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Anotace 

PŘECECHTĚL, P. Obměna požární techniky v podmínkách SDH obce. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2015. 43 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá obměnou techniky u jednotky Sboru dobrovolných hasičů 

obce Švábenice. V úvodní kapitole je charakterizováno území obce a s tím související činnost 

JSDHO Švábenice. Druhá kapitola je zaměřena na zhodnocení současného stavu techniky 

určené na čerpání vody. Ve třetí kapitole jsou popsány důvody obměny požární techniky. 

Čtvrtá kapitola se zabývá navržením vhodného automobilu pro účely JSDHO Švábenice, dále 

jsou navrhovány věcné prostředky a technika určená na čerpání vody na doplnění současného 

stavu. Poslední kapitola je zaměřena na zjištění celkových finančních nákladů na pořízení 

nového dopravního automobilu s výbavou. Cílem bakalářské práce je navržení vhodného 

automobilu s výbavou pro účely čerpání vody v podmínkách jednotky SDH obce Švábenice. 

Klíčová slova: dopravní automobil; věcné prostředky požární ochrany; obměna 

požární techniky; čerpání vody; 

  

Summary 

PŘECECHTĚL, P. Replacement of Fire Appliances in the Conditions of a Municipal 

Volunteer Fire Brigade. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 

2015. 43 p. 

 

Bachelor thesis deals with the replacement of fire appliances in the Conditions of a 

Municipal volunteer firefighters village Švábenice. The introductory chapter is characterized 

by the municipality and related activities firefighters Švábenice. The second chapter focuses 

on the evaluation of the current state of the art designed for pumping water. In the third 

chapter describes the reasons for variations of fire fighting equipment. The fourth chapter 

deals with designing a suitable vehicle for the purposes firefighters Švábenice, also are 

proposed material means a technique designed to pump water to replenish the status quo. The 

final chapter focuses on the total financial cost of a new vehicle car with equipment. The aim 

of this thesis is to propose a suitable vehicle with equipment for pumping water in terms of 

units volunteer fire brigade village Švábenice. 

Key words: transport vehicle; material means of fire protection; replacement of fire 

appliances; water pumping;  
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Seznam zkratek 

DA dopravní automobil 

HZS ČR Hasičský záchranný sbor České republiky 

JMK Jihomoravský kraj 

JPO V jednotka požární ochrany kategorie V 

JSDHO Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 

KŘ Krajské ředitelství 

OOB ochrana obyvatelstva 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 

ÚO Územní odbor 

VPPO věcné prostředky požární ochrany 
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1 Úvod 

Lidstvo se od nepaměti potýká se dvěma živly, těmi jsou požáry a povodně. Lidská 

obydlí se stavěla vždy v blízkosti řek a potoků, což mělo i svůj důvod, příkladem může být 

Mezopotámie, kde se v zemědělství využívalo jarního rozvodnění řek Eufrat a Tigrid. 

V České republice je ovšem zemědělství postaveno na jiném principu a tudíž rozvodnění 

řek a s tím spojené záplavy jsou chápány jako přírodní katastrofa, se kterou se obyvatelé 

potýkají. Odstraňování následků povodní je časově i finančně náročným procesem, který 

často trvá několik měsíců i let. 

Území obce Švábenice se v minulosti potýkalo již mnohokrát s povodněmi, 

nikterak velkého charakteru, ale přesto došlo k zaplavení řady rodinných domů 

situovaných v blízkosti místního potoka a také rodinných domů v blízkosti místního 

rybníka. Nedochází však jen k zatopení rodinných domů, či sklepů a stavení, ale při 

povodních či velmi intenzivním dešti dochází k naplavení nečistot do studen spoluobčanů, 

kteří je využívají jako zdroj pitné vody ve svém domě.  

Jednotka SDH obce Švábenice provádí při povodních preventivní opatření 

spočívající v pytlování a stavění protipovodňových hrází u rodinných domů, aby nedošlo 

k jejich zaplavení. Dále provádí čerpání vody ze zaplavených domů a následně po opadnutí 

vody provádí odčerpání zakalené vody ze studen. 

Jednotka SDH obce Švábenice je v současné době na čerpání vody vybavena 

dopravním automobilem Avia se skříňovou nástavbou. Dále je jednotka vybavena 

cisternovou automobilovou stříkačkou Škoda 706 RTHP. Doba, kdy byli Avie hitem u 

jednotek typu JPO V, kterou jsou i Švábenice, pomalu a jistě končí. Důvodem obměny 

Avií za nové automobily není jen její stáří a ukončená výroba těchto vozů, ale především 

častější poruchovost a také současné požadavky na jednotky požární ochrany. DA Avie se 

u dobrovolných hasičů využívala nejen pro účely zásahu u mimořádných událostí, kterých 

je u jednotky typu JPO V minimum oproti jednotkám vyšší kategorie, ale především jako 

dopravní automobil na soutěže v požárním sportu či jiné hasičské akce. 

V lednu roku 2015 byla naše jednotka zařazena KŘ HZS JMK do programu 

ochrany obyvatelstva. V rámci OOB bude jednotka u mimořádných událostí plnit různé 
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úkoly např. čerpací práce nebo zajištění týlu. Zařazení naší jednotky do OOB s sebou 

přináší několik nových skutečností. První z nich je rozšíření obvodu působnosti JSDHO 

Švábenice, který byl do nynější doby roven katastru obce Švábenice, od roku 2015 může 

naše jednotka v rámci OOB zasahovat u mimořádných událostí v jakékoliv části 

Jihomoravské kraje. Další skutečností je vybavenost jednotky, tedy mobilní technikou a 

věcnými prostředky požární ochrany určenými pro činnost spojenou s OOB. 

Aby jednotka SDH obce Švábenice mohla plnit úkoly na úseku ochrany 

obyvatelstva je zapotřebí, aby disponovala odpovídající mobilní technikou a věcnými 

prostředky požární ochrany. Cílem bakalářské práce je navržení vhodného automobilu 

s výbavou pro účely OOB v podmínkách jednotky SDH obce Švábenice. 
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2 Rešerše 

Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších 

předpisů.  

Základní legislativní dokument, který stanovuje povinnosti právnických a 

fyzických osob, ministerstev, krajů a obcí na úseku požární ochrany. 

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška upravuje zřizování, organizaci a vybavení jednotek PO. Dále stanovuje 

akceschopnost, činnosti hasičů, odbornou způsobilost a další. V přílohách stanovuje 

minimální počty členů jednotek PO, jejich minimální vybavení požární technikou a 

věcnými prostředky požární ochrany. 

KRATOCHVÍL, Václav a KRATOCHVÍL Michal. Technické prostředky požární 

ochrany. Ostrava: Edice Spektrum SPBI, svazek XV. 2009. 270 s. ISBN 978-80-7385-064-7 

Tato publikace charakterizuje jednotlivé věcné prostředky požární ochrany 

používané u mimořádných událostí jednotkami požární ochrany. Jsou zde charakterizovány 

elektrocentrály, kalová motorová čerpadla, kalová ponorná čerpadla a požární stříkačky. 

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

pozdějších předpisů. 

Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární techniky. V Příloze č. 2 jsou 

uvedeny technické podmínky pro dopravní automobil.  

Vyhláška č. 69/2014 Sb. Ministerstva vnitra ze dne 2. dubna 2014 o technických 

podmínkách věcných prostředků požární ochrany. 

Tato vyhláška stanoví technické podmínky věcných prostředků požární ochrany. 

V Příloze č. 2 vyhlášky 69/2014 jsou uvedeny technické podmínky požární motorové 

stříkačky. 
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3 Vymezení pojmů 

Povodeň – je charakterizována v zákoně 254/2001 Sb., o vodách a změně některých 

zákonů. Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny 

vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo 

koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit 

škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její 

odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku 

srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými 

srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou 

vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým řešením kritické 

situace na vodním díle (zvláštní povodeň) [1]. 

Záplavová území - Záplavová území jsou administrativně určená území, která 

mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen 

stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad. Vodoprávní úřad může uložit 

správci vodního toku povinnost zpracovat a předložit takový návrh v souladu s plány 

hlavních povodí a s plány oblastí povodí [1]. 

Mimořádná událost - se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 

člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací [2]. 

Zásahový požární automobil – je automobil splňující požadavky vyhlášky 35/2007 

Sb., o technických podmínkách požární techniky ve znění pozdějších předpisů [3]. 

Přenosná motorová stříkačka – je definována jako stroj určený k čerpání vody, lze 

ji přenášet dvěma čí více osobami. Je vybavena požárním odstředivým čerpadlem 

se jmenovitým výkonem, jmenovitým výtlačným tlakem, jmenovitou geodetickou sací 

výškou a jmenovitým průtokem čerpadla [4]. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hav%C3%A1rie
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivot
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
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4 Charakteristika území obce Švábenice 

4.1 Základní informace 

Na rozhraní tří krajů (Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje), východně 

ve vzdálenosti 11 km od okresního města Vyškov se nachází obec Švábenice, s rozlohou 

19,29 km
2
 a nadmořskou výškou 382 m n. m. V roce 1 170 je datována první zmínka 

o obci v souvislosti s rodem pánů ze Švábenic. V roce 2008 obec získala zpět titul 

"MĚSTYS" [6]. 

Tabulka 1 Základní informace o obci Švábenice 

 

4.2 Charakter obce z hlediska povodní 

V této kapitole jsou uvedeny základní informace týkající se obce Švábenice 

z hlediska vzniku povodní. Dále je uvedena statistika MU (viz Obr. 1) na území obce 

Švábenice z let 2005 až 2014.  

Obcí protéká Švábenický potok, který je součástí povodí Moravy, v jižní části obce 

se nachází biocentrum Švábenský rybník, který v roce 2011 prošel kompletní rekonstrukcí 

z důvodů netěsnosti starší hráze, u které hrozilo její protržení. Švábenice jsou součástí 

Jihomoravského kraje, ve kterém je dlouhodobý srážkový normál 534 mm/rok [7]. 

Status Městys

Kraj Jihomoravský

Okres Vyškov

Obec s rozšířenou působností Vyškov

Katastrální výměra 19,29 km
2

Počet obyvatel 1034 (31.10.2014)

Počet domů 380

Nadmořská výška 382 m. n. m.
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Obr. 1 Počet MU období 2005-2014 [5, 25] 

 

 

Obr. 2 Nejvyšší zvednutí hladiny potoka [8] 
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5 Zhodnocení současného stavu požární techniky 

JSDHO Švábenice 

Sbor dobrovolných hasičů ve Švábenicích má dlouholetou tradici, v roce 2016 

oslaví 120 let, za tuto dobu sbor neustále obměňuje a modernizuje požární techniku. 

V současné době je jednotka SDH Švábenice zařazena do požárního poplachového plánu 

Jihomoravského kraje. Kategoricky spadá jednotka do skupiny JPO V, tedy jednotka 

s místní působností, čemuž odpovídá i současné vybavení technikou i věcnými prostředky 

požární ochrany. Jednotka disponuje Cisternovou automobilovou stříkačkou Škoda 706 

RTHP se základním vybavením, tento automobil slouží jako prvosledové vozidlo. Pro 

účely technických zásahu a čerpání vody slouží dopravení automobil Avia, který je mimo 

vybavení určené na MU vybaven sadou pro požární sport. 

5.1 Dopravní automobil DA Avia 

Dopravní automobil DA Avia byl vyroben v roce 1979 firmou AVIA k. p. Praha-

Letňany, je tvořen kabinou pro osádku 1+2 a oddělenou skříňovou nástavbou pro uložení 

VPPO s prostorem pro osádku 8 osob (viz Obr. 3). Stav tachometru je v současnosti 

35 536 km. Na tento automobil byla v  roce 2004 naistalována skříňová nástavba pro 

uložení VPPO a požární motorové stříkačky PS 12. Nástavba je tvořena ocelovým rámem, 

oplechovaným pomocí nýtování, podlaha dřevěná, vodě odolná. Úložný prostor nástavby 

je nedostačující pro uložení současného vybavení jednotky (viz Obr. 11 a Obr. 12) [5]. 

 

Obr. 3 DA Avia JSDHO Švábenice [5] 
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Tabulka 2 Technické údaje DA Avia 

 

5.2 Věcné prostředky požární ochrany pro účely čerpání vody a jejich 

zhodnocení 

V této kapitole jsou uvedeny technické prostředky v současné výbavě JSDHO 

Švábenice (viz tab. 3). Dále jsou uvedeny technické údaje vybraných VPPO. 

 

 

 

 

 

 

 

Hmotnostní třída lehká (L)

Provedení vozidla základní

Rozměry (d/š/v) 5 610/2 230/2 675 mm

Nejvyšší hmotnost 5 150 kg

Pohotovostní hmotnost 4 350 kg

Nájezdový úhel přední/zadní 23°/19°

Max. zatížení nápravy přední/zadní 1 960 kg/3 440 kg

Max. rychlost 77 km/h

Výkon motoru 60 kW

Převodovka 4 stupně vpřed, 1 vzad

Objem palivové nádrže 70 l



 

9 

 

Tabulka 3 Seznam VPPO uložených v DA Avia 

 

Název
Počet 

ks
Poznámka Název

Počet 

ks
Poznámka

Hadice B 10 m 2
Požární sport 

mládež
Koště 1

Hadice B 20 m 9 3 nové, 6 starších Bourací sekera 1

Hadice C 10 m 4
Požární sport 

mládež
Krumpáč 1

Hadice C 20 m 9 5 starších Lopada 1

Savice 2,5 m 4
2 ks požární sport 

muži
Hadicový klíč B/C 3

Savice 1,6 m 4
Požární sport 

mládež

Požární motorová 

stříkačka PS 12
1

Kanistr PHM 1 20 l Hadicové objímky 6

Klíč k nadzemnímu 

hydrantu
1

Záchytné lano s 

karabinou
1

Sada nářadí 1 Vazáky 4

Přechody A/B, B/C, 

C/D
1, 3, 1 Sběrač 1

Sada gola 2 Přejezdové můstky 1

Vytyčovací páska 1 Hydrantový nástavec 1

Páčidlo 2
Klíč k podzemnímu 

hydrantu
1

Sekerka 4 Hasící přístroj CO2 1

Sací koš 2
1 ks požární sport 

mládež
PG6 1

Rozdělovač 2
1 ks požární sport 

mládež
Štípací sekera Fiskars 1

Hydraulický zvedák 1 Pracovní lano 20 m 2 Statika

Plnoproudá proudnice 

B bez uzávěru
1 Lékárna 1

Plnoproudá proudnice 

C bez uzávěru
2

Požární sport 

mládež
Reflexní výstražná vesta 8

Plnoproudá proudnice 

C s uzávěrem
2 Pracovní rukavice 6 Párů

Kombinovaná 

proudnice C
1 Opasek 3

Sprchová proudnice C 1 Ruční svítilna 1

Proudnice D 1 Zastavovací terč 1

Deka 1 Sportovní přilby 7
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Tabulka 4 Seznam VPPO uložených v požární zbrojnici  

 
 

 

Obr. 4 VPPO uložené v požární zbrojnici [5] 

 

 

Název  Typ

Elektrocentrála Orlík, 5 kVA

Plovoucí čerpadlo PH Cykolon II

Kalové čerpadlo ESPA

Prodlužovací kabely

Plovoucí sací koš AMPHIBIO

Motorová rozbrušovací pila STIHL TS 410

Motorová řetězová pila STIHL MS 291

Požární motorová stříkačka Tohatsu VC 85 BS
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5.2.1 Požární motorová stříkačka PS 12 

Přenosná motorová stříkačka se využívá k čerpání vody. Vzhledem k tvorbě 

výfukových zplodin není vhodné umísťovat stříkačku do uzavřených nebo těžko 

větratelných prostorů. Tato stříkačka se využívá i pro účely požárního sportu [5, 9].  

Tabulka 5 Technické údaje PS 12 

 

 

 

Obr. 5 Požární motorová stříkačka 12 [5] 

 

Motor Škoda 981 (Octavia Super)

Objem palivové nádrže 23 l

Čerpadlo
jednostupňové, odstředivé s 

plynovou vývěvou

Jmenovitý výkon (při tlaku 0,8 

Mpa a sací výšce 1,5m)
1 200 l/min

Max. sací výška 7,5 m

Pohotovostní hmotnost 185 kg

Rozměry (d/š/v) 900/603/835 mm
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5.2.2 Požární motorová stříkačka Tohatsu VC 85 BS 

Přenosná motorová stříkačka se využívá k čerpání vody. Vzhledem k tvorbě 

výfukových zplodin není vhodné umísťovat stříkačku do uzavřených nebo těžko 

větratelných prostorů [5, 9]. 

Tabulka 6 Technické údaje PMS Tohatsu VC 85 BS 

 

 

 

Obr. 6 Požární motorová stříkačka Tohatsu VC 85 BS [5] 

Motor 2-válcový, vodou chlazený

Objem palivové nádrže 18 l

Čerpadlo
jednostupňové, odstředivé, 

vysokotlaké lopatkové čerpadlo

Jmenovitý výkon (při tlaku 0,6) 2 050 l/min

Max. sací výška 7,5 m

Pohotovostní hmotnost 94 kg

Rozměry (d/š/v) 742/682/760 mm
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5.2.3 Plovoucí čerpadlo PH Cyklon II 

Tato přenosná motorová stříkačka je určena k čerpání vody z vodní hladiny. Pro 

tyto účely je osazena plovákem. Vzhledem k tvorbě výfukových zplodin není vhodné 

umísťovat stříkačku do uzavřených nebo těžko větratelných prostorů. Plovoucí čerpadlo 

lze použít k doplnění CAS z vodní hladiny nebo při čerpání vody ze zatopených prostor 

[5, 9].   

Tabulka 7 Technické údaje PH Cyklon II 

 

 

 

Obr. 7 Plovoucí motorové čerpadlo PH Cyklon II [5] 

 

Motor Honda GXV 390

Objem palivové nádrže 2,1 l

Čerpadlo Odstředivé - odlitek Al

Max. průtok 1 540 l/min

Max. výtlačná výška 55 m

Pohotovostní hmotnost 53 kg

Rozměry (d/š/v) 1030/730/500 mm
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5.2.4 Kalové ponorné čerpadlo ESPA 

Jedná se o přenosné samonasávací odstředivé čerpadlo poháněné elektromotorem. 

Toto čerpadlo je vybaveno drtičem pevných částí. Lze je použít pro čerpání kalů 

a znečištěné vody [5, 9]. 

Tabulka 8 Technické údaje kalové ponorné čerpadlo ESPA 

 

 

 

Obr. 8 Kalové ponorné čerpadlo ESPA [5] 

 

 

 

Napětí 400 V

Výkon 1,8 kW

Průtok 700 l/min

Max. výtlak 22 m

Hmotnost 36 kg
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5.2.5 Elektrocentrála Orlík 

Jde o zdroj elektrické energie pro elektrické VPPO. Elektrocentrála vyrábí 

jednofázový nebo třífázový střídavý elektrický proud [5, 9]. 

Tabulka 9 Technické údaje elektrocentrály Orlík 

 

 

 

Obr. 9 Elektrocentrála Orlík [5] 

Motor GX 390

Max. výkon 5,5 kVA

Napětí 230/400/50

Výkon motoru 6,2 kW

Obsah palivové nádrže 25 l

Hmotnost 84 kg

Rozměry (d/š/v) 685/515/535 mm
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5.2.6 Motorová řetězová pila STIHL MS 291 

Jedná se o agregát složený z motoru a řezného nástroje, který slouží pro řezání 

dřevěných trámů, stromů atd. [9, 24]. 

Tabulka 10 Technické údaje motorové řetězové pily STIHL MS 29 

 

 

 

Obr. 10 Motorová řetězová pila STIHL MS 291 [24]  

Výkon motoru 2,8 kW

Otáčky při maximálním výkonu 9 500 ot/min

Hodnota vibrací 4,5 m/s
2

Objem palivové nádrže 0,5 l

Zdvihový objem 55,5 cm
3

Hladina akustického výkonu 116 dB/(A)

Hmotnost 5,6 kg
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6 Důvod obměny dopravního automobilu DA Avia 

Obměna dopravního automobilu DA Avia je nezbytná z několika následujících 

podstatných důvodů: 

1 Nejzávažněji hodnotím stáří vozidla a s tím spojený nevyhovující technický 

stav a finanční náročnost oprav. 

2 Nedostatek úložného prostoru pro současné VPPO, které jsou uloženy 

v požární zbrojnici. V případě vzniku MU s čerpáním vody, musí jednotka 

nejprve tyto prostředky naložit do vozidla do prostoru určeného pro 

posádku. 

3 Zařazení jednotky SDH Švábenice do programu ochrany obyvatelstva 

v Jihomoravském kraji. Úkolem jednotky v rámci OOB bude provádět 

čerpání vody ze zatopených prostor a zajištění týlu u mimořádných událostí 

s dlouhodobějším charakterem.  

V rámci výše uvedeného předurčení dle bodu 3 je nutné, aby jednotka disponovala 

požárním automobilem, který je schopný dopravit družstvo 1+5 a potřebné VPPO po 

území Jihomoravského kraje. V současné době již probíhá dovybavení jednotky věcnými 

prostředky pro účely OOB, které nelze uložit z prostorových možností skříňové nástavby 

do dopravního automobilu DA Avia. 
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Obr. 11 Současné řešení převozu techniky v DA Avia, pravé dveře [27] 

 

 

Obr. 12 Současné řešení převozu techniky v DA Avia, levé dveře [27] 
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7 Volba vhodného požárního automobilu, VPPO pro 

účely JSDHO Švábenice    

Tato kapitola se věnuje navržení vhodného požárního automobilu pro podmínky a 

účely JSDHO Švábenice, dále také navržením VPPO na doplnění současného stavu 

jednotky pro účely čerpání vody a OOB. 

7.1 Volba vhodného požárního automobilu 

Při volbě vhodného požárního automobilu pro JSDHO Švábenice je zapotřebí 

zohlednit současné podmínky jednotky (rozměry požární zbrojnice) a požadavky Vyhlášky 

č. 35/2007, kde jsou v Příloze č. 1 a 2 stanoveny „Technické podmínky pro dopravní 

automobil“. Tyto požadavky lze shrnout do následujících bodů: 

A) Primární omezující podmínky JSDHO Švábenice vyplývají především z rozměrů 

požární zbrojnice, kde hlavním problémem je nájezd do profilu vrat garáže. Tyto 

charakteristiky současné požární zbrojnice, které výrazně zužují výběr vhodného 

automobilu, jsou následující: 

 nájezdový úhel    16° 

 vnitřní rozměry garáže (d/š/v)  7650/3600/4000 mm 

 průjezdný profil vrat garáže (š/v)  2670/3250 mm 

 

Obr. 13 Garáž požární zbrojnice [5] 
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Obr. 14 Nájezd garáže požární zbrojnice [5] 

 

Obr. 15 Nájezd garáže požární zbrojnice [5] 

B) Požadavek na JSDHO Švábenice vlastnit vozidlo s následujícími základními 

vlastnostmi: 

 kabina pro dopravu družstva 1+5,  

 pohon 4x4 kol, z důvodu nasazení i v těžko přístupném terénu,  

 snadná dostupnost a uložení všech VPPO, 

 vyhovovat potřebám sboru, tj. aby dopravní automobil převezl sadu na požární 

sport určenou pro mládež. 

C) Požadavky stanovené Vyhláškou č. 35/2007 Sb. pro automobil ve speciálním 

technickém provedení 
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Karoserie dopravního automobilu může být provedena v několika variantách: 

 První variantou je podvozek s krátkou kabinou oddělenou od prostoru 

nástavby, kde je prostor pro zbytek osádky.  

 

Obr. 16 Automobil dodávkového typu [26] 

 Další možností je podvozek s prodlouženou kabinou pro 6 až 7 osob, která 

je oddělená od prostoru nástavby. 

 

Obr. 17 Automobil dodávkového typu [26] 

 Poslední variantou je automobil dodávkového typu.  

 

Obr. 18 Automobil dodávkového typu [26] 
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Všechny tři varianty splňují podmínku převozu 6 osob. Vzhledem k určení vozidla 

na čerpací práce je požadována snadná dostupnost k uloženým VPPO ve vozidle. U 

automobilu dodávkového typu je přístup k uloženým VPPO pouze ze zadní strany vozu. 

Z těchto důvodů nejsou automobily dodávkového typu vhodné pro podmínky a potřeby 

JSDHO Švábenice.  

Dopravní automobil určený pro účely čerpání vody není vybaven vestavěnou nádrží na 

vodu. Lze počítat, že jeho celková hmotnost nepřesáhne 7 500 kg. Dopravní automobil bude 

tedy zařazen do kategorie L. Při MU spojených s čerpáním vody, lze předpokládat nasazení 

techniky i v těžko přístupných místech, vozidlo by tedy mělo být v provedení kategorie 2. 

Příloha č. 2 Vyhlášky č. 35/2007 Sb. [3] definuje podmínky pro dopravní automobil, 

kdy v provedení speciálním technickém umožňuje provádění záchranných prací nebo prací na 

úseku ochrany obyvatelstva. Kabina osádky pak musí být vybavena nejméně 6 sedadly. 

Zároveň vyhláška stanovuje v Příloze č. 2 v tabulce č. 1 základní požární příslušenství.  

Pro potřeby a podmínky JSDHO Švábenice navrhuji jako vhodný dopravní 

automobil v provedení speciálním technickém s oddělenou kabinou pro osádku 6 osob od 

prostoru nástavby pro uložení VPPO.  

Daným rozměrům požární zbrojnice i stanoveným požadavkům na jednotku 

vyhovují podvozky výrobců Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen. 

7.1.1 Iveco Daily 

Výhodou tohoto vozu je jeho konfigurace, po dohodě s výrobcem lze podvozek i 

kabinu upravit dle požadovaných podmínek JSDHO Švábenice. Iveco Daily nabízí širokou 

škálu podvozků s kabinou pro 6 nebo 7 osob s různými rozvory náprav, celkovými 

rozměry, hmotnostmi i motory. Mimo jiné se tento typ vozu osvědčil v praxi a stále více 

sborů při koupi nového dopravního automobilu volí právě vůz Iveco Daily, ať už 

v provedení s nástavbou nebo jako dodávkový vůz. Příkladem využití vozu jako dopravní 

automobil lze uvést JSDHO Stará Břeclav, Kyjov, Nekoř, Zastávka. 

Výrobce vozů Iveco nabízí pro dané účely JSDHO Švábenice vozidlo Iveco Daily a 

to ve dvou konfiguracích. První z nich je vozidlo Iveco Daily 4x4 s označením 55S17WD, 

druhou variantou je vůz Iveco Daily 4x2 s širokou nabídkou rozměrů podvozku a 

hmotností, pro srovnání byl vybrán podvozek s označením 50C21D [10]. 
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Obr. 19 Iveco Daily 4x4 55S17WD [10] 

 

Obr. 20 Iveco Daily 70 C17 D 4x4 [27] 

7.1.2 Volkswagen Crafter 4Motion 

Volkswagen Crafter 4Motion s pohonem všech kol 4x4 je další možnou variantou 

podvozku. Výrobce nabízí provedení tohoto podvozku se dvěma rozvory náprav, kabinou 

pro 6 osob, dvě různé délky, jednu celkovou hmotnost a tři motory [11]. 
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Obr. 21 VW Crafter 4Motion [29] 

7.1.3 Mercedes-Benz Sprinter 4x4 

Mercedes-Benz Sprinter 4x4 je další variantou podvozku vyhovující podmínkám 

a potřebám JSDHO Švábenice. Výrobce nabízí provedení tohoto podvozku se dvěma 

rozvory náprav, kabinou pro 6 osob, dvěma různými délkami, jednou celkovou hmotností 

a třemi motory [12]. 

 

Obr. 22 MB Sprinter 4x4 [26] 
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7.1.4 Porovnání parametrů jednotlivých podvozků 

Současný trh s užitkovými automobily nabízí mnoho variant podvozků s různými 

parametry a možnostmi užití. Výhodou je možnost výběru a srovnání jednotlivých 

parametrů vozů různých výrobců a následný výběr nejvhodnějšího podvozku. 

 Tabulka 11 Srovnání parametrů podvozků jednotlivých výrobců 

 

Pozn.: Uvedené ceny jsou pro podvozky s pohonem 4x2, kromě Iveca Daily 

55S17WD 

Výrobce, model
Iveco, Daily 

50C21D

Iveco, Daily 

55S17WD

Mercedes-Benz, 

Sprinter 4x4 519 

CDI/S

Volkswagen, 

Crafter 4Motion 

2FG0K500

Rozměr (d/š/v) [mm] 6 553/2 160/2 287 5 432/2 016/2 646 6 102/1 993/2 440 6 082/1 990/2 400

Rozvor náprav [mm] 3 750 3 400 3 665 3 665

Světlá výška pod přední/zadní 

nápravou [mm]
196/177 300/300 290/- 280/268

Zvýšení podvozku při pohonu 4x4 

[mm]
70 - 110 100

Max. délka nástavby [mm] 3 830 2 800 2 603 2 770

Hmotnost povolená/pohotovostní/ 

užitečná [kg]
5 200/2 220/2 980 5 500/2 770/2 730 5 000/2 150/2 850 5 000/2 127/2 873

Max. zatížení nápravy 

přední/zadní [kg]
2 100/3 700 2 450/3 700 2 000/3 500 2 000/3 500

Max. přípustná hmotnost přívěsu 

bržděný/nebržděný [kg]
3 500/750 -/750 2 000/750 2 000/750

Výkon motoru [kW] 150 125 120 120

Max. rychlost [km/hod] 159 137 145 142

Brodivost [mm] - 700 - 600

Pohon 4x2 4x4 4x4 4x4

Cena s DPH [Kč] 981.068,- 1.500.000,- 1.058.145,- 802.972,-

Zdroj [10] [10] [12] [11]
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Do tabulky byly vybrány podvozky s podobnými rozměry pro možnost porovnání 

parametrů. Přestavbu výše zmíněných podvozků na pohon 4x4 provádí rakouská 

společnost Achleitner. Úprava podvozku na pohon všech kol 4x4 u zmíněných modelů 

vzroste o 300.000,- až 600.000,- Kč (u jednotlivých podvozků se cena liší) [10, 11, 12]. 

Zmíněné podvozky po úpravě na pohon všech kol 4x4 splní podmínku rozměrů garáže 

požární zbrojnice (zvýší se jejich světlá výška a tím i nájezdové úhly). Dle parametrů 

uvedených (viz tab. 11) si můžeme všimnout, že vozy Iveco se výrazně liší oproti vozům 

MB Sprinter a VW Crafter, které se od sebe liší nepatrně. Při výběru vhodného podvozku 

pro účely bude rozhodující především cena zmíněných podvozků. Cenu podvozku Iveco 

Daily 55S17WD mi distributor nemohl sdělit, tento vůz se v současnosti neprodává na 

českém trhu z důvodů chybějící homologace, vůz se má začít na českém trhu prodávat 

v druhé polovině roku 2015. Distributor tohoto vozu mi potvrdil, že cena vozu Iveco Daily 

55S17WD se bude pohybovat okolo 1.500.000,- Kč [10]. Rozdíl v pořizovací ceně 

ostatních výše zmíněných podvozků je cca 250.000,- Kč, což je pro jednotku kategorie 

JPO V významná částka. Za tuto částku by bylo možné pořídit navrhované vybavení 

potřebné k čerpání vody. Z tohoto důvodu bude pří výběru podvozku rozhodujícím 

faktorem cena. 

7.2 VPPO navržené k doplnění současného stavu 

Tato kapitola se zabývá technickými a věcnými prostředky požární ochrany, které 

budou uloženy v dopravním automobilu. JSDHO Švábenice je v současnosti vybavena 

některými prostředky pro účely čerpání vody (viz tab. 12), část této výbavy bude použita 

pro vybavení navrhovaného dopravního automobilu, zbylé prostředky budou navrženy 

k dovybavení vozu. 
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Tabulka 12 VPPO doplněné ze současného vybavení 

 

Název Počet

PMS Tohatsu 1

Plovoucí čerpadlo PH Cyklon II 1

Kalové elektrické čerpadlo 1

Motorová řetězová pila STIHL MS 291 1

Motorová rozbrušovací pila STIHL TS 400 1

Plovoucí sací koš 1

Hadice „B“ 20 m 9

Hadice „C“ 20 m 9

Přechod B/C 3

Přechod A/B 1

Koště 1

Bourací sekera 1

Lopata 2

Krumpáč 1

Hadicový klíč 3

Vazák 4

Vytyčovací páska 1

Reflexní výstražná vesta 6

Hydrantový nástavec + klíč 1

Zastavovací terč 1



 

28 

 

7.3 Vybavení navržené k doplnění současného stavu 

Tato kapitola se zabývá porovnáním technických parametrů jednotlivých 

technických prostředků a následným navržením vhodného technického prostředku 

určeného jako součást výbavy dopravního automobilu. 

7.3.1 Kalové motorové čerpadlo 

Kalová motorová čerpadla jsou přenosné stříkačky určené k čerpání znečištěné 

vody a kalů. Tato čerpadla jsou charakterizována druhem motoru, výkonovými parametry, 

hmotností, rozměry, sací hloubkou, výtlačnou výškou a v neposlední řadě cenou. Výhody 

těchto čerpadel jsou nezávislost na elektrické energii, vyšší minutový průtok oproti 

ponorným čerpadlům. Nevýhody těchto čerpadel jsou vyšší hmotnost, omezená sací 

hloubka okolo 7 - 8 m. Vzhledem k tvorbě výfukových plynů se čerpadla nesmí instalovat 

do uzavřených prostor [9]. 

Tabulka 13 Srovnání parametrů motorových kalových čerpadel 

 

Model PH-1200 MPT 080
Honda WT 30 

XK3

Heron EMPH 

80 E9

Max. průtok 

[l/min]
1 210 1 325 1 210 1 210

Max. výtlačná 

výška [m]
26 29 27 27

Max. sací hloubka 

[m]
8 8 8 8

Otvor vstup/ 

výstup
B75 B75 B75 B75

Motor Honda GX 270 GM 291PN Honda GX 240 Heron OHV

Výkon motoru 

[kW]
6,3 5,88 6 5,9

Rozměry (d/š/v) 

[mm]
690/540/535 691/493/639 660/495/515 560/450/440

Hmotnost bez 

náplní [kg]
69 61 60 63,4

Cena vč. DPH 

[Kč]
42.108,- 44.649,- 39.991,- 23.690,-

Zdroj [14] [15] [15] [16]
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Při výběru kalového motorového čerpadla bude hlavním rozhodujícím faktorem 

cena. Dalšími faktory bude hmotnost a průtok. Cena čerpadel podle srovnání (viz tab. 13) 

závisí především na výkonu motoru a s tím spojený max. průtok, druhu motoru a výrobci. 

Hmotnost čerpadla je důležitým faktorem u MU spojených s čerpáním vody, kdy při 

manipulaci s čerpadlem s vyšší hmotností dochází k brzké únavě a vyčerpání zasahujících 

hasičů. 

Pro navrhovaný dopravní automobil určený pro účely JSDHO Švábenice je 

navrženo 1 kalové motorové čerpadlo. Pro umístění v dopravním automobilu navrhuji 

čerpadlo Heron EMPH 80 E9. 

 

Obr. 23 Heron EMPH 80 E9 [16] 

7.3.2 Kalové ponorné čerpadlo 

Kalová ponorná čerpadla jsou přenosná, samonasávací, odstředivá čerpadla hnaná 

elektromotorem určená k čerpání znečištěné vody a kalů. Tato čerpadla jsou 

charakterizovaná druhem motoru, výkonnostními parametry, hmotností, rozměry, 

maximální ponornou hloubkou a délkou kabelu. Ponorná kalová čerpadla jsou závislá na 

elektrické energii z elektrocentrály. Výhodou těchto čerpadel je jejich snadná obsluha, 

možnost sání z větších hloubek a nízká hmotnost [9]. 
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Tabulka 14 Srovnání parametrů Kalových ponorných čerpadel 

 

Pro potřeby dopravního automobilu určeného k čerpání vody je navrženo 1 kalové 

ponorné čerpadlo. V současnosti je JSDHO Švábenice vybavena jedním ponorným 

kalovým čerpadlem o výkonu 700 l/min. Pro doplnění současného stavu navrhuji kalové 

ponorné čerpadlo s výkonem do 700 l/min s nízkou váhou. Těmto parametrům nejvíce 

vyhovuje čerpadlo READY 8S. 

 

Obr. 24 READY 8S [17] 

 

Model READY 8S Nautylus 4/1
HCP PUMP 

AS 215
MAST ATP 10

Průtok [l/min] 600 710 400 1 200

Maximální ponorná 

hloubka [m]
5 18 10 14

Zrna [mm] 30 8 8 65

Výstup C52 B75 C52 B75

Hmotnost [kg] 15 20,9 30 27

Napětí [V] 230 230 230 400

Výkon [kW] 0,75 1,49 1,1 2

Rozměr (v/š) [mm] 510/280 456/250 -/210 560/230

Cena s DPH [Kč] 41.975,- 53.276,- 16.688,- 65.007,-

Zdroj [17] [18] [19] [20]
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7.3.3 Elektrocentrála 

Elektrocentrála je určena pro výrobu jednofázového nebo třífázového střídavého 

elektrického proudu. Při výběru elektrocentrály po dopravní automobil určený na čerpací práce 

by měla být věnována pozornost především jejímu výkonu a kvalitě zpracování. Čerpání vody 

po povodních je časově náročné a je důležité počítat s tím, že po celou tuto dobu bude 

elektrocentrála dodávat elektrickou energii k pohonu čerpadel, osvětlení a elektrotechnických 

prostředků k zajištění týlu.  

Elektrocentrálu volíme dle elektrospotřebičů, které budou využívat její elektrické 

energie. U elektrospotřebičů odporového typu (např. žárovka, topná tělíska) lze výkon 

elektrocentrály navrhnout dle uváděného výkonu těchto elektrospotřebičů ve wattech. Výkon 

elektrocentrály v případě napájení indukčních elektrospotřebičů (např. elektromotory, 

elektrická čerpadla, atd.) však nelze zvolit jen podle uváděného štítkového výkonu 

elektrospotřebiče ve wattech. U indukčních spotřebičů je nutno počítat s vyšším výkonem 

elektrocentrály k napájení spotřebiče za chodu o 30 %, než výkon uvádění na štítku spotřebiče. 

K rozběhu indukčních spotřebičů je nutný několikanásobně vyšší výkon elektrocentrály, než 

udávaný výkon na štítku spotřebiče. Pro navržení vhodné elektrocentrály je nutné znát 

maximální rozběhový proud (A) spotřebiče a provozní odběr proudu (A) daného spotřebiče 

[21]. 

Pokud bude elektrocentrála napájet menší synchronní elektromotor s nižším výkonem 

(do 1,5 kW), pak je zapotřebí min. 1,5 – 3krát vyššího výkonu elektrocentrály, než je štítkový 

příkon elektrospotřebiče. U elektromotorů větších výkonů (více než 1,5 kW) je nutné počítat s 

max. výkonem elektrocentrály min. 3 – 5krát větším (někdy i více), než je štítkový příkon 

elektromotoru [21]. 

Vzhledem k účelu, ke kterému je elektrocentrála určena, tedy dodávce elektrické 

energie v případě čerpání vody, osvětlení místa zásahu popřípadě připojení jiných 

elektrospotřebičů, je nutné mít elektrocentrálu s odpovídajícím výkon a krytím IP 54. 
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Tabulka 15 Srovnání parametrů Elektrocentrál 

 

Dle Tabulky 15 vyplývá, že výrobci zmiňovaných elektrocentrál používají dva motory 

Briggs & Stratton a Honda, vždy různého typu. Rozdíl můžeme sledovat u proudové zátěže, 

která se liší s rostoucím výkon elektrocentrály. Patrné jsou rozdíly v hmotnosti, kdy 

elektrocentrály s motory Honda jsou lehčí. Rozhodujícím faktorem při výběru bude cena a 

hmotnost. Vzhledem elektrotechnických prostředků, které budou uloženy v dopravním 

automobilu je postačující elektrocentrála s výkonem kolem 7 kVA. Důležitá je i hmotnost 

elektrocentrály v případě častého přenášení. Pro umístění do dopravního automobilu dle 

srovnatelných parametrů  (viz tab. 15) navrhuji elektrocentrálu Honda ECT 7000 P z důvodů 

postačujícího výkonu, nízké váhy a nejnižší pořizovací ceně. 

 

Obr. 25 Honda ECT 7000 P [21] 

Model
Geko 8000 ED 

AA/SHBA

Geko 7401 ED 

AA/HEBA

Honda ECT 

7000 P

Rosenbauer 

RS 14

Geko 13000 

ED-S/SEBA

Výkon [VA] 8 000 6 580 7 000 13 600 13 000

Proud [A] 11,5 9,4 9,5 19,7 18,6

Max. proud [A] 23 24 - - 48

Motor B&S 356 447 Honda GX 390
Honda GTX 390 

T2

22 PS B&S 

Vanguard Cooler 

Cleaner

B&S 386 447

Hmotnost [kg] 128 115 86 144 150

Cena [Kč] 140.154,- 110.079,- 79.243,- 343.200,- 164.504,-

Zdroj [22] [22] [21] [23] [22]

http://www.hondastroje.cz/katalog-produktu/industry-program/elektrocentraly/ramove-elektronickou-regulaci/produkt/honda-ect-7000-p.html
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7.4 Shrnutí kapitoly  

Současná doba umožňuje velký výběr VPPO i mobilní požární techniky s možností 

individuálního řešení dle potřeb zákazníka, což je výhodou v oblasti požární ochrany 

především z hlediska podmínek a možností jednotlivých JPO. 

Tato kapitola je souhrnem víše zmíněních informací, které představují reálný návrh 

vybavení VPPO a mobilní požární technikou pro JSDHO Švábenice. 

7.4.1 Navržení podvozku pro podmínky JSDHO Švábenice 

Vhodným dopravním automobilem pro podmínky JSDHO Švábenice je vozidlo 

s kabinou pro 6 až 7 osob oddělenou od prostoru nástavby pro uložení VPPO, s pohonem 

všech kol 4x4, hmotnostní třídy L a kategorií podvozku 2 (pro smíšený provoz). Těmto 

parametrům vyhovují čtyři typy podvozků od tří různých výrobců (viz kapitola 7.1). 

Z daných podvozků je nejvýhodnější Volkswagen Crafter 4Motion 2FG0K500. Tento 

podvozek po úpravě na pohon všech kol 4x4 splňuje požadované parametry garáže požární 

zbrojnice i požadavky JSDHO Švábenice a oproti dalším uvedeným podvozkům má 

nejnižší pořizovací cenu, což bude rozhodující faktor při výběru podvozku. 

7.4.2 Navržení vhodných VPPO 

 V této kapitole bude shrnuta výbava automobilu určeného na čerpací práce. 

Některé prostředky byly popsány v předchozích kapitolách. Zde budou již vybrány 

nejvhodnější VPPO určené k čerpání vody po povodních a pro plnění úkolů jednotky 

v rámci OOB. 

Tabulka 16 Navrhované vybavení určeného pro čerpací práce 

VPPO 
Počet 

ks 
Typ Poznámka 

Požární motorová stříkačka 1 Tohatsu VC 85 BS 
Dodáno ze současné 

výbavy 

Motorové kalové čerpadlo 1 Heron EMPH 80 E9   

Ponorné kalové čerpadlo 2 ESPA; READY 8S 
ESPA dodáno ze současné 

výbavy 

Plovoucí motorové 

čerpadlo 
1 PH Cyklon II 

Dodáno ze současné 

výbavy 

 



 

34 

 

Pokračování Tabulky 16 

VPPO 
Počet 

ks 
Typ Poznámka 

Elektrocentrála 1 Honda ECT 7000 P   

Motorová řetězová pila 1 Stihl MS 291 
Dodáno ze současné 

výbavy 

Motorová rozbrušovací 

pila 
1 Stihl MS 410 

Dodáno ze současné 

výbavy 

Přenosný rozvaděč 1     

Prodlužovací kabel 3 Cívka 25 m   

Osvětlovací LED stativ  1 2 x 20 W   

Aku Led osvětlení 1 
 

  

Sací požární hadice 3/3 A/B 2,5 m   

Požární hadice B75 12 20 m 
9 ks dodáno ze současné 

výbavy 

Požární hadice C52 8 20 m 
Dodáno ze současné 

výbavy 

Rozdělovač 1 Pákový 
Dodáno ze současné 

výbavy 

Proudnice 4 B/C různé druhy 
Dodáno ze současné 

výbavy 

Sací koš 1/1 A/B 
Koš A dodán ze současné 

výbavy 

Plovoucí sací koš 1 Amphibio 
Dodáno ze současné 

výbavy 

Nastavovací žebřík 1 Sada   

Brodící kalhoty 4 
 

  

Záchranná vesta 2 
 

  

Lano záchytné/ventilové 5/2 
Na vidličce 

s karabinou 
  

Kanystr s benzínem 2 20 l   

Zbytek výbavy odpovídá požadavkům dle Vyhlášky 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požárních techniky, ve znění pozdějších předpisů. 
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8 Ekonomické aspekty zpracovaného návrhu 

Pořídit nový dopravní automobil vyhovující jak rozměrům garáže požární 

zbrojnice, tak potřebám JSDHO Švábenice není finančně snadnou záležitostí. Tato část je 

zaměřena na stanovení celkových finančních nákladu na pořízení nového automobilu 

s nástavbou a věcnými prostředky požární ochrany.  

8.1 Celková výše nákladů na pořízení DA s nástavbou 

V této části je provedena kalkulace ceny podvozku, úpravy na pohon všech kol 4x4 

a nástavby. Cena nástavby se liší dle druhu matriálu a použitých prvků k uložení VPPO 

v prostoru nástavby. 

Cena podvozku Volkswagen Crafter 2FG0K500   802.972,- Kč [11] 

Cena úpravy na pohon všech kol 4Motion    cca 400.000,- Kč [11] 

Cena nástavby dopravního automobilu    od 400.000,- Kč [13] 

Celková cena DA bez VPPO s DPH    cca 1.602.972,- Kč 

8.2 Celková výše nákladu na doplnění současného stavu VPPO 

V tabulce 17 jsou uvedeny ceny jednotlivých VPPO  k doplnění současného stavu. 

Dále je uvedena celková kalkulace vybraných VPPO. 

Tabulka 17 Celková cena VPPO na doplnění současného stavu 

VPPO 
Počet 

ks 

Cena s DPH 

[Kč] 
Zdroj 

Kalové motorové čerpadlo Heron EMPH 80 E9 1 23.690,- [16] 

Kalové ponorné čerpadlo READY 8S 1 41.975,- [17] 

Honda ECT 7000 P 1 79.243,- [21] 

Sada nastavovací žebřík 1 23.323,- [15] 
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Pokračování Tabulky 17 

VPPO 
Počet 

ks 

Cena s DPH 

[Kč] 
Zdroj 

Osvětlovací stativ LED 1 2.990,- [17] 

Aku led osvětlení 1 1.185,- [28] 

Prodlužovací kabel 3 8.954,- [17] 

Hadice B75 7 15.925,- [15] 

Sací požární hadice A/B 3/3 13.077,- [15] 

Sací koš B 1 1.694,- [15] 

Trhací hák 1 1.754,- [15] 

Brodící kalhoty 4 4.976,- [15] 

Záchranná vesta 2 3.775,- [15] 

Celková cena VPPO   222.561,-   

 

8.3 Možnosti financování navrhovaného DA s výbavou 

Obec Švábenice svým počtem obyvatel patří mezi větší obce, čemuž odpovídá i její 

rozpočet, který v roce 2014 byl 17.538.900,- Kč [6]. Rozpočet jednotky SDH Švábenice 

v roce 2014 pak činil 69.000,- Kč [6]. Samotný Sbor dobrovolných hasičů si pomocí 

brigád a pořádání různých společenských akcí přivydělává na svoji činnost a v současnosti 

dle zprávy revizora poklady SDH je výše finančních prostředků 390.000,- Kč [5], tyto 

prostředky však nelze v celé své výši investovat do navrhovaného automobilu. Sbor si 

musí ponechat nutnou finanční rezervu pro případ údržby techniky, pro mládež a další 

nutné výdaje na činnost sboru. Jihomoravský kraj každoročně vypisuje účelové dotace na 

nákup jak techniky, tak VPPO. Dotace na dopravní automobil činí max. 500.000,- Kč, 

dotace na VPPO činí max. 300.000,- Kč [25]. Poslední možností jak získat potřebné 

finance na pořízení navrhovaného automobilu jsou finanční dary od sponzorů. 
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9 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout vhodný dopravní automobil, který bude 

svými parametry vyhovovat rozměrům garáže požární zbrojnice a potřebám JSDHO 

Švábenice. 

V první kapitole této práce jsem charakterizoval území obce Švábenice, uvedl 

analýzu zásahů spojených s čerpáním vody za období 2005 - 2014 na území obce 

Švábenice. Z analýzy vyplývá, že zásahová činnost JSDHO Švábenice spočívá především 

v čerpání vody a odstraňování následků způsobených povodní či přívalovými dešti. 

Druhá kapitola je zaměřena na zhodnocení současného stavu mobilní požární 

techniky a věcných prostředků požární ochrany. Dopravní automobil DA Avia 

je v současném technickém stavu nevyhovující pro potřeby JSDHO Švábenice. 

Vybavenost věcnými prostředky požární ochrany je v současné podobě pro potřeby 

JSDHO Švábenice v rámci obce vyhovující, ovšem po zařazení jednotky do programu 

ochrany obyvatelstva je nutné jednotku dovybavit výše zmíněnými prostředky. 

Ve třetí kapitole jsou shrnuty důvody obměny současné požární techniky. Hlavním 

důvodem je stáří a s tím spojený špatný technický stav DA Avie. Dalšími důvody jsou 

nevyhovující úložný prostor skříňové nástavby, do níž nelze uložit veškeré VPPO, které 

jsou skladovány v garáži požární zbrojnice. Posledním důvodem zařazení jednotky 

do programu ochrany obyvatelstva.  

Ve čtvrté kapitole jsem se zabýval navržením vhodného podvozku, který by 

vyhovoval jak rozměrům garáže, tak potřebám JSDHO Švábenice. Jako nejvýhodnější 

podvozek, dle zkoumaných parametrů, byl vybrán Volkswagen Crafter 4Motion. Dále 

jsem se v této kapitole zabýval navržením vhodných VPPO na doplnění současného stavu, 

které jsou uvedeny v kapitole 7.4.2, v práci jsem se nezabýval navržením všech VPPO 

a rozmístěním těchto prostředků v nástavbě z důvodů rozsahu této práce. 

V poslední kapitole jsou uvedeny náklady spojené s pořízením nového dopravního 

automobilu a VPPO k doplnění současného stavu jednotky. Dále jsou zde shrnuty 

možnosti financování tohoto návrhu. 
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Věřím, že v nejbližších letech proběhne realizace tohoto návrhu, nejen z důvodů 

zařazení jednotky do programu ochrany obyvatelstva, ale především z důvodů 

nevyhovujícího technického stavu dopravního automobilu DA Avia. 
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