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Program snižování dopravní nehodovosti řidičů-záchranářů u HZS ČR 
 

Počet dopravních nehod v silničním provozu (dále jen „DN“) v ČR se za uplynulých 10 let 
zdvojnásobil. Nepříznivý vývoj v počtu DN se nevyhnul ani vozidlům HZS ČR. V důsledku tohoto 
nepříznivého vývoje a vážných dopravních nehod požárních automobilů jedoucích k zásahu v letech 
1996 až 2000, jejichž následkem bylo 17 osob těžce zraněno a 7 osob usmrceno, uložil generální 
ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra zpracovat tzv. „Program snižování dopravní nehodovosti 
řidičů-záchranářů u HZS ČR“ dále jen („program“).  
 
Cílem  programu je:  

-   provést zhodnocení současného stavu v oblasti bezpečnosti silničního provozu požárních 
automobilů   HZS ČR, 

- formulovat hlavní příčiny, které ovlivňují nepříznivý vývoj nehodovosti řidičů-záchranářů 
u HZS ČR, 

- stanovit opatření, jejichž realizace bude znamenat zlepšení ve vývoji dopravní nehodovosti 
u HZS ČR a zvýší bezpečnosti v oblasti dopravy. 

 
1. Současný stav provozu vozidel HZS ČR  
 
1.1. Dopravní nehodovost u HZS ČR 
  

O dopravních nehodách, jejímž účastníkem byly požární automobily je vedena evidence. 
Každoročně je zpracován rozbor dopravní nehodovosti u HZS ČR. Rozbor nehodovosti vozidel HZS 
ČR v roce 2000 a porovnání s roky 1994 až 1999 je v příloze  č.1.  

 
          Celkový počet DN v jednotlivých letech ve vztahu k  počtu zásahů se zdá být poměrně malý. 
Záleží však na kritériích, kterými se počet DN hodnotí. Například v roce 1998 bylo evidováno celkem  
70470  zásahů s účastí jednotek HZS ČR. Při těchto zásazích došlo k 65 DN. Vezmeme-li v úvahu, že 
průměrná evidovaná vzdálenost k zásahu je 6,8 km a k zásahu jede v průměru 1,1 požárních 
automobilů, vychází potom na l DN cca  8109 ujetých km. Podle tohoto ukazatele rozhodně nelze 
počet DN u HZS ČR hodnotit jako malý. Ještě výrazně nepříznivější stav je u HZS hl. m. Prahy, kde 
počet DN při jízdě k zásahu představuje v některých letech až  40%  celkového počtu DN u HZS ČR.   
 
1.2. Provoz  požárních automobilů  HZS ČR  

 
Provoz požárních automobilů HZS ČR je zabezpečován, podle Sbírky pokynů vrchního 

požárního rady ČR č. 3/1996, kterou byl v souladu s § 45 odst. 2 zákona č.133/1985 Sb., o požární 
ochraně, ve znění pozdějších předpisů vydán Řád strojní služby v požární ochraně (dále jen „řád 
strojní služby“).    

Řád strojní služby postihuje všechny oblasti týkající se zajištění bezpečného provozu 
požárních automobilů HZS ČR. Stanovuje zde zejména:  

 
a) zdravotní, psychické a odborné předpoklady pro výkon činnosti hasičů-strojníků a řidičů 

používající zvláštní výstražná zařízení,   
b) zásady provozu a údržby požárních automobilů zařazených do pohotovosti, zálohy nebo 

výhradně pro hospodářské účely, 
c) vedení dokumentace a záznamů o provozu požárních automobilů, 
d) školení a odbornou přípravu řidičů a hasičů-strojníků, 
e) prevenci dopravních nehod, 
f) předpisy související s provozem vozidel na pozemních komunikacích. 
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1.3. Metodika k posuzování psychologické způsobilosti řidičů 
 

Jednou s důležitých podmínek pro zajištění bezpečného provozu vozidel s právem s předností 
v jízdě jsou odpovídající zdravotní a psychické předpoklady řidičů, kteří taková vozidla řídí.  

Povinnost podrobit se psychologickému vyšetření není stanovena obecně platnými právními 
předpisy pro žádnou skupinu řidičů. Tato vyšetření jsou běžná u řidičů veřejné dopravy a jsou 
zpravidla stanovena předpisem příslušné organizace. Hasičům-strojníkům a řidičů HZS ČR, kteří 
používají zvláštní výstražná zařízení stanovuje povinnost úspěšně vykonat psychologické vyšetření  
před  zařazením k takové činnosti a dále každých 5 let  Pokyn VPR ČR  č.3/1996 - Řád strojní služby 
v požární ochraně.  
            V současné době byly Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství (dále jen 
„sdružení“) ukončeny práce na projektu  “Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti hasičů 
pro výkon služby“.   V tomto projektu jsou stanoveny metodiky pro komplexní posuzování  
způsobilosti  pro výkon služby příslušníka HZS ČR včetně posouzení psychologické způsobilosti 
hasiče-strojníka. Pro vyšetřování a posuzování  řidičů motorových vozidel  dopravními psychology 
byla v roce 1992 vydána metodika 9202, doporučená  Radou vlády ČR pro bezpečnost silničního 
provozu (dále jen „BESIP“), která rovněž  zahrnuje skupinu řidičů vozidel s právem s předností 
v jízdě.  MV- GŘ HZS ČR proto požádalo 2 nezávislé psychology o porovnání obou výše uvedených 
metodik a jejich stanovisko, zda metodika navržená sdružením zahrnuje vyšetření a posouzení hasičů-
strojníků také z  hlediska řidičů, kteří řídí vozidla s právem s předností v jízdě obdobně, jako je tomu 
u metodiky 9202.  
 Nezávislí psychologové potvrdili, že metodika od sdružení je v souladu s metodikou 9202. 
Oba materiály však mají vlastní filozofii akreditací psychologů a psychologických pracovišť, kdo má 
a může psychologická vyšetření provádět.  Stanoviska uvedených psychologů jsou v příloze č.2  
  
2.  Hlavní příčiny, které ovlivňují nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti u HZS ČR 
 
2.1. Všeobecné příčiny DN 
 

Provoz  požárních automobilů HZS ČR je prováděn na všech komunikacích ČR v rámci 
běžného silničního provozu.  Na dopravní nehodovost HZS ČR mají proto přímý vliv všechny 
systémové i konkrétní problémy působící negativně na dopravní nehodovost v rámci silniční sítě ČR. 
Tyto jsou uvedeny v rozboru, který obsahuje „Akční program zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu“ schválený usnesením č. 681 Vlády ČR dne 19. října 1998. Patří sem například: 

a) stálý růst intenzity silniční dopravy a počtu vozidel, 
b) trvalý pokles počtu osob přepravovaných prostředky hromadné dopravy, 
c) do údržby, oprav a obnovy silniční sítě je vkládáno stále méně finančních prostředků, což 

se projevuje stálým zhoršováním stavu silnic a dopravního značení,     
d) potřeby bezpečnosti silničního provozu nejsou řešeny prioritně, 
e) finanční zajištění opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu je nedostatečné, 
f) dozor v silničním provozu je nedostatečný, 
g) prevence, dopravní výchova a informovanost účastníků silničního provozu neodpovídá 

stavu a vývoji dopravní nehodovosti, 
h) prostředky pasivní bezpečnosti nejsou plně využívány. 
 

Ve vztahu k počtu DN, jejich následků a dopravního výkonu, lze za nejbezpečnější komunikace 
označit dálnice.  Za nejméně bezpečné pak silnice I. třídy.  
 
2.2. Hlavní příčiny DN u HZS ČR 
 

Z rozboru dopravní nehodovosti u HZS ČR vyplývá, že mezi hlavní příčny DN patří zejména: 
a) nepřiměřená rychlost, 
b) nedání přednosti v jízdě, 
c) nesprávné vyhýbání (předjíždění), 
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d) zaviněné jinou osobou. 
 

DN, jejíž příčinou byla technická závada požárního automobilu, se vyskytují jen velmi 
ojediněle. DN, jejíž příčinou byl alkohol, nebyla zaznamenána.  DN, jejíž příčinou je nepřiměřená 
rychlost, nedání přednosti v jízdě a nesprávné vyhýbání (předjíždění) způsobí vždy chyba řidiče.  Tyto 
chyby u řidičů, hasičů-strojníků při jízdě k zásahu s požárním automobilem s právem s předností 
v jízdě lze spatřovat zejména: 

a) v psychickém tlaku, který způsobuje jízda požárního automobilu s právem s předností v 
jízdě se zapnutým zvláštním výstražným zařízením, vědomí plnění zvláštního úkolu a 
nadměrné touze splnit tento zvláštní úkol, 

b) někteří řidiči zřejmě stále zapomínají, že při jízdě se zapnutým zvláštním výstražným 
zařízením nejsou zproštěni  povinnosti dbát potřebné opatrnosti  a  jet proto takovou 
rychlostí, která mu například umožní zastavit požární automobil, pokud mu řidič jedoucí 
po hlavní silnici neumožní bezpečně projet. Riziko DN je pak úměrné hustotě silniční 
dopravy. To může být příčinou podstatně vyššího počtu DN na jeden zásah u HZS hl.m. 
Prahy než  je tomu v rámci HZS ČR,  

c) ovládání  požárního automobilu není na potřebné rutinní  úrovni  vlivem nedostatečné 
praxe v řízení (hasiči-strojníci mají málo najeto), 

d) nedostatečné přípravě řidičů, hasičů-strojníků  zvládat požární automobily s právem 
přednosti  jízdy za všech povětrnostních podmínek a jiných okolností silničního provozu.  

     
3. Opatření  ke snížení dopravní nehodovosti u HZS ČR 
  

Zodpovědné  plnění  všech úkolů stanovených řádem strojní služby, vyjma kondičních jízd, 
dává předpoklady bezpečného provozu  požárních automobilů u HZS ČR. Nenavrhujeme proto 
zásadně měnit tento řád strojní služby.  Za nedostatečné lze v tomto řádu označit stanovení způsobu 
provádění kondičních jízd strojníky HZS ČR. Pro provádění kondičních jízd jsou proto v programu 
navrženy nové zásady.  

Všeobecné příčiny DN, kterými jsou například zvyšující se intenzita silniční dopravy a 
zhoršující se stav komunikací nemůžeme ovlivnit. Budou proto nadále negativně ovlivňovat 
nehodovost požárních automobilů HZS ČR stejně jako ostatních vozidel v silniční síti ČR.  

Většina DN u HZS ČR jsou důsledkem chyb řidičů a hasičů-strojníků při řízení základních 
zásahových požárních automobilů jedoucích k zásahu.  Opatření proto musí směřovat zejména ke 
zlepšení výběru těchto řidičů a hasičů-strojníků, zlepšení jejich odborné přípravy a ověřování znalostí 
a schopnosti  řídit požární automobily za všech povětrnostních a jiných okolností.  
 

3.1. Opatření  k  okamžité realizaci 
 

a) výrazně zlepšit informovanost  příslušníků HZS ČR, zejména pracovníků odpovědných 
za  plnění úkolů strojní služby, příslušných lektorů v MV-OUPO a  SOŠPO-MV ve 
Frýdku-Místku, řidičů a hasičů-strojníků o závažných dopravních nehodách a jejich 
příčinách, 
zodpovídá:  odbor IZS a výkonu služby  a ředitelé HZS krajů 
 

 b) periodicky prohlubovat  znalosti práv a povinností řidičů v souvislosti s jízdou požárního 
automobilu s právem přednosti v jízdě a používáním zvláštního výstražného zařízení, 

                    zodpovídá: osoby odpovědné za plnění úkolů strojní služby 
 
 c)   plně využívat prvky aktivní i pasivní bezpečnosti  (bezpečnostní pásy, ovládání 

mobilních telefonů a radiostanic za jízdy a pod. ), 
        zodpovídá:  řidiči a osoby odpovědné za plnění úkolů strojní služby 
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d) dodržovat zásady stanovené Řádem strojní služby v požární ochraně, nepřipustit provoz 
vozidla, které nesplní technické podmínky stanovené tímto řádem a obecně platnými 
předpisy pro provoz těchto vozidel, 

 zodpovídá: osoby odpovědné za plnění úkolů strojní služby a řidiči 
 

e) HZS hl.m. Prahy  provede vlastní  rozbor dopravní nehodovosti a navrhne opatření  
k jejímu snížení.  Rozbor předloží  MV- generálnímu ředitelství HZS ČR do 30. 9. 2001 
zodpovídá:  ředitel HZS hl.m. Prahy 
 

f) upravit v příslušném prováděcím předpisu MV, provádění psychodiagnostického 
vyšetření  řidičů  s ohledem na způsobování DN 
zodpovídá:  odbor IZS a výkonu služby  
 

3.2. Opatření k realizaci ve střednědobém výhledu  
 

a) stanovit, kdo bude v rámci HZS ČR provádět zdravotní, psychologická vyšetření a  
posuzování předpokladů příslušníků HZS ČR, hasičů-strojníků, řidičů požárních 
automobilů s právem s předností v jízdě, podle jaké metodiky a v jakých časových 
intervalech, 
zodpovídá: kancelář GŘ, oddělení personální práce a vzdělávání 

    
b) zpracovat závazný pokyn k  posuzování a kontrole způsobilosti  pro výkon povolání 

příslušníka HZS ČR včetně hasičů-strojníků, řidičů požárních automobilů s právem 
s předností v jízdě.  Podkladem  bude projekt ukončený 31.1.1999  Sdružením požárního 
a bezpečnostního inženýrství „Stanovení systému pro určení a kontrolu způsobilosti 
hasičů“, 
zodpovídá: kancelář GŘ, oddělení personální práce a vzdělávání 

                     
c) osnovy kurzu strojníků rozšířit o výklad způsobu tzv. defenzivní jízdy a ověření 

praktických dovedností při řízení a obsluze  základních zásahových automobilů. Splnění 
praktických úkonů v řízení základních zásahových požárních automobilů  stanovit jako 
součást zkoušek před vydáním osvědčení o odborné způsobilosti hasiče-strojníka.  Návrh 
na doplnění osnov je v příloze č. 3, 
zodpovídá: odbor IZS a výkonu služby, ředitelé MV OUPO Brno, Frýdek-Místek a 

Borovany 
 

d) pro řidiče, kteří řídí požární automobily s  právem s předností v jízdě a hasiče-strojníky 
připravit specializační kurzy bezpečné a defenzivní jízdy zaměřené na teoretický a 
zejména praktický nácvik techniky jízdy a řešení krizové situace při řízení požárních 
automobilů. Návrh osnov specializačních kurzů je uveden v příloze č. 4, 
zodpovídá: odbor IZS a výkonu služby, ředitelé MV OUPO Brno, Frýdek-Místek a 

Borovany 
 
Poznámka: Kurz vyžaduje speciální lektory a  cvičiště,  která OUPO MV nemají. Mezi 
nejlepší vhodná cvičiště patří polygon ve Vysokém Mýtě.  Roční kapacita v těchto 
kurzech  a případný výběr absolventů bude souviset s cenou takového kurzu a možností 
finančního krytí.  Opakování nácviků řešení krizových situací se dále navrhuje v rámci 
instrukčně metodických zaměstnání organizovaných krajskými školními středisky HZS 
ČR  například ve spolupráci BESIP na kluzných fóliích nebo pomoci výcvikového 
zařízení Skid-car ve spolupráci se Střední policejní školou MV v Jihlavě    
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e) zpracovat nové zásady pro provádění kondičních jízd v  jednotkách HZS ČR tak, aby se 
zvýšilo rutinní ovládání základních i speciálních zásahových požárních. Návrh zásad pro 
provádění kondičních jízd je v příloze č. 5 
zodpovídá: odbor IZS a výkonu služby, ředitelé HZS krajů  a ředitel HZS hl.m.Prahy 
 

f) v řádu strojní služby upravit předpoklady stanovené pro zařazení příslušníka HZS ČR 
k výkonu činnosti strojník v souladu se stávající legislativou.  
zodpovídá: odbor IZS a výkonu služby 

 

g) pro potřeby odborné přípravy  řidičů používajících zvláštní světelná a výstražná zařízení 
zpracovat konspekt, který bude zahrnovat: 

- výklad § 41 zákona 361/ 2000Sb., jízda vozidel s právem přednosti v jízdě při použití 
zvláštního světelného a zvukového výstražného zařízení, 

- obecné zásady  tzv. defenzivní jízdy, 
- obecné zásady jízdy v koloně 
 zodpovídá: odbor IZS a výkonu služby 

  

h) Nově upravit podmínky pro získání odborné způsobilosti hasič-strojník. Z hlediska dané 
problematiky upravit zejména tyto podmínky: 
- upravit Sbírku pokynů VPR ČR č.17 ze dne 24. září 1996 k provádění odborné 

způsobilosti příslušníků HZS ČR (dále jen „pokyn č.17/1996“). V odstavci  4 vypustit 
možnost získání odbornosti hasič-strojník absolventům SOŠ PO a VŠB. V článku 41 
vypustit nutnost jednoleté praxe po absolvování NOV. Požadovaná praxe v řízení 
motorových vozidel nejméně střední hmotnostní třídy získané před přijetím k HZS 
ČR se tím ztrácí. V odstavci 29 b doplnit jako důvod k odebrání osvědčení o odborné 
způsobilosti také ztrátu zdravotní nebo psychologické způsobilosti. 

- v pokynu  č.17/1996 , řádu strojní služby nebo jinak  stanovit zejména následující 
podmínky, které hasič strojník nebo řidič, který používá při jízdě zvláštní světelné 
nebo výstražné zařízení vozidla: 
1. věk nejméně  21 roků  (§ 41 zákona 361/2000 Sb.), 
2. řidičské oprávnění nejméně skupiny B  u řidičů, a  řidičské oprávnění skupiny 

C+E, nebo D1+E, nebo D+E u  strojníků, 
3. před zařazením do funkce hasič strojník nejméně 2 roky prokazatelné praxe 

v řízení motorových vozidel nejméně střední hmotnostní třídy (min 7500 kg) 
s tím, že od doby , kdy tato praxe byla ukončena,  neuplynula doba delší než 1 
rok.  

4. osvědčení profesní  způsobilosti řidiče ( § 48 a  § 51 zákona 247/2000 Sb.), 
5. zdravotní a psychologická způsobilost ověřená  dle směrnic platných pro HZS 

ČR, 
6. úspěšné absolvování kurzu na základě kterého MV OUPO vydalo nebo 

prodloužilo osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce hasič 
strojník. 
poznámka:  Podmínky stanovené v bodech 1 až 5  musí  uchazeč o tento kurz 

splňovat  již  před jeho konáním. 
    zodpovídá: odbor IZS a výkonu služby a kancelář  GŘ HZS ČR 

 

i) nebránit hasičům-strojníkům vykonávat v době jejich volna pracovní činnosti, při kterých 
řídí  vozidla  střední a vyšší hmotnostní kategorie.  

 
3.3. Opatření  k  realizaci v dlouhodobém výhledu 
 

a) Kondiční jízdy a nácvik vyžadující například speciální odbornost lektora nebo využití 
speciální dráhy  provádět jako instrukčně metodická zaměstnání v rámci programu 
krajských školících středisek. 
zodpovídá: ředitelé HZS krajů  a  ředitel HZS hl.m.Prahy 



 6 

 

b) Hledat technická řešení dálkové obsluhy světelných zařízení na křižovatkách (semaforů) 
zejména  v hl. městě Praze, Brně, Ostravě a Plzni. 
zodpovídá:  odbor IZS a výkonu služby,   příslušní ředitelé  HZS krajů  a ředitel HZS hl.m. 

Prahy  
 

c) Provádění kurzů strojní služby stanovených pro vydání nebo prodloužení osvědčení o 
odborné způsobilosti, zejména praktickou část výcviku, soustředit do jednoho odborného 
učiliště PO, které k tomu bude řádně technicky i personálně vybaveno. Za tím účelem 
v takovém učilišti vybudovat i speciální cvičiště.  
zodpovídá:  kancelář  GŘ HZS ČR 
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