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Příloha 1 

Bc. Lukáš Cozl, Návrh obměny požární techniky u HZS Plzeňského kraje 
  

Příloha 1 - Technické podmínky pro opravu CAS 24 Tatra 815 4x4 – PS 
Radnice 

 

Tyto technické podmínky stanovují základní požadavky pro opravu cisternové 

automobilové stříkačky (dále jen „CAS“). 

1. Oprava CAS bude provedena v režimu předpisu “Norma jakosti EN ISO 9001:2001” 

nebo v režimu jiného odpovídajícího systému jakosti na výrobu požárních automobilů 

nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel. 

2. CAS splňuje technické podmínky stanovené: 

a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné 

údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny  

v technickém průkazu motorového vozidla (osvědčení o registraci vozidla), 

b) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

pozdějších předpisů, 

c) schválenými technicko přejímacími podmínkami, podle kterých CAS byla vyrobena a 

byla zařazená k jednotkám PO, a to: 

 v početním stavu osádky, 

 v provedení kabiny osádky,  

 v minimálním jmenovitém výkonu požárního čerpadla,  

 ve velikosti nádrží na hasivo, 

 v minimální velikosti výkonu lafetové proudnice, 

d) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 

53/2010 Sb. s výjimkou bodů 1 a 10 přílohy č. 1 a bodu 3 přílohy č. 3 

a dále uvedené technické podmínky. 

3. Pro barevnou úpravu CAS bude použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. 

4. Nápis s označením dislokace jednotky bude umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném 

pruhu na předních dveřích kabiny osádky a znak HZS ČR nebo nápis „HASIČI“ bude 

umístěn na přední části karosérie kabiny osádky. 

5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS 

splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem 

(homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 
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6. Po dokončení opravy provést novou technickou kontrolu a měření emisí. 

 

Podvozková část 

7. Výměna zásuvky pro průběžné dobíjení akumulátorových baterií ze zdroje mimo CAS. 

Tato zásuvka bude umístěna v blízkosti nástupu řidiče do CAS. 

8. Výměna plastové skříňky pro uložení povinné výbavy a nářadí k podvozku. 

 

Kabina osádky 

9. Výměna nástupních schůdků kabiny, lemů, blatníků a nadkolí předních kol. Výměna 

krycích plechů mezi předním nárazníkem a kabinou. 

 

Účelová nástavba 

10. Výměna všech úložných skříní účelové nástavby včetně uzavíracích roletek z lehkého 

kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v úpravě zabraňující vniknutí nečistot a 

vlhkosti při provozu vozidla v počtu 6 ks a vnitřního osvětlení realizovaného pomocí 

technologie LED. 

11. Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové 

nástavby  

bude vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. 

12. Nová účelová nástavba bude zhotovena z profilů z lehkých kovů a plechů z lehkého kovu 

s použitím technologie prizmatických šroubových spojů a lepení. 

13. Vnitřní část úložných skříní, polic a výsuvných prvků bude zhotovena z plechů z lehkých 

kovů s hladkým povrchem pro snadnou údržbu a čištění. 

14. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství budou 

provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

15. Požární příslušenství bude v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat  

a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček. 

 



 

3 
 

Příloha 1 

Bc. Lukáš Cozl, Návrh obměny požární techniky u HZS Plzeňského kraje 
 

 

16. Levá přední, pravá přední a zadní skříň účelové nástavby bude v horní části vybavena 

výsuvným a částečně sklopným prvkem pro uložení požárního příslušenství. Levá přední 

skříň účelové nástavby bude ve spodní části vybavena výsuvným prvkem pro uložení 

stávající elektrocentrály. Do spodní části pravé přední skříně bude přendána stávající 

souprava hydraulického vyprošťovacího zařízení včetně stávajícího výsuvného prvku. 

17. Výměna nádrže na vodu a pěnidlo. Nová nádrž na vodu s integrovanou nádrží na pěnidlo 

bude zhotovena z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L a bude uložena v podélném 

směru nad páteřovým rámem podvozku vozidla. Nádrž na pěnidlo bude opatřena plnícím 

otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění. 

18. Přendání schránky s víkem z lehkého kovu ze stávající účelové nástavby na novou 

účelovou nástavbu pro uložení rozměrného požárního příslušenství. 

19. Přendání vysokotlakého průtokového navijáku s vysokotlakou hadicí ze stávající účelové 

nástavby do pravé zadní skříně nové účelové nástavby. 

20. Výměna vcelku sklapovacího žebříku pro výstup na střechu účelové nástavby. Tento 

žebřík bude umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. 

21. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby bude zajištěno novými vně umístěnými zdroji 

neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn účelové nástavby. 

22. Přendání stávajícího ovládání osvětlovacího stožáru ze staré účelové nástavby do 

prostoru nové účelové nástavby. 

23. Výměna oranžových blikajících světel na zádní části účelové nástavby, která tvoří jeden 

celek s nejméně čtyřmi světelnými zdroji. 

24. Výměna 2 kusů zábleskových majáků v zadní části účelové nástavby. Tyto majáky budou 

nahrazeny 4 kusy zábleskových světel na okrajích v horní zadní části účelové nástavby 

umístěnými přes roh nástavby. 

25. Výměna stávajícího předepsaného osvětlení vozidla umístěného na účelové nástavbě za 

nové. Obrysová světla umístěná v horní zadní části účelové nástavby budou realizována 

pomocí technologie LED. 

26. Přendání 2 kusů hledacích světlometů ze stávající účelové nástavby na novou účelovou 

nástavbu včetně jejich elektroinstalace (přípojných bodů). 
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27. Výměna spojovacích křížů a ozubeného řemenu hnací soustavy požárního čerpadla. 

Výměna olejových náplní a promazání mazacích míst této hnací soupravy. Popřípadě 

výměna celé hnací soustavy požárního čerpadla. 

28. Kontrola funkčnosti požárního čerpadla a jeho případná oprava, nebo výměna včetně 

veškerého příslušenství. 
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Příloha 2 - Technické podmínky pro opravu CAS 24 Tatra 815 4x4 – PS 

Horažďovice 

 

Tyto technické podmínky stanovují základní požadavky pro opravu cisternové 

automobilové stříkačky (dále jen „CAS“) po dopravní nehodě. 

29. Oprava CAS bude provedena v režimu předpisu “Norma jakosti EN ISO 9001:2001” 

nebo v režimu jiného odpovídajícího systému jakosti na výrobu požárních automobilů 

nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel. 

30. CAS splňuje technické podmínky stanovené: 

e) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné 

údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny  

v technickém průkazu motorového vozidla (osvědčení o registraci vozidla), 

f) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění vyhl.  

č. 226/2005 Sb., 

g) schválenými technicko přejímacími podmínkami, podle kterých CAS byla vyrobena 

a byla zařazená k jednotkám PO, a to: 

 v početním stavu osádky, 

 v provedení kabiny osádky,  

 v minimálním jmenovitém výkonu požárního čerpadla,  

 ve velikosti nádrží na hasivo, 

 v minimální velikosti výkonu lafetové proudnice, 

h) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 

53/2010 Sb. s výjimkou bodů 1 a 10 přílohy č. 1 a bodu 3 přílohy č. 3 

a dále uvedené technické podmínky. 

31. Pro barevnou úpravu CAS bude použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. 

32. Nápis s označením dislokace jednotky bude umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném 

pruhu na předních dveřích kabiny osádky a znak HZS ČR nebo nápis „HASIČI“ bude 

umístěn na přední části karosérie kabiny osádky. 
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33. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS 

splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem 

(homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

34. Po dokončení opravy provést novou technickou kontrolu a měření emisí. 

 

Podvozková část 

35. Zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií a přípojné místo pro doplňování tlakového 

vzduchu ze zdroje mimo CAS budou umístěny v blízkosti nástupu řidiče a mohou být 

nahrazeny společným prvkem, který se před spuštěním motoru samočinně odpojí. 

36. Výměna poškozeného stabilizátoru přední nápravy. 

37. Výměna poškozeného stabilizátoru zadní nápravy. 

38. Oprava, případně výměna palivové nádrže. 

39. Výměna veškerého poškozeného předepsaného osvětlení vozidla. 

 

Kabina osádky 

40. Výměna zdeformované kabiny osádky a souvisejících součástí včetně přemístění součástí 

stávající kabiny, které nejsou poškozeny (výstražné zařízení, radiokomunikační prvky, 

sedačky, držáky VDP atd.). 

41. Kabina osádky bude jednoprostorová nedělená se čtyřmi dveřmi, vybavena sedadly pro 

6 osob, pro velitele, strojníka a čtyři hasiče. 

42. Kabina osádky bude vybavena přípojnými body pro montáž dobíjecích úchytů pro ruční 

svítilny. 

43. Oprava, případně výměna předního nárazníku. 

44. Veškeré požární příslušenství v kabině osádky bude zajištěno proti pohybu při náhlé 

změně polohy nebo rychlosti CAS. 
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Účelová nástavba 

45. Výměna poškozených a zdeformovaných úložných skříní účelové nástavby včetně 

uzavíracích roletek z lehkého kovu s průběžnými madly v celé šířce roletky v počtu 6 ks 

a vnitřního osvětlení realizovaného pomocí technologie LED. 

46. Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové 

nástavby  

bude vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. 

47. Nová účelová nástavba bude zhotovena z profilů z lehkých kovů a plechů z lehkého kovu 

s použitím technologie prizmatických šroubových spojů a lepení. 

48. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 

z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

49. Požární příslušenství bude v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat  

a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček. 

50. Výměna poškozené a zdeformované nádrže na vodu a pěnidlo. Nová nádrž na vodu 

s integrovanou nádrží na pěnidlo bude zhotovena z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 

316L a bude uložena v podélném směru nad páteřovým rámem podvozku vozidla. Nádrž 

na pěnidlo bude opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.  

51. Výměna poškozené a zdeformované schránky s víkem z lehkého kovu na účelové 

nástavbě pro uložení rozměrného požárního příslušenství. Víko bude vybaveno 

průběžným madlem pro uzavírání schránky. 

52. Výměna poškozeného a zdeformovaného sklopného žebříku pro výstup na střechu 

účelové nástavby. Tento žebřík bude umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. 

53. Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby bude zajištěno vně umístěnými zdroji 

neoslňujícího světla zapuštěného do bočních stěn účelové nástavby. 

54. Přendání stávajícího osvětlovacího stožáru z poškozené účelové nástavby do prostoru 

nové účelové nástavby. 

55. Výměna poškozených oranžových blikajících světel na zádní části účelové nástavby, 

která tvoří jeden celek s nejméně čtyřmi světelnými zdroji. 
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56. Výměna poškozeného zábleskového majáku na účelové nástavbě. Může být nahrazen 

zábleskovými světly na okrajích v horní zadní části účelové nástavby. 

57. Výměna poškozené odnímatelné lafetové proudnice včetně potrubí k jejímu propojení 

s požárním čerpadlem. 

58. Kontrola funkčnosti čerpacího zařízení a jeho případná oprava. 
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Příloha 4 - Evakuační autobus 

Podvozek 

Irisbus Crossway je model meziměstského linkového autobusu, který v rámci koncernu 

Irisbus vyrábí společnost Iveco Czech Republic Vysoké Mýto (dříve Karosa). Jedná se 

o dvounápravový autobus se standardněvysokou podlahou (860 mm). Hnací náprava je zadní, 

motor a převodovka se nacházejí v zadní části autobusu. 

Rám podvozku tvoří svařené podélníky a trubkovité příčníky. Bočnice, které jsou vytvořeny 

z trubkových rámů, jsou oplechovány lepenými ocelovými plechy. Přední čelo vozu je 

vyrobeno z lisovaného plechu, zadní tvoří plastový panel. V interiéru jsou sedačky pro 

cestující rozmístěny 2+2 se střední uličkou, v zadní části jsou sedadla umístěna na vyvýšené 

podestě. V pravé bočnici jsou dvoje výklopné dveře. První jsou umístěny před přední 

nápravou, druhé před nápravou zadní. 

Na zádi autobusu je namontováno tažné zařízení. Na pravém boku jsou pod nerezovým 

posuvným víčkem přípojky pro připojení na stálý rozvod vzduchu a konzervátory 

akumulátorů. 

Motor a převodovka 

Autobus je osazen motorem Iveco Cursor o výkonu 280 kW. Objem motoru je 7,8 litru 

a nejvyšší krouticí moment 1 500 Nm. Tento šestiválec je přeplňován turbodmychadlem 

s proměnnou geometrií (vzduch-vzduch) s mezichladičem chlazeným vodou. 

O přenos hnací síly od motoru na zadní nápravu se stará dvanáctistupňová robotizovaná 

převodovka ZF AS-Tronic s intardérem. 

Robotizovaná převodovka (nebo automatizovaná převodovka) je automobilní převodovka, 

která sama řadí rychlostní stupně a sama ovládá spojku, takže se obsluhujícímu řidiči jeví jako 

automatická převodovka. Na rozdíl od hydrodynamické automatické převodovky je však 

automatizovaná převodovka principiálně shodná s obyčejnou manuální převodovkou, avšak 

spojku a řazení neovládá řidič, ale řídící jednotka. 
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Vybavení autobusu 

Autobus má 39 míst k sezení. Pro účely evakuace je vybaven minikuchyňkou pro ohřev 

potravy a chladničkou integrovanou v přístrojové desce. Vozidlo je rovněž vybaveno 

klimatizací. 

Nechybí kotvící úchyty pro transport vozíčkáře a zdravotnická nosítka, která jsou v úložném 

prostoru na pravé straně. Autobus má rovněž zvětšené rozteče uchycení sedadel. Ta jsou 

vybavena dvou a tříbodovými (vždy přední v segmentu) bezpečnostními pásy. 

Samozřejmostí je vybavení komunikačními prostředky integrovaného záchranného systému 

(digitální terminál Matra). Jelikož se jedná o vozidlo zvláštního určení, je speciálně upraveno 

a schopno jízdy rychlostí až 130km/h. 

Na střeše autobusu nechybí modrá rampa výstražného zvukového zařízení vepředu a dvojice 

zábleskových majáků vzadu. Dvě doplňující LED blikačky jsou uchyceny pod přední maskou. 

Vozidlo je provedeno v hasičských barvách, tedy červené s bílým pruhem. Pruh tvoří reflexní 

fólie. 

Základní takticko-technická data: 

• Délka 11 995 mm 

• Šířka 2 550 mm 

• Výška (s klimatizací) 3 455 mm 

• Rozvor 6 200 mm 

• Přední / zadní převis 2 503 / 3 292 mm 

• Vnitřní volná výška v uličce 2 275 mm 

• Výška podlahy 860 mm 

• šířka dveří předních / zadních 800 / 1 200 mm 

• Nástupní výška předních / středních dveří 344 / 344 mm 

• Obsaditelnost: 39 sedadel pro cestující 

• Vnější stopový poloměr zatáčení 9 400 mm 

• Vnější obrysový poloměr zatáčení 11 050 mm 

• Úhel nájezdu – přední/ zadní 8°/8° 

• Maximální povolená hmotnost na zadní nápravu 11 500 kg 
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• Maximální povolená hmotnost na přední nápravu 7 100 kg 

• Maximální povolená celková hmotnost vozidla 18 600 kg 

• Objem vnitřního prostoru pro zavazadla 2,8 m3 

• Objem prostoru pro zavazadla 5,7 m3 
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Příloha 5 - Technické podmínky stanovují základní požadavky pro opravu 

cisternové automobilové stříkačky CAS 24 TATRA Terrno – CAS 

24/3400/210 S2Z 

1. Oprava CAS bude provedena v režimu předpisu “Norma jakosti EN ISO 9001:2001” 

nebo v režimu jiného odpovídajícího systému jakosti na výrobu požárních automobilů 

nebo na výrobu speciálních nástaveb silničních vozidel. 

2. CAS splňuje technické podmínky stanovené: 

i) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné 

údaje k provedení a vybavení CAS včetně výjimek jsou uvedeny  

v technickém průkazu motorového vozidla (osvědčení o registraci vozidla), 

j) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění 

vyhl.č.226/2005Sb. 

k) schválenými technicko přejímacími podmínkami, podle kterých CAS byla vyrobena 

a byla zařazená k jednotkám PO, a to: 

 v početním stavu osádky, 

 v provedení kabiny osádky,  

 v minimálním jmenovitém výkonu požárního čerpadla,  

 ve velikosti nádrží na hasivo, 

 v minimální velikosti výkonu lafetové proudnice, 

3. Pro barevnou úpravu CAS bude použita bílá barva RAL 9003 a červená barva  

RAL3000. 

4. Nápis s označením dislokace jednotky bude umístěn v bílém zvýrazňujícím vodorovném 

pruhu na předních dveřích kabiny osádky a znak HZS ČR nebo nápis „HASIČI“ bude 

umístěn na přední části karosérie kabiny osádky. 

5. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do CAS 

splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem 

(homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 

6. Po dokončení opravy bude provedena nová technická kontrola a měření emisí. 
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Rozsah opravy: 

Podvozková část: 

- Přetěsnění motoru 

- Seřízení vstřikovacího čerpadla a vstřikovačů 

- Výměna všech olejových náplní, včetně filtrů a vložek 

- Výměna spojky motoru 

- Výměna vzduchojemů 

- Oprava přední nápravy a řízení 

- Přetočení brzdových bubnů a výměna brzdového obložení 

- Přetěsnění a výměna poškozených vzduchových rozvodů  

- Výměna vlnovce pérování 

- Výměna tlumičů pérování 

- výměna výfukového potrubí, včetně tlumiče 

- Instalace zásuvka pro dobíjení akumulátorových baterií a přípojné místo pro doplňování 

tlakového vzduchu ze zdroje mimo CAS budou umístěny v blízkosti nástupu řidiče a budou 

nahrazeny společným prvkem, který se před spuštěním motoru samočinně odpojí. 

- Oprava stabilizátoru  

- Výměna veškerého  předepsaného osvětlení vozidla. 

 

Kabina osádky: 

- Oprava zkorodovaných dílů kabiny osádky a souvisejících součástí, včetně přemístění 

součástí stávající kabiny, které nejsou poškozeny ( radiokomunikační prvky, sedačky, držáky 

VDP atd.). 

- Oprava čalounění sedaček kabiny 

- Kabina osádky zůstává jednoprostorová, nedělená se čtyřmi dveřmi, vybavena sedadly pro 6 

osob, pro velitele, strojníka a čtyři hasiče. 
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- Kabina osádky bude vybavena přípojnými body pro montáž dobíjecích úchytů pro ruční 

svítilny. 

   - Veškeré požární příslušenství v kabině osádky bude zajištěno proti pohybu při náhlé    

změně    polohy nebo rychlosti CAS. 

- Instalace nových výplní dveří 

- Instalace nových podlahových gum 

- Instalace nového výstražného zařízení – rampa LED technologie 

- Instalace 2 kusů LED světel PREDATOR na masku vozidla 

- Instalace demontovatelného, vyprošťovacího navijáku, tažná síla 5.400 kg splňujícího EN 

14492 

 

Účelová nástavba: 

- Výměna skříní účelové nástavby včetně uzavíracích roletek z lehkého kovu s průběžnými 

madly v celé šířce roletky v počtu 6 ks a vnitřního osvětlení pomocí technologie LED lišt. 

- Prostor pro uložení požárního příslušenství a čerpací jednotky v zadní části účelové nástavby 

bude vybaven výklopnými dveřmi. 

- Nová účelová nástavba bude zhotovena z profilů z lehkých kovů a plechů z lehkého kovu 

s použitím technologie prizmatických šroubových spojů a lepení. 

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny 

z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. 

- Požární příslušenství bude v účelové nástavbě uloženo tak, aby jej bylo možné vyjímat  

a vkládat ze země, bez potřeby užití stupaček. 

- Výměna nádrže na vodu a pěnidlo. Nová nádrž na vodu s integrovanou nádrží na pěnidlo 

bude zhotovena z nerezové oceli jakosti nejméně AISI 316L a bude uložena v podélném 

směru nad páteřovým rámem podvozku vozidla. Nádrž na pěnidlo bude opatřena plnícím 

otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění.  

- Instalace nové AL podlahy paluby nástavby – zhotoveno z protiskluzového plechu 

- Instalace osvětlení paluby nástavby - LED lišty 
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- Oprava sklopného žebříku pro výstup na střechu účelové nástavby, včetně LED osvětlení. 

Tento žebřík bude umístěn na zadní straně účelové nástavby vpravo. 

- Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby bude zajištěno 4 kusy LED  zdroji neoslňujícího 

světla  umístěnými na  bočních stěnách účelové nástavby. 

- instalace teleskopického, vzduchového, osvětlovacího stožáru s dálkově ovládanou 

osvětlovací hlavicí 4x500W 

- instalace úložných prostorů na palubu nástavby – AL bedna pro ženijní výbavu, držáky 

příslušenství 

- Instalace oranžové, sváděcí LED aleje na zádní části účelové nástavby, která tvoří jeden 

celek s dvanácti světelnými zdroji. 

- Instalace LED majáku na zadní části účelové nástavby. 

- Instalace 2 kusů LED světel PREDATOR na zadní část nástavby 

- Instalace 2+2 kusů LED světel PREDATOR na boky účelové nástavby 

- Oprava a přetěsnění lafetové proudnice včetně potrubí k jejímu propojení s požárním 

čerpadlem. 

- GO účelového zařízení – čerpadlo, ventily, klapky 

- Modernizace ovládacího panelu účelového zařízení  

- Instalace reflexních prvků dle normy EN 48 

Cena provedeného technického zhodnocení  …………………. 2.650.000,- Kč 

Stanovená cena obsahuje cenu materiálu a práce, včetně DPH 21%. 

Záruka: 24 měsíců na materiál 

  24 měsíců na provedené práce 

  60 měsíců na vodní nádrž 
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Příloha 6 - Technická specifikace požárního kontejneru protiplynového 

 
A    Základní technická specifikace 

1. Předmětem technické specifikace je kontejner protiplynový, který v taktickém celku  

s požárním kontejnerovým nosičem vytvoří kontejnerový požární automobil hmotnostní 

třídy S (dále jen „KPPL“). 

2. KPPL v taktickém celku s požárním kontejnerovým nosičem splňuje technické 

podmínky stanovené: 

a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, 

b) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky a doložené kopií 

certifikátu vydaného pro daný typ zásahového požárního automobilu autorizovanou 

osobou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany  

ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb., 

a dále uvedené technické podmínky. 

3. Konstrukce a rozsah požárního příslušenství KPPL umožňuje: 

a) uskladnění, převoz a výdej zejména: 

1) dýchacích přístrojů, ochranných oděvů a detekčních prostředků, 

2) ochranných prostředků pro evakuaci obyvatel ohrožených nebezpečnými 

látkami, 

b) provádění drobné údržby dýchacích přístrojů, 

c) poskytnutí předlékařské pomoci hasičům, 

d) detekci nebezpečných látek. 

 

B    Další technické podmínky 

4. KPPL je skříňový kontejner vyrobený podle DIN 30722-1 a je určen pro přepravu  

na požárním kontejnerovým nosiči podle DIN 14 505. 

5. Celková délka KPPL (včetně oka) je 5.900 mm. 

6. Šířka KPPL je max. 2.550 mm. 
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7. Celková vnější výška KPPL (včetně kontejnerového rámu) je 2.300 mm. 

8. Výška oka je 1.570 mm podle DIN 30722-1. 

9. Celková hmotnost KPPL včetně příslušenství a požárního kontejnerového nosiče 

nepřekročí celkovou hmotnost 18 t. 

10. Hmotnost vybaveného KPPL nepřekračuje 90% nosnosti požárního kontejnerového 

nosiče, to je 10.000 kg. 

11. Kostra KPPL je svařena z ocelových profilů. Vnitřní povrch profilů je opatřit 

antikorozním nástřikem. 

12. Veškeré vnitřní prostory KPPL je možné dekontaminovat, materiály požité na vnitřní 

obklady a podlahu jsou odolné vodě. 

13. V zadní části KPPL je pracovní prostor pro drobnou údržbu dýchacích přístrojů,  

a je vybaven pracovním stolem s úložným prostorem pro nářadí, otočnou židlí  

s aretací k podlaze, osvětlením pracovní plochy stolu a přípravkem na upevnění 

dýchacího přístroje při opravě nebo čištění. 

14. Prostor pro příjem a výdej dýchacích přístrojů je v zadní části KPPL a je vybaven 

výdejním pultem a osvětlením. 

15. Zadní strana KPPL je vybavena dveřmi výklopnými nahoru, s podchodnou výškou 

nejméně 2.000 mm. 

16. KPPL je konstruován tak, aby umožňoval zkřížení, které vznikne při najetí požárního 

kontejnerového nosiče předním kolem a současně diagonálně umístěným zadním 

kolem na vyvýšeninu vysokou nejméně 200 mm nad úroveň komunikace, při 

současném zachování všech jeho funkcí v plném rozsahu. 

17. Kontejnerový rám je v zadní spodní části KPPL vybaven dvěma pojezdovými válci, 

které svým odvalováním umožňují jeho posouvání po ploše, na které stojí požární 

kontejnerový nosič. 

18. Pro barevnou úpravu KPPL je použita červená barva RAL 3000. 

19. KPPL je vybaven elektrickým rozvodem o napětí 24 V a je opatřen dvanácti pólovou 

elektrickou zásuvkou na své přední části vlevo tak, aby ji bylo možné propojit 

s požárním kontejnerovým nosičem ze země. 



Příloha 6 

Bc. Lukáš Cozl, Návrh obměny požární techniky u HZS Plzeňského kraje 
 

3 
 

20. Pro osvětlení v KPPL je použito elektrického rozvodu 24 V a elektrického rozvodu 

230 V.  

21. KPPL je vybaven dvěma akumulátorovými bateriemi 12 V a 180 Ah. 

22. KPPL je vybaven čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční svítilny Survivor 90205 

napájenými z rozvodu 12 V, případně 230 V. 

23. KPPL je vybaven vlastní elektrocentrálou s napětím 230 a 400 V a současně  

je uzpůsoben pro napojení na elektrický proud z cizího zdroje. Součástí systému  

je nabíječka s kabelem o délce 25 m pro nabíjení vlastních akumulátorových baterií. 

24. V prostoru pracovní části KPPL jsou umístěny nejméně dvě elektrické zásuvky 230 V 

s krytím IP 44. 

25. Pro osvětlení bezprostředního okolí KPPL jsou na obou bocích KPPL umístěny zdroje 

bílého neoslňujícího světla. 

26. V KPPL je umístěn zásobník pro ohřev vody o objemu min. 200 l, plnicí hrdlo  

je vyvedeno na plášť KPPL.  

27. KPPL je rozdělen pevnou přepážkou na uložený prostor pro uložení požárního 

příslušenství, a to v přední části a na pracovní prostor v zadní části.  

28. Prostor pro uložení požárního příslušenství v přední části je vybaven dvoudílnými 

výklopnými dveřmi, kdy spodní část, která se vyklápí na zem, představuje cca 1/3 

výšky kontejneru a horní část, vyklápějící se nahoru, představuje cca 2/3 výšky 

kontejneru.  

29. Spodní výklopné dveře jsou z vnitřní strany opatřeny protiskluzovým povrchem  

a v otevřené poloze slouží jako nájezdová rampa.  

30. V úložném prostoru je vytvořen samostatný oddělený prostor pro uložení znečištěných 

prostředků a přístupný zvenku. 

31. Prostor pro mokrou očistu dýchacích přístrojů je umístěn v zadní pracovní části a tvoří 

jej nerezový dřez cca 500x500 mm s nerezovou odkládací plochou, vodovodní baterie 

se sprchovou hadicí a zásobník na zachycení použité vody. 

32. Plnící lišta v pracovní části umožňuje současné plnění dvou vzduchových lahví  

300 bar a dvou vzduchových lahví 200 bar, a to pomocí kompresoru a vzduchové 

tlakové láhve 50 l/300 bar. 
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33. Bezchybné otevírání a zavírání všech dveří je možné při umístění KPPL  

i na nerovném povrchu. 

34. Pracovní prostor KPPL je v přední části pravého boku vybaven jednokřídlovými 

dveřmi s oknem umožňující větrání a zastínění. 

35. Prostor dveří na pravém boku je vybaven markýzou na ruční pohon a o délce 2 m. 

36. Na levé straně pracovního prostoru KPPL je umístěno okno umožňující větrání  

a zastínění. 

37. Ve střeše KPPL, v prostoru nad pracovním stolem, je umístěno střešní okno 

umožňující větrání. 

38. KPPL je vybaven elektrickým topením 230 V. 

39. Kompresor, elektrocentrála, vysokotlaké mycí zařízení, nádoba na použité masky  

a nádoba na použité tlakové láhve jsou umístěny ve vozících s aretací koleček. 

40. Přetlakové protichemické ochranné oděvy jsou uloženy v rozloženém stavu  

ve dvou tzv. vanách s možností vysunutí a naklopení. 

41. Pro uložení dýchacích přístrojů a náhradních tlakových láhví je použito výsuvných 

držáků. 

42. Dva vozíky na použité příslušenství, vysokotlaké mycí zařízení, přetlakové 

protichemické ochranné oděvy a elektrocentrála jsou umístěny na levé straně KPPL a 

kompresor , dýchací přístroje a náhradní láhve jsou umístěny na pravé straně KPPL po 

směru jízdy. 

43. V případě požadavků zadavatele obsahující odkazy na obchodní firmy, názvy nebo 

jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, 

popř.její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 

průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel 

v takovém případě pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 

technicky obdobných řešení. 

44. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž  

do KPPL splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným 

dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.). 
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45. Zadavatel pro výrobu KPPL dodá následující položky vlastního požárního 

příslušenství:  

 
- vzduchová tlaková láhev 7 l, 200 bar  10 ks, 
 
- dýchací přístroj Saturn S7 4 ks. 
 

 

46. Výrobce KPPL dodá následující požární příslušenství uvedené v tabulce:   

P
oložka č.  

Příslušenství MJ 
Počet 
MJ 

Cena za 
MJ 

v Kč 
vč.DPH 

Cena 
celkem 
v Kč            
vč. 

DPH 
1. Dopravní kužel ks 4 571 2 284 

2. 

Dýchací přístroj s vývodem pro 
připojení druhého uživatele typu 
Dräger Man PSS 90 

ks 10 85 904 859 040 

3. 

Elektrocentrála min. 10 kW min. 2x 
230V a 1x 400V, s krytím min. IP 
44, 

ks 1 259 829 259 829 

4. 
Přístřešek elektrocentrály pro 
ochranu proti povětrnostním vlivům 

ks 1 23 800 23 800 

5. Fólie 25x4 m polyetylénová ks 4 3 011 12 044 
6. Kanystr na vodu min. 5 l ks 1 131 131 
7. Lékárnička velikost III ks 1 9 401 9 401 

8. 
Náhradní tlaková láhev  6l/300 bar 
(odlehčená,ocel) 

ks 10 9 674 96 740 

9. 
Náhradní tlaková láhev 6,9 l/300 
bar (kompozit) 

ks 10 19 683 196 830 

10. 
Náhradní tlaková láhev 9l/ 300 bar 
(kompozit) 

ks 4 22 603 90 412 

11. 
Práškový přenosný hasící přístroj 
27A144B 

ks 1 1 081 1 081 

12. 
Práškový přenosný hasící přístroj 
55B 

Ks 1 693 693 

13. 
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 
25x10 

ks 1 2 130 2 130 

14. Pryžová obuv proti vodě pár 8 677 5 416 

15. 
Ruční svítilny v nevýbušném 
provedení typu Survivor 90205 

ks 4 6 545 26 180 

16. Rukavice proti ropným látkám ks 8 301 2 408 

17. 

Vysokotlaké mycí zařízení 
s přimísením dekontaminačního 
prostředku typu Kärcher HDS 551 
C 

ks 1 67 461 67 461 
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18. Vytyčovací kolíky ks 10 685 6 850 

19. 

Vyváděcí maska rovnotlaká Dräger 
s plicní automatikou a hadicí 
k připojení na dýchací přístroj 

ks 4 17 428 69 712 

20. 
Protichemický ochranný oděv typ 3, 
typu Microgard 2500 Plus 

ks 20 543 10 860 

21. Zdravotní nosítka ks 1 10 829 10 829 

22. 

Mobilní elektrický vzduchový 
kompresor typu Poseidon s plnícím 
tlakem 200/300 bar a výkonem min. 
200 l.min.-1, s kabelem 10 m 

ks 1 409 999 409 999 

23. 
Prodlužovaní kabel 50 m na 
navijáku pro vnější napojení KPPL 

ks 2 5 269 10 538 

24. 
Nepřetlakový protichemický 
ochranný oděv typ 6 

ks 4 4 117 16 468 

25. 
Přetlakový protichemický ochranný 
oděv typu OPCH-90 PO 

ks 4 39 002 156 008 

26. Obal na vzduchové tlakové láhve ks 20 1 780 35 600 
27. Sada nářadí k dýchacím přístrojům ks 1 12 618 12 618 
28. Záchranný kyslíkový přístroj ks 1 20 054 20 054 

29. 
Plastový obal s víkem na sudy min 
300 l 

ks 1 1 190 1 190 

30. 
Dekontaminační prostředek na 
dýchací přístroje v obalu 

sada 2 15 054 30 108 

31. 
Detekční trubičky (15 látek) 
s nasávacím zařízením 

sada 1 57 001 57 001 

32. 

Detektor výbušné koncentrace par a 
plynů seřízený na CH4 typu Gas 
Alert Micro Clip 

ks 1 25 591 25 591 

33. Brašna s kancelářskými potřebami ks 1 1 190 1 190 
34. Lékárnička velikost III ks 1 9 401 9 401 

35. 

Popisovací tabule s možností 
magnetického přichycení na vnější 
stěnu KPPL, min. rozměr tabule 1,0 
x 1,5 m 

ks 2 5 269 10 538 

36. 
Zkušební zařízení DP typu Dräger 
Testor 2100 

ks 1 153 420 153 420 

  Výbava celkem     
  

2 703 
855 
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Příloha 7 - Popis,  grafický plán,  fotografie KPPL 

Protiplynový kontejner ( dále jen KPPL ) v taktickém celku tvoří s požární kontejnerovým 

nosičem kontejnerový požární automobil hmotnostní třídy S, který umožňuje uskladnění, 

převoz a výdej dýchacích přístrojů, ochranných oděvů, detekčních prostředků a ochranných 

prostředků pro evakuaci obyvatel ohrožených nebezpečnými látkami, provádění drobné 

údržby dýchacích přístrojů, poskytnutí lékařské pomoci hasičům a detekci nebezpečných 

látek. 

Hlavní komponenty 

• Dvojprostorový skelet, svařený z ocelových profilů, polepený AL plechy 

• Délka 5900 mm, šířka 2500 mm, výška včetně kontejnerového rámu 2300 mm 

• Celková hmotnost KPPL včetně nosiče a příslušenství do 18 t 

• Vnitřní obklady a podlaha – odolné proti vodě , možnost dekontaminace 

• Venkovní osvětlení – na bocích zdroje bílého neoslňujícího světla 

• Elektrická instalace a vnitřní osvětlení – 24 V i 230 V ( dle technické specifikace ) 

• Přední část – prostor pro uložení výbavy a přídlušenství 

          . vybavena dvojdílnými výklopnými dveřmi, spodní s protiskluzovým 

pojezdem 

          . veškerá výbava je uložena dle požadavků zadavatele v držácích, vozících, 

výsuvech, či    speciálních samostatných boxech dle technické specifikace 

• Zadní část – pracovní prostor pro údržbu a výdej DP , případně zdravotní ošetření 

          . vybavena zadními výklopnými dveřmi s podchodnou výškou 2000 mm 

          . vybavena jednokřídlými dveřmi s otevíratelným snínitelným oknem 

          . vybavena nad dveřmi markýzou o délce 2 m 

          . vybavena oknem umožňujícím větrání a zastínění 
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          . vybavena střešním oknem umožňujícím větrání 

          . zásobník pro ohřev vody – 200 l 

          . elektrické topení 230 V 

          . nerezový dřez 500x500 mm s nerezovou odkládací  

     plochou, vodovodní baterie se sprchou a zásobník na použitou vodu 
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Příloha 8 – Informativní ceny AŽ IVECO MAGIRUS 

 


