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Bezpečnost chápeme jako stav, kdy jsou na nejnižší možnou 
míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho zájmy (zásahová 

jednotka) a tento objekt je k eliminaci stávajících i potenciálních 
hrozeb efektivně vybaven a ochoten při ní spolupracovat. 
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1. Definování jízdy k zásahu: 

 Základní data jsou k dispozici jen u HZS ČR (navigační systém 
GINA, moduly GPS, kamery), 

 Policie ČR nemá zatím data k dispozici. 

2. Příprava řidičů  

 Žádná složka nemá přesně definované požadavky na řidiče 
(strojníky), 

 Nejsou stanovené metodiky základního a zdokonalovacího 
výcviku řidičů, 

 Od roku 2016 probíhá projekt „Profesionalizace řidičů IZS“. 

3. Požadavky na vozidla 

 Zastaralé, pravděpodobně nejpodrobnější u HZS ČR. 

 

 

2. SOUČASNÝ STAV 



 

Zásahová činnost jednotek HZS je velmi rozmanitá, organizačně i 
technicky velmi složitá. 
 

Celkový počet událostí se zásahy JPO se od roku 2000 do roku 
2017pohybuje v rozmezí 100 000 až 126 000 události ročně. 
  

Počet dopravních nehod jednotek PO se pohybuje v rozmezí  70 až 
170 nehod ročně.  
 
 

Činnost JPO můžeme zestručnit na: 
• jízdu k zásahu, 
• vlastní zásah, 
• jízdu zpět a  
• přípravu na další jízdu. 
 

Základní faktory ovlivňující jízdu k zásahu: 
• řidič, 
• technika (dopravní prostředek), 
• dopravní situace a konfigurace terénu, 
• další faktory ( počasí, denní doba …..) 

Současný stav -HZS 



V projektu studentské grantové soutěže FBI VŠB - TUO: 

SP2017/51 - Bezpečná jízda požární techniky k zásahu 

byla ověřována metodika definice jízdy k zásahu požárního automobilu 
prvního výjezdu typu CAS se zřetelem na: 

 geometrii terénu, 

 dynamiku jízdy vozidla, 

 technické parametry vozidla. 

Postup řešení 

 Výběr kraje HZS ČR  

 Výběr hasičské stanice a požární techniky 

 Vyhodnocení výjezdové činnosti z pohledu statistiky MU 

 Vyhodnocení výjezdové činnosti z pohledu členitosti komunikací 

 Stanovení a výpočty definovaných jízdních charakteristik 

 Vyhodnocení reálných záznamů z jízdy k zásahu 

 Shrnutí zjištěných parametrů bezpečné jízdy 
 

3. DEFINICE JÍZDY K ZÁSAHU  



Kraje HZS ČR a požární technika 

MAN TGM 15.280 4x2 BL  
CAS 24/3000/180-M1T 

Mercedes-Benz Econic 4x2 
CAS 20/2700-S1T 

Renault Midlum  270.14 P 4x4 
CAS 24/2500/250-M2T 

TATRA 815-2 4x4.2  
CAS 15/4000/240-S2T 



Vyhodnocení výjezdové činnosti  
na HS Nový Jičín 

V rámci hasebního obvodu HS Nový Jičín byly řešeny 4 směry nejpočetnějších výjezdů. 



 
Vyhodnocení výjezdové činnosti  
zásahových CAS na HS Nový Jičín 

 
(29.5.2015 - 30.9.2016) 

 

Cíl jízdy k zásahu 

Počet výjezdů 

Vzdálenost 

k cíli [km] 

Celkem projetá 

vzdálenost [km] 1. vůz 2. vůz 3. vůz Celkem 

Nový Jičín 99 109 116 324 2 648 

Kopřivnice 72 64 91 227 18 4086 

Frenštát pod 

Radhoštěm 
34 50 60 144 19 2736 

Příbor 26 11 26 63 14 882 

Šenov u Nového Jičína 19 10 22 51 3 153 

Bílovec 14 10 6 30 23 690 

Starý Jičín 6 11 15 32 7 224 

Celkem 270 265 336 871 Φ 10,28  9419 



Výsledky zjištěných členitostí komunikací - 

příklad na směru Kopřivnice 

Číslo Popis zatáčky 
Poloměr 

[m] 

1 výjezd z HS na ul. Zborovská, severní směr 7,2 

2 ul. Zborovská - kruhový objezd ul. Sokolovská 35,3 

3 ul. Sokolovská - kruhový objezd Sokolovska 43,1 

4 ul. Sokolovská - kruhový objezd Přemyslovců 37,6 

5 ul. Přemyslovců - kruhový objezd silnice č. 57 30,2 

6 nájezd ze silnice č. 57 na R48 - 1. pravotočivá 37,6 

7 nájezd ze silnice č. 57 na R48 - 2. levotočivá 58,4 

8 nájezd ze silnice č. 57 na R48 - 3. pravotočivá 64,3 

9 nájezd z R48 přes kruhový objezd na silnici č. 58 - 1. pravotočivá 25,4 

10 nájezd z R48 přes kruhový objezd na silnici č. 58 - 2. levotočivá 38,3 

11 nájezd z R48 přes kruhový objezd na silnici č. 58 - 3. pravotočivá 28,3 

12 křižovatka silnice č. 58 - silnice č. 480 (Lubina) 28,5 

13 ČS armády - kruhový objezd Záhumenní 29,9 

14 ul. Záhumenní - parkoviště Albert 13,2 

Popisy a poloměry vybraných zatáček 



Zjištění členitostí komunikací 

Grafické řešení poloměrů zatáček na trase z HS Nový Jičín směr Kopřivnice 
(Detail řešení) 



Výsledky výpočtů definovaných jízdních 
charakteristik ÚO Nový Jičín 

Příklad vypočtených hodnot jízdních charakteristik pro směr Kopřivnice 

Číslo 

zatáčky 

Rychlost na mezi 

překlopení [km/h] 

Mezní rychlost 

[km/h] 

Počáteční 

rychlost [km/h] 

Brzdná 

dráha [m] 

Brzdná dráha (dle 

vyhlášky) [m] 

1 21 28 80 72 74 

2 46 62 55 24 37 

3 51 68 50 18 32 

4 48 64 50 18 32 

5 43 57 55 24 37 

6 48 64 50 18 32 

7 60 79 40 9 21 

8 63 83 45 13 26 

9 39 52 60 31 44 

10 48 64 50 18 32 

11 42 55 55 24 37 

12 42 55 55 24 37 

13 43 57 55 24 37 

14 28 38 70 48 58 



Četnosti průjezdů požární techniky na HS Nový 
Jičín definovanými zatáčkami 



• Projekt se týká příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a 
Policie České republiky. 

• Projekt v celkové hodnotě 99 mil. Kč je financován Českou kanceláří pojistitelů 
prostřednictvím Fondu zábrany škod a je realizován prostřednictvím 
zdokonalovacích Kurzů bezpečné jízdy. Jeho ambicí je nastavit systém 
celoživotního profesionálního výcviku řidičů vozidel složek IZS ČR i po roce 2018. 

• Výcvik 25 080 řidičů - příslušníků Policie ČR a HZS ČR v období let 2016-2018 
probíhá v akreditovaných Centrech bezpečné jízdy Jihlava, Příbram, Most, 
Sosnová, Vysoké Mýto a Ostrava. 

• Cílem projektu je dosáhnout zvýšení schopností a dovedností řidičů vozidel s 
právem předností v jízdě v ovládání vozidla v kritických a krizových  podmínkách. 

• Kurz bezpečné jízdy je připraven vždy pro 16 účastníků a 8 výcvikových vozidel a 
je tvořen unifikovanou metodikou, která se skládá z teorie a praktického výcviku 
na kluzném asfaltovém polygonu i na nezpevněných komunikacích (v terénu). 

• Kurz je určen pro řidiče osobních vozidel s hmotností do 3,5 tuny, vozidel 
kategorie SUV a vozidel nad 3,5 tuny (nákladní vozidla). 

4. PREVENCE V OBLASTI BEZPEČNÉ JÍZDY 
projekt Profesionalizace řidičů složek IZS 



 

 

Dotazníkové šetření schopností řidičů cisteren  
požárních jednotek HZS ČR 

Základním a nejdůležitějším prvkem systémového pohledu na 
bezpečnou jízdu požární techniky k zásahu je primárně lidský prvek – 
řidič zásahového požárního automobilu. 
Dotazníkové šetření bylo rozděleno na 3 etapy podle úrovně svého 
zaměření: 

I. etapa - před absolvováním kurzu. Tato část byla zaměřena na 
zjištění současných řidičských schopností.  

II. etapa - po absolvování kurzu. Toto šetření bylo prováděno po 
ukončení praktické části kurzu. Bylo zaměřeno na zjišťování 
případných zlepšení řidičských schopností absolventů kurzu. 

III. etapa - s delším časovým odstupem od absolvování kurzu. Tato 
etapa bude zahájena po zimním období roku 2018. Bude zaměřena 
na ověření řidičských schopností, které absolventi získali na kurzu, 
v jejich denní praxi při výjezdové činnosti. 



 

 

Dotazníkové šetření schopností řidičů cisteren  
požárních jednotek HZS ČR – I. etapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dotazníkové šetření schopností řidičů cisteren  
požárních jednotek HZS ČR – II. etapa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. KONSTRUKCE VOZIDLA 

Hlavní úkolem v této oblasti je soustředit nejnovější poznatky vědy pro 
stanovení základních požadavků na: 
 používání, údržbu a opravy zásahového požárního automobilu, (dále 

jen „ZPA“) s cílem zvýšení jeho životnosti, 
 unifikaci určitých prvků v koncepci a konstrukci ZPA pro první výjezd, 

zejména pro cisternovou a automobilovou stříkačku, 
 vysoce účinné, efektivní a bezpečné použití ZPA. 

 

To předpokládá: 
1. analýzu jízdy ZPA s osádkou k zásahu. 
2. sběr dat pro analýzu způsobu jízdy a podmínek provozu (dynamika 

jízdy motorového vozidla, využití brzd a jejich přehřívání), 
3. analýzu nebezpečí a rizik  spojených s splněním zásahové mise ZPA se 

zaměřením na bezpečnost osádky i okolí, 
4. ověření frikční účinnosti brzdových systémů zásahových vozidel HZS, 
  



To umožní: 
1. novelizací Vyhlášky č. 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární 

techniky ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a novelizaci Vyhlášky č. 
247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve 
znění pozdějších předpisů, 

2. definovat základních TTP na nově pořizovanou zásahovou požární 
techniku, a to se zaměřením na zvýšenou bezpečnost, účinnost a 
hospodárnost jejího provozu, 

3. zpřesnit povinností souvisejících s používáním, údržbou a opravou 
zásahové požární techniky, 

4. zavedení určitých prvků unifikace v koncepci a konstrukci zásahových 
požárních automobilů, a to zejména s ohledem na požadavky 
související s mezikrajskou výpomocí a s vytvářením odřadů pro 

mezinárodní výpomoc,  
5. připravit metodiku pro odbornou přípravu řidičů jak u jednotek, 

tak také ve výcvikových a školních zařízeních, 
 



6.  navrhnout certifikované metody, které budou technicky přesně 
definovány formou konkrétních návrhů pro aktualizaci vybraných 
zkušebních metod autorizované osoby působící v rámci zákona č. 
22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů. 



ZÁVĚR 

 Prezentovaná vize „Bezpečná jízda složek IZS k zásahu“ je v 
současné době částečně realizovaná i realizovatelná u HZS ČR.   

 Hlavní pozornost je potřebné věnovat systému výběru a 
přípravy řidičů jednotlivých složek IZS ČR.   

 Dalším základním úkolem je stanovení základních TTP a 
základních zkušebních metod pro zásahová vozidla  jednotlivých složek 
IZS ČR a novelizace právních předpisů i vnitřních předpisů v této oblasti. 

 V současné době se řeší celá řada úkolů v oblasti zvyšování 
bezpečnosti zásahové činnosti složek IZS, především u HZS ČR formou 
Bezpečnostního výzkumu. 

 Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava se na 
řešení této problematiky podílí a má připravený řešitelský tým k řešení 
všech úkolů, o kterých jsem ve své prezentaci hovořil. 



  

Děkuji za             
pozornost  

Zvyšování bezpečnosti zásahové činnosti 
jednotek HZS 

 


