova, morálka, temperament, charakter, pohlaví, věk, 

 intelekt, fyzické a motorické schopnosti, únava, mikroklima, návykové látky
48

 

 

Obr. č. 4 – Vozidlo po DN, k. ú. Moutnice ze dne 13. 07. 2012(zdroj HZS JMK) 

Vozidlo 

Technický stav vozidla, vlastnosti vozidla a prvky aktivní či pasivní bezpečnosti jsou 

nedílnou součástí pro zkvalitnění defenzivní jízdy. 

 Aktivní bezpečnost – dobrý výhled z vozidla, posez, držení volantu, 

 pasivní bezpečnost – airbag, předepínače bezpečnostních pásů 

                                                 

48
 SADECKÝ, Zdeněk, mjr. Bc. Ing. Zásady bezpečné jízdy služebním vozidlem : (studijní materiál pro další 

výcvik řidičů). Vyd. 1. Brno : Reprografická služba mat. odd. SPŠ MV, 2000. 102 s.SP- 179/RS-2000  
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 vlastnosti vozidla – mezní oblast, přetáčivost x nedotáčivost, elektronické systémy 

(ABS, ASR, ESP) – brzdy, řízení, výkon, tlumiče, pneumatiky, 

 kontroly a údržba – před, při a po jízdě. 

Tab. č. 4 – Orientační tabulka brzdných drah vozidel49 

 

 

Komunikace 

Vzhledem ke stále se zhorčujícímu stavu některých pozemních komunikací, je nutno o 

to více předvídat s jejich stavem. 

 

Jedná se především o: 

 jízdu v obci, v tunelu, na mostech, na dálnici, v noci, v mlze, 

 nekvalitně udělané vozovky – mikro a makroreliéf, 

 betonové dálnice, 

                                                 
49

 SADECKÝ, Zdeněk, mjr. Bc. Ing. Zásady bezpečné jízdy služebním vozidlem : (studijní materiál pro další 

výcvik řidičů). Vyd. 1. Brno : Reprografická služba mat. odd. SPŠ MV, 2000. 148 s. SP-179/RS-2000. 
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 protismykové úpravy vozovky. 

Jízdní situace 

Rizikové situace: 

 nedodržení bezpečné vzdálenosti, 

 jízda nepřiměřenou rychlostí, 

 nedání přednosti v jízdě, předjíždění, 

 srážka s překážkou skrytou v mrtvém úhlu, 

 smyk, aquaplaning. 

 

Obr. č. 5 – Způsob jízdy zatáčkou50
 

Zásady jízdy vozidel s právem přednostní jízdy se zapnutým výstražným zařízením 

 perfektní znalost pravidel silničního provozu 

 je třeba počítat s větší fyzickou únavou 

 vhodně zvolit trasu 

 ne všichni účastníci silničního provozu vozidlo registrují 

 do křižovatky vjíždět vždy opatrně 

 počítat s chybným odhadem řidičů a chodců 

                                                 
50

 SADECKÝ, Zdeněk, mjr. Bc. Ing. Zásady bezpečné jízdy služebním vozidlem : (studijní materiál pro další 

výcvik řidičů). Vyd. 1. Brno : Reprografická služba mat. odd. SPŠ MV, 2000. 152 s. SP-179/RS-2000. 
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 počítat s leknutím a náhlým brzděním ostatních 

 být připraven okamžitě řešit kolizní situaci 

 jet co nejzřetelněji. 

Při jízdě je nutné mít na zřeteli, že je nutné na místo události dojet. Toto je jedna 

z nejdůležitějších informací při odborné přípravě kladená na každého řidiče. 

 

Obr. č. 6 – Vozidlo po DN, k. ú. Tvarožná ze dne 25. 9. 2010 (zdroj HZS JMK) 

2.5.5 Praktická odborná příprava řidičů 

K rozšíření odborné přípravy řidičů HZS ČR slouží několik výukových center 

bezpečné jízdy v rámci České republiky. Jedná se o jedinečnou možnost simulovat reálné 

podmínky jízdy k zásahu, zejména při nepříznivých povětrnostních podmínkách, stavu 

vozovky, terénních nerovnostech, případně při neočekávaných situacích na pozemních 

komunikacích. Taktéž v poslední době dochází k rozvoji odborné přípravy řidičů HZS ČR 

v oblasti jízdy v terénu, kde si řidiči osvojují základní návyky jízdy, vyhodnocení situace a 

reakci na ni. 
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2.5.6 Centrum výuky bezpečné jízdy Most 

V tomto centru se uskutečnily jedny z prvních výcviků řidičů HZS ČR zaměřených na 

rozvoj a osvojení dovedností v krizových situacích. Při praktickém výcviku byly použity CAS 

jednotlivých HZS krajů tak, aby bylo co nejvíce dodrženo pravidlo, kdy by měli řidiči řídit 

vozidla, která mají na svých vlastních požárních stanicích. 

Řidiči si v praktických částech polygonu mohli vyzkoušet jízdu na mokré a namrzlé 

vozovce, při prudkém brzdění, smyku a vyhýbání se překážce.  

Vzhledem ke kapacitě pracoviště byly obdobné odborné přípravy dále uskutečňovány 

na Polygonu Vysoké Mýto a v omezené míře na letišti ve Vyškově. 

2.5.7 Polygon Tatra Kopřivnice 

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu nových vozidel na podvozku Tatra došlo 

k rozvoji spolupráce HZS JMK a podniku Tatra Kopřivnice a.s. Vybraní příslušníci HZS JMK 

zde provádí jednodenní odborné přípravy zaměřené na vozidlo jako takové, jeho ovládání, 

včetně nouzového a následné praktické jízdy na podnikovém polygonu. 

Výcviky se provádí na vozidlech CAS 20 T815 a CAS 30 T815-7, která jsou do 

vozového parku HZS JMK pořízena z Integrovaného operačního programu Evropské unie. 

Vzhledem ke zjevnému přínosu těchto odborných příprav a aplikace do praxe je již 

rozhodnuto, že se bude spolupráce prohlubovat a odborná příprava rozšiřovat. Je zde taktéž 

možnost získat potřebné informace pro případné další nákupy nových vozidel přímo od 

odpovědných osob, které se podílejí na vývoji hasičských automobilů. 
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Obr. č. 7 – Průjezd vozidla CAS 30 T815-7 polygonem Tatra Kopřivnice a.s. 

(zdroj HZS JMK) 

2.5.8 Řidičská cvičiště Vojenský újezd Březina 

Vzhledem ke stále se opakujícím požárům ve složitých terénních podmínkách bylo 

rozhodnuto, že pro zkvalitněné odborné přípravy se využije uzavřené dohody s Vojenskou 

akademií ve Vyškově. Vojenská akademie ve Vyškově disponuje rozsáhlým výcvikovým 

prostorem Vojenského újezdu Březina, kde jsou ideální možnosti přípravy řidičů HZS JMK 

v terénních jízdách. Ve výcvikovém prostoru jsou mimo jiné cvičiště řízení bojových vozidel, 

kde jsou následně takto vycvičení řidiči AČR mimo jiné využíváni v nejtěžších zahraničních 

misích. 

Odborná příprava řidičů HZS JMK je zaměřena právě na tato cvičiště. Nedílnou 

součástí výběru je i vzdálenost cvičiště od místa dislokace požárních stanic HZS JMK  Tudíž 

lze na odbornou přípravu vysílat všechny požární stanice HZS JMK. 

Pro praktické jízdy bylo opět použito vozidel značky Tatra, a to na podvozcích CAS 

20 T815, CAS 32 T815 a CAS30 T815-7. Vzhledem k terénnímu rozvržení cvičiště se jeví 

krajně nevhodné na odbornou přípravu vysílat vozidla jiné tovární značky. Vozy Tatra se 
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v nejtěžších terénních podmínkách osvědčily a dle mého názoru, by se tímto směrem měl 

ubírat nákup nové techniky pro HZS JMK. 

 

Obr. č. 8 – Terénní jízdy cvičištěm Vojenské akademie ve Vyškově v roce 2014 

(zdroj HZS JMK) 
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3  DOPRAVNÍ NEHODY VOZIDEL HZS JMK V LETECH 

2001-2012 

„Dopravní nehoda (dále jen DN) je událost v provozu na pozemních komunikacích, 

například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a 

při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s 

provozem vozidla v pohybu.“
51 

Za dopravní nehodu se nepovažují případy, kdy dojde k usmrcení nebo újmě na zdraví 

osoby nebo škodě na majetku mimo pozemní komunikace, při živelních případně nahodilých 

událostech, při manipulaci s nákladem, opravách bez přímé souvislosti s provozem požární 

techniky (dále jen PT). Tyto případy se považují za jinou škodu na dopravním prostředku.
52

 

3.1 DOPRAVNÍ NEHODY VOZIDEL HZS ČR 

Na základě DN nahlášených jednotlivými HZS krajů se zpracovává „Rozbor dopravní 

nehodovosti jednotek PO“ v jednotlivých letech. Cílem rozboru je porovnat vývoj dopravní 

nehodovosti v jednotlivých letech a informovat o stavu dopravní nehodovosti všechny 

jednotky. Rozbor dopravní nehodovosti jednotek PO se zpracovává od roku 2001. Použitý 

materiál je rozesílán na všechny požární stanice HZS krajů a je využíván ke zkvalitnění 

odborné přípravy příslušníků HZS ČR. 

Tab. č. 5 – Celková dopravní nehodovost v letech 2001-2012 u HZS ČR  

(zdroj MV-GŘ HZS ČR) 

                                                 

51
 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

52
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 

Celková dopravní nehodovost v letech 2001 - 2012 u HZS ČR 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Počet DN 69 55 71 165 172 166 166 160 153 164 119 120 

Poznámka: Do roku 2003 - DN pouze se škodou nad 10 000,-Kč, následně bez omezení 
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Obr. č. 9 – Celková dopravní nehodovost vozidel HZS ČR v letech 2001-2012 

(zdroj MV-Generální ředitelství HZS ČR) 

Dopravní nehodovost vozidel HZS ČR má v letech 2004-2010 stabilní trend. Mírný 

pokles dopravní nehodovosti lze spatřovat v letech 2011 a 2012 Do roku 2003 byl počet DN 

na poloviční úrovni. Lze předpokládat, že za zvyšujícím se počtem DN je podepsán fakt, že 

od roku 2004 jsou do statistiky započteny všechny DN, ale do roku 2003 pouze se škodou nad 

10 000 Kč. Důležité je si také uvědomit, neustále se zvyšující hustotu provozu na pozemních 

komunikacích. 

3.2 ŘEŠENÍ DOPRAVNÍCH NEHOD VOZIDEL HZS JMK 

V případě vzniku DN vozidla HZS JMK je dodržován dopravně provozní řád HZS 

JMK, který uděluje následující pokyny: 

1) Při vzniku DN řidič a účastníci nehody postupují v souladu s platnými právními 

předpisy
53

 a dále jsou povinni neprodleně: 

a) oznámit DN na KOPIS HZS JMK,  

b) oznámit a nechat vyšetřit každou DN Policií ČR,
54
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 Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. 

54
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 
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c) vyplnit „Záznam o dopravní nehodě“ (jednotný formulář z pojišťovny), který je 

uložen společně s dokumentací potřebnou k provozu vozidla. 

2) KOPIS HZS JMK zajistí, aby o vzniku DN byl neprodleně informován příslušný územní 

řídící důstojník, který rozhodne o dalším postupu a o vyrozumění dalších služebních 

funkcionářů (zejména ředitele příslušného ÚO, velitele příslušné PS a krajského řídícího 

důstojníka). 

3) Evidence DN je vedena a uložena centrálně na oddělení IZS a služeb HZS JMK. Doklady 

vedené ve svazku nehody zajišťuje a předkládá ÚO a oddělení IZS a služeb HZS JMK. 

4) Evidence DN se provádí chronologicky v časovém sledu jejich oznámení. Ke každé 

zaevidované DN se zakládá svazek DN, který minimálně obsahuje: 

a. hlášení o DN PT, 

b. kopie řidičského a občanského průkazu řidiče PT, 

c. kopie dokladu o schválení jízdy, 

d. potvrzení o přítomnosti PČR u DN, 

e. originály dokumentů o prokazatelném předání hlášení DN určené pojišťovně 

v případech, kdy DN zavinil příslušník HZS JMK nebo občanský zaměstnanec HZS 

JMK, 

f. kopii technického průkazu vozidla, 

g. popřípadě další doklady na vyžádání oddělení IZS a služeb HZS JMK.
55

 

Technik strojní služby územního odboru je povinen do 2 pracovních dnů zajistit 

předání hlášení o DN ve stanoveném rozsahu na oddělení IZS a služeb HZS JMK, které 

zajistí předání hlášení na MV-GŘ HZS ČR do 5 pracovních dnů od data vzniku DN. 

5) Hlášení o DN zpracovávají: 

a) na územních odborech technici strojní služby, 

b) na krajském ředitelství technik strojní služby oddělení IZS a služeb HZS JMK.
56

 

 

 

                                                 
55

 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 

56
 Krajské ředitelství HZS JMK: Pokyn ředitele HZS Jihomoravského kraje, kterým se stanoví zásady organizace 

provozu a oprav požární techniky a věcných prostředků požární ochrany na úseku strojní služby u HZS 

Jihomoravského kraje (dopravně provozní řád HZS JMK). In: částka 74/2013. 
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3.2.1 Příčiny DN a přijatá opatření dle HZS ČR 

 Příčinami DN se rozumí: 

a) požití alkoholu, 

b) požití léků nebo jiné řidičům nedovolené látky, 

c) únava (únava, náhlá nevolnost nebo náhlá změna zdravotního stavu), 

d) nesprávné odbočování (nedání znamení o změně směru jízdy), 

e) nedodržení bezpečné vzdálenosti 

f) nepřiměřená rychlost (nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu či povaze vozovky, nebo 

osobním schopnostem)  

g) nebezpečné couvání a otáčení, 

h) nesprávné předjíždění, 

i) nesprávné vyhýbání 

j) špatný technický stav PT (špatný technický stav PT nebo nesprávné uložení nákladu), 

k) jízda po nesprávné straně (jízda jinde než při pravém okraji), 

l) nedání přednosti v jízdě, 

m) nehoda zaviněná jiným účastníkem nebo vyšší mocí, 

n) jiná příčina (pouze v případě, kdy není možné nehodu zařadit podle výše uvedených 

příčin, nevěnování pozornosti řízení), 

o) příčina v šetření (po došetření se zasílá nové hlášení na generální ředitelství). 

 Přijatými opatřeními (po dopravní nehodě) se rozumí: 

a) bloková pokuta (uložená orgány policie), 

b) odejmutí řidičského průkazu, 

c) odejmutí profesního osvědčení řidiče, 

d) podrobný rozbor nehody (s ostatními řidiči a strojníky), 

e) přeřazení z funkce strojníka nebo řidiče (provedené zaměstnavatelem), 

f) zákaz řízení (vydaný zaměstnavatelem), 

g) finanční postih (provedený zaměstnavatelem), 

h) jiný postih.
57
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 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 13. 9/2006. Praha, 2006 března 2006, kterým se vydává Řád strojní 

služby Hasičského záchranného sboru České republiky. In: částka. 
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3.3 VYHODNOCENÍ DN VOZIDEL HZS JMK V LETECH 2001 – 2012 

Pro vyhodnocení DN vozidel HZS JMK jsem zvolil dvanáctileté období, které by 

mělo mít dostatečně průkaznou hodnotu. 

Veškeré informace o DN jsou čerpány z jednotlivých formulářů „Hlášení o dopravní 

nehodě.“ Vzhledem k tomu, že do roku 2006 nebyla pro účely DN ve formuláři „Hlášení o 

dopravní nehodě“ evidována praxe v řízení u HZS, účel jízdy jsou tato kritéria hodnocena až 

od roku 2007. 

Pro přehlednost jsou v této části diplomové práce data z roku 2001 a 2012. Zbývající 

data jednotlivých let jsou vložena v příloze. Celkové výsledky z let 2001–2012 jsou uvedeny 

pro příčiny DN, počet DN a výši škody vozidel HZS JMK. Pro roky 2007–2012 jsou 

vyhodnocena kritéria účelu jízdy a délky praxe v řízení. Pro srovnání jsou zde uvedena data 

počtu registrovaných vozidel k počtu DN v ČR, JMK a HZS JMK pro rok 2012. 

 

Obr. č. 10 – Vozidlo CAS PS Ivančice po DN ze dne 11. 2. 2011, k. ú. Senorady 

(zdroj HZS JMK) 
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3.3.1 Přehled DN u HZS JMK vroce 2001 a 2012 

Tab. č. 6 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2001 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2001 

Typ vozidla 
Místo 

dislokace Příčina DN 
Škoda na MPT     

( v Kč) 
Škoda ostatní 

(v Kč) 

OA Škoda 

Octavia KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 600 5 000 
OA Škoda 

1203 ŠS Tišnov Nedání přednosti v jízdě 20 000 50 000 
AV 14 - T 815 PS Lidická Nedání přednosti v jízdě 10 000 139 718 
CAS K25-

L101 PS Lidická Nesprávné odbočování 0 7 000 
AV 14 - T 815 PS Lidická Jiná příčina 0 2 000 
CAS 32 - T 

815 PS Rosice 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 280 000 350 000 
CAS K25-

T815 PS Pozořice Jiná příčina 20 000 0 
CAS K25-

T815 PS Břeclav 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 4 000 000 267 541 
VA - Suzuki 

Vitara PS Břeclav 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 1 700 2 000 
CAS 32 - T 

815 
PS 

Pohořelice 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 15 000 
OA Škoda 

Felicia PS Hodonín Nedání přednosti v jízdě 10 000 5 000 
CAS 32 - T 

815 PS Vyškov 
Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti 300 000 0 
CAS K25-

L101 PS Vyškov 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 300 000 0 

  Celkem 4 956 300 843 359 
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Obr. č. 11 – Příčiny DN HZS JMK v roce 2001 (zdroj HZS JMK) 
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Tab. č. 7 – Přehled DN HZS JMK v roce 2012 (zdroj HZS JMK) 

 

 

 

 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2012 

Typ 

vozidla Místo dislokace Příčina DN 

Škoda 

na 

MPT    

( v Kč) 

Škoda 

ostatní   

(v Kč) 

Praxe 

v 

řízení 

u 

HZS Účel Jízdy 

VEA 

Mitsubishi KŘ Nepřiměřená rychlost 30 000 10 000 22 Služební jízda 
OA Škoda 

Fabia KŘ 
Nedání přednosti v 

jízdě 5 000 250 000 4 
Hospodářská 

jízda 
VA Škoda 

Yeti KŘ 
Nebezpečné couvání 

a odbočování 0 0 23 Služební jízda 
OA MB 

Vito KŘ Jiná příčina 149 000 0 11 Služební jízda 
CAS 24- 

T815 PS Blansko 
Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti 600 5 000 5 Jízda k zásahu 
NA 

Mitsubishi PS Blansko 
Nesprávné 

odbočování 0 30 000 30 Služební jízda 
PLHA 3 

Man PS Lidická 
Nedání přednosti v 

jízdě 5 000 7 000 7 Jízda k zásahu 

CAS 20 PS BVV 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 4 000 15 000 5 Jízda k zásahu 
CAS 15 

2000/120-

M2Z PS Tišnov Nesprávné vyhýbání 1 000 70 000 10 Jízda k zásahu 
TA VW 

Transporter PS Židlochovice Nepřiměřená rychlost 50 000 0 1 Jízda k zásahu 

AP 27-2 PS Pozořice 
Nebezpečné couvání 

a odbočování 0 20 000 20 Služební jízda 
CAS K25- 

T815 PS Břeclav Nesprávné vyhýbání 1 000 6 000 4 Jízda k zásahu 
AJ 28 

T815 PS Břeclav 
Nebezpečné couvání 

a odbočování 0 0 5 Kondiční jízda 
OA Škoda 

Felicia PS Břeclav 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 5 000 0 20 Služební jízda 
CAS K25- 

T815 PS Břeclav 
Nebezpečné couvání 

a odbočování 0 10 000 2 Kondiční jízda 
CAS 20 

MB PS Mikulov Jiná příčina 0 10 000 14 Kondiční jízda 
VA- 

Mitsubishi PS Vyškov 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 20 000 0 11 Služební jízda 

  Celkem 270 600 433 000     
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Příčiny dopravních nehod v roce 2012
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Obr. č. 12 – Příčiny DN HZS JMK v roce 2012(zdroj HZS JMK) 

Výše uvedené tabulky a grafy za období 2001 a 2012 jsou zde uvedeny se záměrem, 

uvědomit si změnu v evidovaných datech. 

3.4 VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ DN VOZIDEL HZS JMK V 
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Obr. č. 13 – Počet DN HZS JMK v letech 2001–2012 (zdroj HZS JMK) 

Dle celkového přehledu DN vozidel HZS JMK v období 2001–2012 je zřejmé, že je 

zde stabilní trend. Pouze v roce 2010 byl z dlouhodobého průměru počet DN nejmenší. Roční 
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průměr DN je roven 16. Vzhledem k poměrně vysokému počtu DN jsem se rozhodl porovnat 

dopravní nehodovost s počtem registrovaných vozidel v ČR, JMK, a HZS JMK pro rok 2012. 

3.4.1 Vyhodnocení počtu registrovaných vozidel k počtu DN v roce 2012 

Tab. č. 8 – Vyhodnocení počtu registrovaných vozidel k počtu DN v roce 2012(zdroj HZS 

JMK a 
58

) 

 

 

Obr. č. 14 – Počet registrovaných vozidel k počtu DN v ČR v roce 2012 (zdroj PČR) 
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 Statistika nehodovosti pro rok 2012. Statistika nehodovosti [online]. 2013 [cit. 2014-05-01]. 

Dostupné z:http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti 900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 

Vyhodnocení počtu registrovaných vozidel k počtu DN v roce 2012 

  
Počet registrovaných vozidel 

Počet 

DN 
1 DN připadá na 

x…vozidel 

Česká republika 6 528 284 81 404 80 

Jihomoravský kraj 677 975 6670 102 

HZS Jihomoravského kraje 213 17 13 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti 900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
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Obr. č. 15 – Počet registrovaných vozidel k počtu DN v JMK v roce 201259 

 

 

Obr. č. 16 – Vyhodnocení počtu registrovaných vozidel k počtu DN v roce 2012  

(zdroj HZS JMK) 

Porovnání dopravní nehodovosti registrovaných vozidel v ČR, JMK a HZS JMK 

k počtu DN pro rok 2012 vychází jednoznačně. Dopravní nehodovost vozidel HZS JMK je 
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 Statistika nehodovosti pro rok 2012. Statistika nehodovosti [online]. 2013 [cit. 2014-05-01]. 

Dostupné z:http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti 900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D 

http://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti 900835.aspx?q=Y2hudW09Mw%3D%3D
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pro rok 2012 cca. 7krát vyšší než je dopravní nehodovost registrovaných vozidel v ČR a JMK. 

Dopravní nehodovost v JMK je o přibližně 0,3% nižší než v ČR. Nutné je však zohlednit, že 

od 1. 1. 2009 jsou hlášeny PČR DN se škodou nad 100 tisíc Kč, avšak u HZS JMK jsou 

hlášeny všechny DN. 

3.4.2 Vyhodnocení příčin DN vozidel HZS JMK v letech 2001–2012 

Tab. č. 9 – Vyhodnocení příčin DN HZS JMK v letech 2001–2012 (zdroj HZS JMK) 

Vyhodnocení příčin DN vozidel HZS JMK v letech 2001 - 2012 

Příčina DN Počet  

Nehoda zaviněná jiným účastníkem 49 

Nedání přednosti v jízdě 14 

Nedodržení bezpečné vzdálenosti 23 

Jiná příčina 20 

Nebezpečné couvání a odbočování 34 

Nesprávné odbočování 4 

Nesprávné vyhýbání 23 

Nesprávné předjíždění 4 

Nepozornost 1 

Nepřiměřená rychlost 10 

Celkem 182 
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Obr. č. 17 – Vyhodnocení příčin DN HZS JMK v letech 2001–2012 

(zdroj HZS JMK) 
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Dle výše uvedených dat vyplývá, že hlavní příčinou DN vozidel HZS JMK je DN 

zaviněná jiným účastníkem. Při tomto výsledku je nutné zvážit několik faktorů, které mohou 

dopravní nehodovost ovlivnit.  

Prvním faktorem je barevné, světelné a výstražné označení vozidel. Postupný trend je 

zavádět nové reflexní prvky, záblesková světla a kvalitnější výstražná zařízení. Průkopníkem 

v tomto ohledu je HZS MSK, který dlouhodobě vytváří a realizuje svoji koncepci barevného 

označení vozidel. 

Druhým podstatným faktorem je chování řidiče HZS JMK a dalších účastníků 

silničního provozu. Ne všichni účastníci silničního provozu respektují vozidlo s právem 

přednostní jízdy a dochází zde ke kolizním situacím. Řidiči mnohdy nevědí jak se v těchto 

situacích chovat a jsou schopni provádět nebezpečné jízdní manévry, které ohrožují další 

účastníky silničního provozu. Důležité je i chování řidiče HZS JMK, který má také svá práva 

a povinnosti a musí je dodržovat. 

Podstatné je ovšem říci, že i další vyhodnocené příčiny DN jsou s výše uvedenými 

faktory spjaty. Jedná se především o nedodržení bezpečné vzdálenosti, nedání přednosti 

v jízdě, nepřiměřená rychlost a další.  

Samostatnou kapitolou řešenou již delší dobu u HZS JMK je nebezpečné couvání a 

odbočování. Dle praktických zkušeností se jedná především o nebezpečné couvání. Vzhledem 

k velkému počtu těchto DN byla některá vozidla vybavena zadní parkovací kamerou a bylo 

nařízeno, že vždy jedna osoba z vozidla vystoupí a bude řidiče při couvání navigovat. Dle 

uvedené statistiky je patrné, že se toto nařízení pravděpodobně i nadále porušuje. 
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3.4.3 Výše škody na vozidlech HZS JMK a ostatní škody v letech 2001–2012 

Tab. č. 10 – Vyhodnocení příčin DN HZS JMK v letech 2001–2012 (zdroj HZS JMK) 

Výše škody na vozidlech HZS JMK a ostatní škody v letech 2001 - 2012 

Rok Výše škody na vozidlech HZS 

JMK (v Kč) 

Výše škody ostatní  
(v Kč) 

2001 4 956 300 843 359 
2002 145 700 428 500 
2003 149 795 287 600 
2004 216 568 123 100 
2005 1 012 575 629 000 
2006 105 000 162 500 
2007 90 000 248 000 
2008 364 500 212 000 
2009 231 500 289 000 
2010 2 482 000 216 000 
2011 5 271 500 218 100 
2012 270 600 433 000 

Celkem 15 296 038 4 090 159 

Roční průměrná škoda 1 274 670 340 847 
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Obr. č. 18 – Výše škody na vozidlech HZS JMK a ostatní škody v letech 2001–2012 

(zdroj HZS JMK) 
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Výše škody na vozidlech HZS JMK za 12 roků převyšuje 15 milionů a ostatní škoda 

převyšuje 4 miliony Kč. Nejvyšší škody na vozidlech HZS JMK vznikly v letech 2001, 2012 

a 2011, kdy se jednalo o těžké DN, při kterých došlo k celkovému poškození CAS. 

Pro představu, zakoupení 1ks nové prvovýjezdové CAS se pohybuje v rozmezí 6 – 8 

milionů Kč v závislosti na technické specifikaci vozidla. 

3.4.4 Vyhodnocení DN za účelem jízdy  vozidel HZS JMK v letech 2007–2012 

Tab. č. 11 – Vyhodnocení DN za účelem jízdy vozidel HZS JMK v letech 2007–2012  

(zdroj HZS JMK) 

Vyhodnocení DN za účelem jízdy vozidel HZS JMK v letech 2007 - 2012 

Účel jízdy Četnost 

Jízda k zásahu 32 
Jízda od zásahu 7 
Provádění zásahu 6 
Kondiční jízda 12 
Služební jízda 23 
Hospodářská jízda 6 

Celkem 86 

  

 

Vyhodnocení DN za účelem jízdy vozidla HZS JMK v letech 2007 - 2012
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Obr. č. 19 – Vyhodnocení DN za účelem jízdy vozidel HZS JMK v letech 2007–2012 

(zdroj HZS JMK) 
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Při vyhodnocení DN za účelem jízdy se potvrdil předpoklad, že nejvyšší počet DN je 

při jízdě k zásahu. Avšak tento výsledek není nijak markantní. Velký podíl tvoří i služební 

jízdy a zbytek jízd. Paradoxní je fakt, že např. nejvyšší škoda HZS JMK vznikla při kondiční 

jízdě nové CAS.  

3.4.5 Vyhodnocení DN dle délky praxe v řízení vozidel HZS JMK v letech 2007–

2012 

Tab. č. 12 – Vyhodnocení DN dle délky praxe v řízení vozidel HZS JMK v letech 2007–2012  

(zdroj HZS JMK) 
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Obr. č. 20 – Vyhodnocení DN dle délky praxe v řízení vozidel HZS JMK  v letech 

2007–2012 (zdroj HZS JMK) 

Vyhodnocení DN dle délky praxe v řízení vozidel HZS JMK v letech 2007-2012 

Délka praxe Počet řidičů 

do 2 let včetně 16 

3 - 5 let včetně 18 

6 - 10 let včetně 20 

11 - 15 let včetně 13 

nad 15 let 19 
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Překvapujícím ukazatelem jsou DN v závislosti na délce praxe v řízení vozidel HZS 

JMK. Dá se říci, že je trend stabilní, v pohledu na všechna rozmezí délky praxe. Toto 

vyhodnocení ukazuje bohužel fakt, že délka praxe v řízení nemá podstatný vliv na dopravní 

nehodovost vozidel HZS JMK. 

 

Obr. č. 21 – Vyproštění vozidla CAS po DN k. ú. Vyškov ze dne 14. 12.2013 

(zdroj HZS JMK) 
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4  OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI 

4.1 NASTAVENÁ OPATŘENÍ PRO SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI 

VOZIDEL HZS JMK 

Snížení nehodovosti vozidel HZS JMK je dlouhodobou snahou úseku strojní služby 

HZS JMK. Za danou dobu sledování DN lze říci, že dopravní nehodovost se drží na 

průměrných dlouhodobých ročních hodnotách. 

HZS JMK se snaží snížit dopravní nehodovost především po stránce odborné přípravy, 

kondičních jízd jak na pozemních komunikacích, tak v terénu a v neposlední řadě předávání 

informací a vyhodnocování již dřívějších DN. 

Odborná příprava řidičů zásahové požární techniky je neustále rozvíjena, je snaha 

předávat kvalitní informace a převádět veškerou činnost do praxe. Jedná se především o 

kompletní seznámení se s vozidlem, jízdními vlastnostmi, nouzovým ovládáním a 

zkušenostmi s vozidlem. V rámci odborné přípravy je poukazováno na místní znalost 

hasebního obvodu jednotlivých požárních stanic. 

 

Obr. č. 22 – Seznámení se zásahovou požární technikou (zdroj HZS JMK) 
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V rámci odborné přípravy se využívají cvičné polygony po celé ČR. Nynější snaha je 

maximálně využívat Vojenský výcvikový prostor Březina, kde jsou ideální podmínky pro 

jízdy v terénních podmínkách. 

Kondiční jízdy jsou pravidelně dodržovány dle platných právních předpisů. 

V dřívějších letech se kondiční jízdy prováděly výhradně po pozemních komunikacích, nyní 

je snaha taktéž o jízdy v terénních podmínkách hasebních obvodů požárních stanic.  

V rámci HZS JMK jsou v minimální míře vozidla osazena kamerovými systémy. 

Jedná se o kamerové systémy za čelním sklem vozidla, případně na přilbě zasahujícího hasiče, 

ovšem počet je v řádech kusů. Řidiči z těchto systémů mají obavy a věří, že jim mohou 

naopak uškodit. 

Systém tachografů se u HZS JMK nevyužívá. 

V roce 2012 HZS JMK přistoupilo k testování systému GINA. Systém je vytvářen 

speciálně pro navigaci, sledování polohy vozidel, či jednotlivců. V roce 2013 došlo k osazení 

prvovýjezdových CAS systémem GINA, který zajistí mimo jiné on-line navigaci jednotky na 

místo zásahu. Předpokládá se, že přesná navigace na místo zásahu sníží dojezdový čas 

jednotky na místo zásahu. Doplňujícím zařízením k systému je tablet, kterým by měly být 

v roce 2014 osazeny všechny prvovýjezdové CAS u HZS JMK. Ten následně poskytuje 

osádce vozidla veškeré dostupné informace, jako je příkaz k výjezdu, on-line GPS navigace, 

případně informační podporu pro zasahující hasiče na místě zásahu. 

 

Obr. č. 23 – Tablet se systémem GINA (zdroj JSDHo Židlochovice) 
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Do budoucna zaváděnou novinkou u HZS JMK je možnost zařazení všech hasičů na 

funkci řidič. Toto zařazení je odůvodněno snahou o co největší počet řidičů u HZS JMK, a 

tudíž i o jejich vzájemnou zastupitelnost. Motivace řadového hasiče jít na post řidiče je 

prakticky nulová, vzhledem k tomu, že finanční ohodnocení je stejné. 

Vzhledem ke stabilnímu trendu počtu DN se zatím nezavádí jiná opatření.  

4.2 NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ NEHODOVOSTI 

V rámci navrhovaných opatření ke snížení nehodovosti je nutno vycházet z již 

nastavených opatření v rámci HZS JMK a výsledků příčin dopravní nehodovosti HZS JMK. 

Dle mého názoru, by se mělo jednat o vytyčení jasných pravidel pro kvalitní odbornou 

přípravu, o zajištění kvalitní právní pomoci řidičům s jasným výkladem právních předpisů na 

úseku strojní služby. K dalším opatřením ke snížení nehodovosti navrhuji osazení vozidel 

kamerovým systémem jako standardním prvkem v základní výbavě vozidla, využití nových 

reflexních prvků na vozidlech a v případě potřeby vyhodnocovat záznam ze systému GINA a 

případně jej porovnat se záznamem z řídící jednotky vozidla. Na závěr mých navrhovaných 

opatření uvádím potřebu novelizovat vnitřní předpisy organizace. 

V rámci odborné přípravy jsem zastáncem co největšího množství praktických 

zkušeností řidičů s vozidly na daných požárních stanicích. Je nutno si uvědomit, že především 

na větších požárních stanicích se jedná o řízení v průměru 7-10 kusů vozidel různých 

specifikací. Vzhledem k vytíženosti jednotlivých řidičů je zde pravidlo střídání na jednotlivých 

vozech. Dle mého názoru je systém kondičních jízd nedostatečný a je jej nutno doplnit o prvky 

defenzivní jízdy a jízdy v terénu. 

Dlouhodobě dosti palčivým problémem je kvalitní právní pomoc řidičům, která by měla 

být dle mého názoru samozřejmostí. V rámci možné dohody o spolupráci, navrhuji oslovit VUT 

v Brně, USI a pokusit se najít společnou spolupráci v dané věci. Momentálně je právní pomoc 

využívána od Odborového svazu hasičů, kde je případná možnost zastupování před orgány 

činnými v trestním řízení. 

Další nedílnou součástí mnou výše navrhovaných opatření ke snížení nehodovosti je 

osazení vozidel kamerovým systémem v základní výbavě vozu. Vzhledem k celkové 

pořizovací ceně vozidla se jedná o zanedbatelnou částku. Nyní je pevnými kamerovými 

systémy osazeno cca 5 vozidel a dalších cca 10 vozidel přenosnými kamerovými systémy na 

přilbě hasiče. Tento stav je naprosto nedostatečný a následné řešení některých DN by 
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bezproblémově pokrylo náklady na pořízení tohoto systému. HZS MSK je opět průkopníkem 

kamerového systému, kdy osadí vozidlo po všech stranách a přenos je online přenášen na 

Krajské operační a informační středisko. 

 

Obr. č. 24 – Nástavba CAS osazena kamerovým systémem,(zdroj HZS MSK) 

Dle mého názoru je tato koncepce optimální, v případě nejasností je k dispozici 

kamerový záznam ze všech stran vozidla. 

Podstatou bezpečného průjezdu určenou trasou je být na pozemní komunikaci vidět, 

proto bych navrhoval doplnit u HZS JMK barevné značení vozidel o reflexní prvky. HZS 

MSK již skladbu reflexních prvků testuje a myslím si, že projekt je slušným výsledkem. 

Cestou vpřed je zavedení systému GINA u HZS JMK. Jedná se především o online 

navigaci vozidla na místo zásahu. Nedílnou součástí systému je i vyhodnocení základních 

údajů o pohybu vozidla (rychlosti, poloze). V případě potřeby by bylo vhodné tyto údaje 

vyhodnocovat a případně je porovnat s řídící jednotkou vozidla (rychlost, otáčky motoru, stav 

plynového pedálu). 

Dalším možným opatřením je novelizace právních předpisů, vnitřních předpisů 

organizace a jejich striktní dodržování. 

Je ovšem nutné, aby mnou navrhovaná opatření působila preventivně a v případě 

nutnosti u některých řidičů i represivně. 
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Obr. č. 25 – Reflexní označení vozidla CAS HZS MSK (zdroj HZS MSK) 
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5  ZÁVĚR 

Cílem mé diplomové práce mělo být celkové vyhodnocení DN vozidel HZS JMK 

v letech 2001-2012 dle předem zadaných kritérií. Nedílnou součástí bylo vyhodnocení již 

nastavených opatření pro snížení nehodovosti a dle výsledků navržení nových opatření. 

Ke splnění problematiky úkolu bylo nutné zajistit materiály především od HZS JMK a 

to za dvanáctileté období.  

Vyhodnocením dopravní nehodovosti vozidel HZS JMK bylo zjištěno, že je trend 

stabilní, dlouhodobý roční průmětný počet DN je roven 16. 

Hlavními příčinami DN vozidel HZS JMK jsou DN zaviněné jiným účastníkem a 

následně nebezpečné odbočování a couvání. Dalšími příčinami DN jsou nedodržení bezpečné 

vzdálenosti, nesprávné vyhýbání a jiné příčiny. Dopravní nehodovost vozidel HZS JMK je 

7krát vyšší než dopravní nehodovost registrovaných vozidel v ČR a JMK za stejné sledované 

období. Nutné je však zohlednit, že od 1. 1. 2009 jsou hlášeny PČR DN se škodou nad 

100 tisíc Kč, avšak u HZS JMK jsou hlášeny všechny DN. 

Výše škody na vozidlech HZS JMK za 12 roků převyšuje 15 milionů a ostatní škoda 

převyšuje 4 miliony Kč.  

Při vyhodnocení účelu jízdy, vzniklo nejvíce DN při jízdě k zásahu, následně při 

služebních jízdách a kondičních jízdách. Při kondiční jízdě byla i DN s nejvyšší škodou. 

Zajímavým faktorem je délka praxe v řízení vozidla HZS JMK, která nemá podstatný 

vliv na dopravní nehodovost. 

Nastavená opatření ke snížení dopravní nehodovosti jsou zkvalitnění odborné 

přípravy, zejména výcviky na polygonech a zavedení systému GINA pro navigaci a sledování 

polohy vozidel. Vzhledem ke stabilnímu trendu dopravní nehodovosti se nezavádí žádná další 

opatření. 

Mnou navrhovaná opatření ke snížení dopravní nehodovosti jsou vytyčení jasných 

pravidel pro kvalitní odbornou přípravu, zajištění kvalitní právní pomoci řidičům s jasným 

výkladem právních předpisů na úseku strojní služby, osazení vozidel kamerovým systémem 

jako standardním prvkem v základní výbavě vozidla, využití nových reflexních prvků na 

vozidlech a v případě potřeby vyhodnocování záznamu ze systému GINA a případně jeho 

porovnávání se záznamem z řídící jednotky vozidla. Nedílnou součástí by byla novelizace 

vnitřních předpisů organizace. 
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Příloha č. 1: Hlášení o dopravní nehodě vozidel HZS ČR 
60 

Hlášení o dopravní nehodě 

požární techniky 

Číslo jednotky PO Požární automobil 

 Registrační značka (SPZ)  Označení Stáří  

   

 

I. Řidič požárního automobilu (účastník dopravní nehody) 

 

Jméno a příjmení Datum 

narození 

Hodnost Skupina ŘP  Délka praxe v řízení  

u HZS ČR celkově 

      

 

II. Dopravní nehoda (DN)  

 

Bližší určení místa DN Den DN v týdnu Datum DN Hodina DN 

    

Účel jízdy  

 

III. Příčina dopravní nehody 

 

Příčina DN  

Povětrnostní podmínky  

Míra zavinění DN (pokud je známa) * Zaviněná Spoluvina Nezaviněná 
 Nehodící se škrtněte. 

 

IV. Následky dopravní nehody 

 

Následky DN Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno 

mužů žen dětí mužů žen dětí mužů žen dětí 

Hasičů   --   --   -- 

Ostatních účastníků          

Škoda způsobená na 

požární technice 

,- Kč Ostatní škoda ,- Kč 

 

V. Stručný popis DN 

……………………………………………………………………………………………… 

 

VI. Přijatá opatření ………………………………………………………………………… 

 

Podklad získán z územního odboru: ……………………… od: ………………………….… 

 

V …………………… dne ………… zpracoval ………………… Podpis ………………. 

                                                 
60

 MV - Generální ředitelství HZS ČR: POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České 

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

záchranného sboru České republiky. In: částka 9/2006. Praha, 2006. 
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Příloha č. 2: Přehled DN u HZS JMK za rok 2002 

Tab. č. 13 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2002 (zdroj HZS JMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2002 

Typ vozidla 
Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT         

( v Kč) 

Škoda 

ostatní       

(v Kč) 
OA Škoda 

Felicia KŘ Nedání přednosti v jízdě 35 000 6 000 
CAS 32 - T 

815 PS Blansko Nedodržení bezpečné vzdálenosti 0 40 000 
CAS K25-

L101 
PS 

Boskovice Nebezpečné couvání a odbočování 0 5 000 
CAS K25-

L101 PS Lidická Nedodržení bezpečné vzdálenosti 0 7 000 
OA Škoda 

Felicia PS Lidická Nehoda zaviněná jiným účastníkem 7 000 0 
OA Škoda 

Felicia PS Lidická Nehoda zaviněná jiným účastníkem 10 000 0 
OA Škoda 

Favorit 135 PS Tišnov Nedání přednosti v jízdě 15 000 500 

AZ 30 PS Ivančice Nebezpečné couvání a odbočování 0 5 000 
CAS K25-

L101 PS Rosice Nehoda zaviněná jiným účastníkem 50 000 300 000 
CAS K25-

L101 
PS 

Židlochovice Jiná příčina 200 20 000 
OA Škoda 

Felicia PS Břeclav Nehoda zaviněná jiným účastníkem 500 0 
VA - Suzuki 

Vitara PS Břeclav 
Jiná příčina - smyk na zledovatělé 

vozovce 20 000 0 
OA Škoda 

Felicia PS Hodonín Nehoda zaviněná jiným účastníkem 8 000 5 000 

DA 12 - A31 PS Hodonín Nedodržení bezpečné vzdálenosti 0 5 000 
CAS K25- 

L18,29 PS Hodonín Jiná příčina - neupevněný náklad 0 10 000 
CAS K25-

L101 PS Vyškov Nesprávné odbočování 0 5 000 

AZ 30 

PS 

Moravský 

Krumlov Nedání přednosti v jízdě 0 20 000 

    Celkem 145 700 428 500 
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Příloha č. 3: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2002 

Příčiny dopravních nehod v roce 2002

28%

18%
18%

18%

12%
6%

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Nedání přednosti v jízdě

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Jiná příčina

Nebezpečné couvání a odbočování

Nesprávné odbočování

 

Obr. č. 26 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2002(zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 4: Přehled DN u HZS JMK za rok 2003 

Tab. č. 14 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2003 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2003 

Typ vozidla 

Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT        

( v Kč) 

Škoda 

ostatní        

(v Kč) 

OA Škoda Felicia KŘ Nehoda zaviněná jiným účastníkem 20 000 20 000 

OA Škoda Felicia PS Blansko Nedání přednosti v jízdě 50 000 30 000 

VA - Opel Frontera PS Blansko Nesprávné vyhýbání 0 2 000 

PVP 27/2 - T815 PS Lidická Nesprávné vyhýbání 0 5 000 

AV 14 - T815 PS Lidická Nesprávné předjíždění 0 20 000 

OA Škoda Felicia PS Lidická Nehoda zaviněná jiným účastníkem 8 000 0 

CAS K25-L101 PS Lidická Nesprávné vyhýbání 500 20 000 

AD 28 - T815 PS Lidická Nesprávné vyhýbání 0 10 000 
VA - Toyota RAV 

4x4 PS Lidická Nedání přednosti v jízdě 30 000 40 000 

RZA - T613 
PS 

Židlochovice Nesprávné vyhýbání 500 15 000 

OA Škoda Felicia PS Břeclav Nehoda zaviněná jiným účastníkem 3 000 0 

OA Škoda Felicia PS Břeclav Nehoda zaviněná jiným účastníkem 12 975 0 

VA - Suzuki Vitara PS Břeclav Jiná příčina - zvěř 5 000 0 

DA 12 - A31 PS Hodonín Jiná příčina - nezabrždění vozidla 0 12 000 
VA - Suzuki 

Samurai PS Hodonín Nebezpečné couvání a odbočování 0 1 000 

CAS K25- L18,29 
PS Veselí nad 

Moravou Nedodržení bezpečné vzdálenosti 0 10 000 

CAS 32 - T815 PS Znojmo Jiná příčina 0 10 000 
OA Škoda Favorit 

135 PS Znojmo Nedodržení bezpečné vzdálenosti 15 000 50 000 

AJ 28 - T815 PS Znojmo Nehoda zaviněná jiným účastníkem 5 000 50 000 

    Celkem 149 795 287 600 
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Příloha č. 5: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2003 

Příčiny dopravních nehod v roce 2003

26%

26%16%

11%

11%

5% 5%

Nesprávné vyhýbání

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Jiná příčina

Nedání přednosti v jízdě

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nebezpečné couvání a odbočování

Nesprávné předjíždění

 

Obr. č. 27 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2003(zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 6: Přehled DN u HZS JMK za rok 2004 

Tab. č. 15 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2004 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2004 

Typ vozidla 

Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT           

( v Kč) 

Škoda ostatní   

(v Kč) 

OA Škoda Octavia KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 500 0 

OA Renault Express KŘ 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 3 000 

NA - A31 PS Blansko Nesprávné vyhýbání 0 20 000 

OA Škoda Favorit 135 PS Blansko 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 15 000 10 000 

CAS K25-L101 PS Lidická Nesprávné vyhýbání 0 8 000 

OA Škoda Felicia PS Lidická 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 368 8 000 

TA/CH - AVIA 21 PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 8 000 

RZA 2-CH PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 200 500 

PPLA - L101 PS Lidická Nedodržení bezpečné vzdálenosti 0 15 000 

CAS K25-L101 PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 5 000 

CAS 32 - T815 PS BVV Nedodržení bezpečné vzdálenosti 0 3 000 

OA Škoda Felicia PS Tišnov Nedodržení bezpečné vzdálenosti 15 000 18 000 

CAS K25-L101 PS Rosice 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 70 000 7 500 

RZA 2 - GMC 2500 PS Břeclav Jiná příčina 100 000 0 

VA - Suzuki Vitara PS Břeclav Nedodržení bezpečné vzdálenosti 500 2 000 

OA Škoda Pick Up PS Břeclav 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 15 000 15 000 

AP 27/2 - T815 PS Znojmo 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 100 

    Celkem 216 568 123 100 
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Příloha č. 7: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2004 

Příčiny dopravních nehod v roce 2004

34%

24%

24%

12%
6%

Nebezpečné couvání a odbočování

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Nesprávné vyhýbání

Jiná příčina

 

Obr. č. 28 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2004(zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 8: Přehled DN u HZS JMK za rok 2005 

Tab. č. 16 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2005 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2005 

Typ vozidla 
Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT        

( v Kč) 
Škoda 

ostatní (v Kč) 

OA Škoda 

Octavia KŘ Jiná příčina 25 000 0 

OA Škoda Fabia KŘ Nesprávné předjíždění 10 000 10 000 

DA A21 KŘ 
Jiná příčina - smyk na zledovatělé 

vozovce 0 5 000 

OA Škoda Felicia PS Blansko Nedodržení bezpečné vzdálenosti 9 000 0 

CAS K25 - T815 PS Blansko Nesprávné vyhýbání 0 5 000 

CAS 32 - T815 PS Lidická Nebezpečné couvání a odbočování 0 15 000 

CAS 32 - T815 PS BVV Nedání přednosti v jízdě 3 000 50 000 

CAS K25 - L101 PS Tišnov Nesprávné vyhýbání 0 8 000 

NA PV3S N PS Břeclav Nepozornost 0 20 000 

DA 12 A31 PS Břeclav Nedodržení bezpečné vzdálenosti 600 1 000 

CAS K25 -L300 PS Vyškov Nehoda zaviněná jiným účastníkem 910 000 500 000 

OA Škoda Felicia PS Slavkov Nehoda zaviněná jiným účastníkem 15 000 5 000 

CAS 32 - T815 PS Znojmo Nesprávné vyhýbání 0 10 000 

CAS 24 Man PS Znojmo Nehoda zaviněná jiným účastníkem 39 975 0 

    Celkem 1 012 575 629 000 
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Příloha č. 9: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2005 

Příčiny dopravních nehod v roce 2005

22%

22%

14%

14%

7%

7%

7%
7%

Nesprávné vyhýbání

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Jiná příčina

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nepozornost

Nebezpečné couvání a odbočování

Nesprávné předjíždění

Nedání přednosti v jízdě

 

Obr. č. 29 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2005 (zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 10: Přehled DN u HZS JMK za rok 2006 

Tab. č. 17 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2006 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2006 

Typ vozidla 

Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT ( v Kč) 

Škoda 

ostatní        

(v Kč) 

OA Honda Accord KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 25 000 15 000 

OA Škoda Felicia KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 5 000 5 000 

OA Škoda Felicia KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 50 000 55 000 

VA - Toyota RAV 4 KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 20 000 15 000 

OA Hyundai Lantra PS Blansko Nesprávné vyhýbání 0 1 000 

CAS 24- T815 PS Blansko 
Nesprávné vyhýbání - 

nezaviněná 0 0 

CAS 24 Man PS Blansko 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 10 000 

CAS K25- L18,29 PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 500 

CAS K25 - L101 PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 0 

CAS K25 - L101 PS Lidická 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 0 0 

CAS K25 - L101 PS Lidická Jiná příčina - 10 000 0 

CAS 24 MB PS BVV 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 15 000 

CAS K25 - L101 
PS Starý 

Lískovec 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 25 000 
VA - Suzuki Grand 

Vitara PS Břeclav 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 1 000 

CAS 32 - T815 PS Hodonín 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 20 000 

OA Škoda Felicia PS Hodonín Jiná příčina 15 000 0 

    Celkem 105 000 162 500 
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Příloha č. 11: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2006 

Příčiny dopravních nehod v roce 2006

43%

31%

13%

13%

Nebezpečné couvání a odbočování

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Nesprávné vyhýbání

Jiná příčina

 

Obr. č. 30 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2006 (zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 12: Přehled DN u HZS JMK za rok 2007 

Tab. č. 18 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2007 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2007 

Typ vozidla 
Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT           

( v Kč) 

Škoda 

ostatní      

(v Kč) 

Praxe 

v 

řízení 

u 

HZS Účel jízdy 

OA Škoda 

Fabia KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 10 000 30 000 6 
Služební 

jízda 
OA Škoda 

Felicia KŘ 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 12 000 18 000 4 
Služební 

jízda 
CAS K25 - 

L101 PS Lidická Nesprávné vyhýbání 0 10 000 12 
Jízda k 

zásahu 

DA 16- L1V PS Lidická 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 15 000 0 2 
Kondiční 

jízda 

PPLA Liaz PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 7 000 2 
Provádění 

zásahu 
HV T815 + 

vlek PS Lidická 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 15 000 100 000 35 
Hospodářská 

jízda 
VA Škoda 

Felicia PS Lidická Nedání přednosti v jízdě 10 000 10 000 6 
Hospodářská 

jízda 
CAS K 24 

MB PS BVV 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 8 000 8 
Kondiční 

jízda 
CAS K25 - 

L101 PS Slatina 
Nedodržení bezpečné 

vzdálenosti 0 20 000 10 
Kondiční 

jízda 
OA Škoda 

Felicia PS Břeclav Nesprávné odbočování 5 000 10 000 8 
Služební 

jízda 
CAS 25 - 

T815 PS Břeclav Jiná příčina 0 5 000 8 
Kondiční 

jízda 

DA 12 A31 PS Břeclav 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 0 25 000 4 
Kondiční 

jízda 
CAS 24 - 

T815 PS Mikulov 
Nebezpečné couvání a 

odbočování 20 000 0 4 
Jízda k 

zásahu 

AZ 37 PS Hodonín 
Nehoda zaviněná jiným 

účastníkem 3 000 0 6 
Provádění 

zásahu 
VYA 14 - 

T815 PS Vyškov Jiná příčina 0 5 000 12 
Jízda k 

zásahu 

    Celkem 90 000 248 000    
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Příloha č. 13: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2007 

Příčiny dopravních nehod v roce 2007

32%

27%

13%

7%

7%

7%
7%

Nebezpečné couvání a odbočování

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Jiná příčina

Nedání přednosti v jízdě

Nesprávné vyhýbání

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nesprávné odbočování

 

Obr. č. 31 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2007 (zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 14: Přehled DN u HZS JMK za rok 2008 

Tab. č. 19 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2008 (zdroj HZS JMK) 

 

 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2008 

Typ 

vozidla Místo dislokace Příčina DN 

Škoda 

na 

MPT   

( v Kč) 

Škoda 

ostatní 

(v Kč) 

Praxe 

v 

řízení 

u HZS Účel Jízdy 

VA 

Mitsubishi KŘ 
Nesprávné 

předjíždění 20 000 20 000 7 Jízda k zásahu 
OA Škoda 

Fabia KŘ 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 4 000 0 1 Služební jízda 

OA Škoda 

Octavia KŘ 

Nedodržení 

bezpečné 

vzdálenosti 40 000 10 000 16 Služební jízda 
DA Iveco 

Daily KŘ 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 15 000 0 5 Jízda k zásahu 
CAS 24 

S3Z PS Blansko Jiná příčina 0 6 000 5 Jízda k zásahu 
TA/CH 

Iveco 

Daily PS Lidická 
Nesprávné 

vyhýbání 0 1 000 15 Jízda k zásahu 

CAS 32 - 

T815 PS Lidická 

Nebezpečné 

couvání a 

odbočování 0 10 000 1 Jízda od zásahu 

CAS 24 

Man PS Lidická 

Nedodržení 

bezpečné 

vzdálenosti 100 000 20 000 13 Jízda k zásahu 
OA 

Renault 

Expres PS Starý Lískovac 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 5 000 5 000 21 

Hospodářská 
jízda 

CAS K25 

L101 PS Rosice 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 50 000 40 000 16 Jízda k zásahu 
CAS K25 

L300 PS Břeclav 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 5 000 60 000 12 Jízda k zásahu 
CAS 32 - 

T815 PS Hodonín 
Nepřiměřená 

rychlost 500 0 25 Jízda k zásahu 
OA Škoda 

Octavia PS Hodonín 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 15 000 0 11 Služební jízda 
TA Jeep 

Cherokee PS Bučovice 
Nepřiměřená 

rychlost 100 000 0 2 Jízda k zásahu 
DA 16 - 

Iveco 

Daily PS Znojmo 
Nehoda zaviněná 

jiným účastníkem 10 000 40 000 4 Kondiční jízda 

    Celkem 364 500 212 000     
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Příloha č. 15: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2008 

Příčiny dopravních nehod v roce 2008

46%

13%

13%

7%

7%

7%
7%

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nepřiměřená rychlost

Jiná příčina

Nebezpečné couvání a odbočování

Nesprávné předjíždění

Nesprávné vyhýbání

 

Obr. č. 32 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2008 (zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 16: Přehled DN u HZS JMK za rok 2009 

Tab. č. 20 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2009 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2009 

Typ 

vozidla 

Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda 

na 

MPT    

( v Kč) 

Škoda 

ostatní 

(v Kč) 

Praxe v 

řízení u 

HZS Účel jízdy 

OA Škoda 
Fabia KŘ 

Nedání 
přednosti v 
jízdě 80 000 50 000 6 Služební jízda 

CAS24 
3500/200 
T815 PS Blansko 

Nesprávné 
vyhýbání 0 90 000 2 Jízda k zásahu 

CAS 32 - 
T815 PS Lidická 

Nepřiměřená 
rychlost 50 000 0 1 Jízda k zásahu 

VEA 
Mitsubishi PS Lidická 

Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 8 500 9 000 5 Jízda od zásahu 

AZ 30 PS Lidická 

Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 0 20 000 1 Jízda k zásahu 

CAS 24 Man PS Lidická Jiná příčina 0 10 000 14 Jízda od zásahu 

CAS 24 Man PS Lidická 
Nesprávné 
vyhýbání 0 15 000 1 Jízda k zásahu 

CAS 20 Man PS BVV 

Nehoda 
zaviněná jiným 
účastníkem 50 000 70 000 1 Jízda od zásahu 

OA Škoda 
Felicia PS Hodonín 

Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 3 000 0 2 Služební jízda 

OA Škoda 
Felicia PS Hodonín 

Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 0 10 000 7 Služební jízda 

CAS K24 
Man 

PS Veselí nad 
Moravou 

Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 10 000 10 000 5 Jízda k zásahu 

VA 
Mitsubishi PS Vyškov 

Nehoda 
zaviněná jiným 
účastníkem 30 000 0 15 

Provádění 
zásahu 

CAS 32 - 
T815 PS Vyškov 

Nesprávné 
vyhýbání 0 5 000 25 Jízda od zásahu 

    Celkem 231 500 289 000     
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Příloha č. 17: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2009 

Příčiny dopravních nehod v roce 2009

38%

23%

15%

8%

8%
8%

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nesprávné vyhýbání

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Nedání přednosti v jízdě

Jiná příčina

Nepřiměřená rychlost

 

Obr. č. 33 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2009 (zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 18: Přehled DN u HZS JMK za rok 2010 

Tab. č. 21 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2010 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2010 

Typ 

vozidla 

Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT         

( v Kč) 

Škoda 

ostatní 

(v Kč) 

Praxe 

v 

řízení 

u HZS Účel jízdy 

OA Škoda 

Octavia KŘ 
Nesprávné 

předjíždění 60 000 0 17 
Hospodářská 

jízda 

OA Škoda 

Octavia KŘ 

Nehoda 

zaviněná jiným 

účastníkem 0 0 3 
Hospodářská 

jízda 

OA Škoda 

Octavia KŘ 

Nedodržení 

bezpečné 

vzdálenosti 15 000 8 000 10 Služební jízda 

OA Škoda 

Octavia KŘ 

Nehoda 

zaviněná jiným 

účastníkem 60 000 0 2 Služební jízda 

CAS 15-Man PS Lidická 
Nedání 

přednosti v jízdě 30 000 15 000 2 Jízda k zásahu 

AV 14 T-815 PS Lidická 

Nebezpečné 

couvání a 

odbočování 0 3 000 8 
Provádění 

zásahu 

CAS 20 

T815 PS Přehrada 

Nehoda 

zaviněná jiným 

účastníkem 10 000 120 000 20 Jízda od zásahu 

CAS 20 Man PS BVV 

Nebezpečné 

couvání a 

odbočování 2 000 0 5 Jízda od zásahu 
CAS K25 

T815 PS Pozořice 
Nepřiměřená 

rychlost 2 000 000 0 12 Jízda k zásahu 

RZA 2 PS Břeclav 

Nehoda 

zaviněná jiným 

účastníkem 50 000 0 8 Jízda k zásahu 
OA Škoda 

Felicia PS Břeclav 
Nesprávné 

vyhýbání 40 000 0 19 Služební jízda 
CAS 

24/2500/200-

S2T PS Hodonín 
Nesprávné 

vyhýbání 0 60 000 4 Kondiční jízda 

OA Škoda 

Felicia PS Hodonín 

Nehoda 

zaviněná jiným 

účastníkem 0 0 16 
Provádění 

zásahu 

CAS 15 Man PS Vyškov 
Nesprávné 

vyhýbání 25 000 10 000 2 Jízda k zásahu 
VA - 

Mitsubishi PS Vyškov 
Nepřiměřená 

rychlost 170 000 0 3 Jízda k zásahu 

OA Škoda 

Felicia PS Znojmo 

Nehoda 

zaviněná jiným 

účastníkem 20 000 0 11 Služební jízda 

    Celkem 2 482  000 216 000     
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Příloha č. 19: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2010 

Příčiny dopravních nehod v roce 2010

37%

19%
13%

13%

6%

6%
6%

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

Nesprávné vyhýbání

Nebezpečné couvání a odbočování

Nepřiměřená rychlost

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Nesprávné předjíždění

Nedání přednosti v jízdě

 

Obr. č. 34 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2010 (zdroj HZS JMK) 
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Příloha č. 20: Přehled DN u HZS JMK za rok 2011 

Tab. č. 22 – Přehled DN u HZS JMK za rok 2011 (zdroj HZS JMK) 

Přehled DN u HZS JMK za rok 2011 

Typ 

vozidla 

Místo 

dislokace Příčina DN 

Škoda na 

MPT ( v Kč) 

Škoda 

ostatní 

(v Kč) 

Praxe 

v 

řízení 

u 

HZS Účel jízdy 

VA- 
Mitsubishi 

PS 
Blansko 

Nebezpečné 
couvání a 
odbočování 1 500 3 000 10 

Jízda k 
zásahu 

VEA 
Mitsubishi PS Lidická 

Nepřiměřená 
rychlost 250 000 0 7 

Jízda k 
zásahu 

VEA Škoda 
Felicia PS Lidická 

Nedodržení 
bezpečné 
vzdálenosti 10 000 100 8 

Služební 
jízda 

AZ 30 PS Lidická 
Nesprávné 
vyhýbání 0 5 000 9 

Jízda k 
zásahu 

CAS 
20/4000/240 
MB 

PS 
Ivančice 

Nepřiměřená 
rychlost 5 000 000 150 000 4 

Kondiční 
jízda 

CAS 32 T148 PS Břeclav 

Nebezpečné 
couvání a 
odbočování 0 20 000 6 

Jízda k 
zásahu 

OA Škoda 
Felicia 

PS 
Hodonín 

Nepřiměřená 
rychlost 5 000 15 000 9 

Služební 
jízda 

CAS 15 Man 
PS 
Hodonín 

Nebezpečné 
couvání a 
odbočování 0 15 000 3 

Kondiční 
jízda 

OA Škoda 
Felicia PS Vyškov 

Nehoda 
zaviněná jiným 
účastníkem 5 000 0 16 

Služební 
jízda 

CAS 24 Man 
PS 
Bučovice Jiná příčina 0 10 000 17 

Provádění 
zásahu 

    Celkem 5 271 500 218 100    

 

 

 

 

 

 



 

 95 

Příloha č. 21: Příčiny DN u HZS JMK v roce 2011 

Příčiny dopravních nehod v roce 2011

30%

30%

10%

10%

10%

10%

Nepřiměřená rychlost

Nebezpečné couvání a odbočování

Nedodržení bezpečné vzdálenosti

Jiná příčina

Nesprávné vyhýbání

Nehoda zaviněná jiným účastníkem

 

Obr. č. 35 – Příčiny DN u HZS JMK v roce 2011 (zdroj HZS JMK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


