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Anotace 

Zhodnocení současného stavu doplňování pohonných hmot do zásahových 

poţárních automobilů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je 

stanoveno jako hlavní cíl této bakalářské práce. Úvod práce tvoří stručný popis 

Moravskoslezského kraje a jeho pokrytí hasičskými stanicemi. Druhá část práce shrnuje 

současné způsoby nákupu pohonných hmot. Podstatná část práce se zabývá vybavením 

stanic vlastními nádrţemi na pohonné hmoty a dostupností veřejných čerpacích stanic. 

V další části je popis pouţitých technologií pro skladování pohonných hmot, poţadavky na 

pravidelné kontroly a s tím spojené legislativy. V poslední části je návrh na doplnění 

nádrţí na skladování pohonných hmot na další stanice. Závěrem je shrnutí současného 

stavu, jeho zhodnocení a vyhodnocení cílů práce.  

Klíčová slova: pohonné hmoty, čerpací stanice, hasičská stanice, poţární zásahová 

vozidla. 

 

Summary 

The evaluation of the current state of refueling in fire fighting cars of the Fire 

Brigade of the Moravian-Silesian Region is set as the main objective of this bachelor 

thesis. The introduction of the thesis is a brief description of the Moravian-Silesian region 

and its coverage by fire stations. The second part summarizes the current ways of 

purchasing fuel. The main part of the thesis deals with the equipment of stations with their 

own fuel tanks and the availability of public filling stations. In the next part is a description 

of used technologies for fuel storage, requirements for regular inspections and related 

legislation. The last part is a proposal to refuel tanks for fuel storage at other stations. The 

conclusion is a summary of the current situation, its evaluation and evaluation of the goals 

of the work. 

Keywords: fuel, gas station, fire station, fire-fighting vehicles. 
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Úvod 

Pohonné hmoty vnímám jako základní nutný poţadavek pro řádné fungování 

všech dostupných prostředků zásahové techniky hasičského záchranného sboru, při jejich 

nedostatku a moţnosti řádného a pravidelného zásobování by nebylo moţné provádět 

efektivně téměř ţádné zásahy.  

V mé bakalářské práci pouţiji především přehledy s popisem technologií na 

jednotlivých stanicích v Moravskoslezském kraji k vyhodnocení vyuţívání způsobů a 

technologií pro skladování a výdej pohonných hmot pro techniku Hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje v kombinaci s přehledem veřejně přístupných stanic. Rád 

bych se soustředil na efektivnost – dojezdové vzdálenosti, u jednotlivých stanic.  

Součástí vyhodnocení bude i zjištění, jakých systémů u čerpání paliva jednotlivé 

stanice vyuţívají, a poté technický popis jednotlivých zařízení a poţadavky na jejich 

údrţbu.  

Současně bych rád zhodnotil, zda by bylo pro hasičské stanice výhodnější, v 

případě, ţe nemají vlastní nádrţ na pohonné hmoty, ji zřídit nebo i nadále vyuţívat 

čerpacích stanic veřejných nebo vyuţívaní nádrţí na pohonné hmoty na hasičských 

stanicích, které jimi disponují.  

Předpokládám, ţe vyuţívání vlastních nádrţí na pohonné hmoty, je pro hasičské 

stanice efektivnější, neţ vyuţívání veřejných čerpacích stanic. A to jak z hlediska uzavírání 

dalších smluv na čerpání paliva na veřejných čerpacích stanicích – zřizování a evidence 

čerpacích karet, plus jejich další vyúčtování, tak také proto, ţe dočerpání paliva je méně 

časově náročné a technika bude rychleji připravena k dalšímu moţnému zásahu.  
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1 Charakteristika kraje 

1.1 Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský kraj je jedním ze 14. vyšších územních samosprávních celků 

v České republice. Kraj se nachází na severovýchodě našeho území a jeho rozloha je 5 428 

km², rozlohou zaujímá 6. místo mezi kraji. Celý kraj tvoří jednu z nejvíce okrajových částí 

České republiky. Sousedí převáţně s krajem Olomouckým a v malém území se Zlínským 

krajem.  

Území kraje je velice geograficky rozmanité. Masív Hrubého Jeseníku, 

s nejvyšším vrcholem kraje a celé Moravy horou Praděd (1 491 m n. m.), jej ohraničuje ze 

západu. Dále jej tvoří Nízký Jeseník, který má pozvolnější terén a Oderské vrchy. Dále na 

jihovýchod krajina z Ostravské pánve a Opavské níţiny opět stoupá a získává horský 

charakter. Hřbety Beskyd u slovenské hranice s Lysou horou (1 323 m n. m.) tvoří hranici 

s Polskem. 

 

Obr. 1 Moravskoslezský kraj 2 

Více neţ polovinu území kraje zaujímá zemědělská půda, na dalších více neţ 35 

% se rozprostírají lesní pozemky (především ve shora uvedených horských oblastech 

Jeseníků a Beskyd). Vedle přírodního bohatství se v kraji vyskytují bohaté zásoby 
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nerostných surovin – především rozhodující domácí zásoby černého uhlí, dále například 

loţiska zemního plynu. 

 

Obr. 2 Moravskoslezský kraj- okresy 3 

Moravskoslezský kraj je vymezen okresy – Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, 

Nový Jičín, Opava a Ostrava-město a je rozdělen na 22 správních obvodů obcí s rozšířenou 

působností, do kterých spadá celkem 300 obcí, z toho je 42 měst. Kraj je třetí nejlidnatější 

kraj v České republice, ve městech ţijí tři čtvrtiny obyvatelstva Moravskoslezského kraje. 

S počtem 1 215 tisíc obyvatel je třetí nejlidnatější v ČR. V krajské metropoli Ostravě ţije 

přes 292 tisíc obyvatel, coţ je zhruba čtvrtina obyvatel kraje. Další velká města s počtem 

obyvatel nad 50 tisíc jsou Havířov, Opava, Frýdek-Místek a Karviná. Více neţ dvě třetiny 

dokončených bytů v Moravskoslezském kraji jsou v rodinných domech. 

 

Obr. 3 Moravskoslezský kraj- správní obvody 4 
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Nejvýznamnějším vodním tokem je Odra pramenící v Oderských vrších. 

Hlavními zdroji pitné vody jsou vodárenské nádrţe Šance a Morávka 

v Moravskoslezských Beskydech a Kruţberk v Nízkém Jeseníku. 

Přírodní charakter a odlišný ekonomický vývoj se podílejí na rozdílech v kvalitě 

ţivotního prostředí jednotlivých oblastí kraje. Kraj vţdy patřil a i nadále patří mezi 

nejdůleţitější průmyslové regiony střední Evropy, avšak odvětvová struktura dnes přináší 

nemalé problémy související s restrukturalizací celého regionu a s tím souvisí i potíţe 

s řešením jedné z nejvyšších nezaměstnaností v České republice. Palčivým problémem je 

pak podíl dlouhodobě nezaměstnaných (déle neţ 12 měsíců) na celkovém počtu 

nezaměstnaných, který je v regionu nad úrovní celorepublikového průměru. 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, kdy 

je nejvíce vzdálen od přímých kontaktů s metropolí státu. Novými spojnicemi ke zlepšení 

celkové dopravní obsluţnosti je dlouhodobě budovaná dálnice D1. Silniční komunikační 

systém dále doplňují hlavní mezinárodní silnice I/11 (E 75): Opava – Ostrava – Český 

Těšín – Mosty u Jablunkova a I/48 (E 462): Nový Jičín – Frýdek-Místek – Český Těšín, 

které procházejí východní částí kraje. Moravskoslezský kraj protínají dva ţelezniční tahy 

evropského významu. Dosaţitelnost regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím 

mezinárodního letiště v Mošnově, druhého největšího letiště v ČR, jehoţ délka přistávací 

dráhy 3 500 m umoţňuje přistávání všech kategorií letadel bez omezení 1. 

1.2 Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje má organizační strukturu 

danou Organizačním řádem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, 

vydaného ve Sbírce interních aktů řízení ředitele Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje pod číslem 23/2008.  

Územní odbory jsou zřízeny pro zajištění výkonu státní správy na úseku poţární 

ochrany, integrovaného záchranného systému, ochrany obyvatelstva a za účelem plnění 

úkolů krizového řízení- Mají místní působnost danou územím okresu, v němţ sídlí.  
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Moravskoslezský kraj je rozdělen na šest územních odborů s celkem dvaadvaceti 

hasičskými stanicemi. Níţe uvádím přehled členění hasičských stanic: 

Územní odbor Bruntál:  - hasičská stanice Bruntál, 

     - hasičská stanice Krnov, 

     - hasičská stanice Rýmařov. 

Územní odbor Frýdek-Místek: - hasičská stanice Frýdek-Místek, 

    - integrované výjezdové centrum Třinec, 

    - integrované výjezdové centrum Nošovice. 

Územní odbor Karviná:  - hasičská stanice Karviná, 

     - hasičská stanice Bohumín, 

     - hasičská stanice Český Těšín, 

     - hasičská stanice Havířov, 

     - hasičská stanice Orlová. 

Územní odbor Nový Jičín:  - hasičská stanice Nový Jičín, 

     - hasičská stanice Bílovec. 

Územní odbor Ostrava:  - integrované výjezdové centrum Ostrava – Zábřeh, 

     - hasičská stanice Ostrava – Fifejdy, 

     - integrované výjezdové centrum Ostrava – Poruba, 

     - integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih, 

     - integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava, 

     - integrované výjezdové centrum Ostrava – Přívoz. 

Územní odbor Opava:  - hasičská stanice Opava, 

     - hasičská stanice Hlučín, 

     - hasičská stanice Vítkov 5, 6. 
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2 Pohonné hmoty u hasičského záchranného sboru 

Dostatek pohonných hmot pro zásahové poţární automobily je základním 

poţadavkem pro moţnost jejich okamţitého nasazení v případě potřeby. Řád strojní sluţby 

se zabývá mimo jiné poţadavky na doplňování pohonných hmot a zajištění jejich 

dostatečné zásoby. 

V Řádu strojní sluţby je uvedeno, ţe zásahová poţární technika, která je zařazená 

do pohotovosti nebo do zálohy, musí mít stále zcela naplněné nádrţe pohonnými hmotami. 

Přičemţ se za plnou nádrţ povaţuje nádrţ, která obsahuje minimálně 90 % z maximálního 

uvedeného obsahu pohonných hmot. Pokud jsou v příslušenství této poţární techniky 

kanistry na pohonné hmoty, tak také tyto musí být plné. 

Řád strojní sluţby dále uvádí povinnost mít pro kaţdou zásahovou poţární 

techniku, která je zařazena do pohotovosti nebo do zálohy, připravenou takovou zásobu 

pohonných hmot, která zajistí ujetí 100 km nebo dvě hodiny provozu této techniky 7. 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje řeší zajištění pohonných hmot 

dvěma způsoby, a to čerpáním pohonných hmot u veřejných čerpacích stanic za pouţití 

tankovacích karet, nebo zřízením vlastních nádrţí pro skladování pohonných hmot přímo 

na hasičských stanicích [8]. 

2.1 Nákup pohonných hmot u Hasičského záchranného sboru České republiky 

Nákup pohonných hmot je u Hasičského záchranného sboru řešen prostřednictvím 

uzavřených rámcových smluv. Smlouvy uzavírá Ministerstvo vnitra České republiky s 

vybranými dodavateli. 

2.1.1 Nákup u čerpacích stanic prostřednictvím karet CCS 

Na rok 2017 byla v platnosti rámcová smlouva číslo MV-105043-28/VZ-2015, 

uzavřená se společností CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. v září 2016 na dobu 

48 měsíců. Nákupy pohonných hmot u čerpacích stanic jsou prováděné bezhotovostně 

prostřednictvím karet CCS vystavených dodavatelem pohonných hmot. Výroba, provoz a 

veškerý servis související s těmito kartami je na základě této smlouvy zdarma [9]. 
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V příloze této smlouvy je uveden seznam čerpacích stanic určených k plnění této 

smlouvy pro celou Českou republiku. Čerpací stanice určené pro Moravskoslezský kraj: 

1) AB OIL, Kunín 472, 742 53 Kunín, 

2) BALTIC, Rudé armády 2079/13b, 733 01 Karviná, 

3) LXM, tř. Osvobození 99/15A, 742 35 Odry, 

4) EUROBIT, Na Poříčí 3241, 738 01 Frýdek-Místek, 

5) EUROBIT, Koukolná 75, 735 71 Dětmarovice, 

6) EUROBIT, Těšínská 2023/177, 710 00 Ostrava, 

7) IPARI PARK, Butovická 904, 742 13 Studénka, 

8) GOLD, Krnovská 1020/16, 792 01 Bruntál, 

9) GOLD, Zadky 23, 747 74 Neplachovice, 

10) MOL, Bystřice 581, 739 95 Bystřice, 

11) MOL, Krnovská 742/7, Město Albrechtice, 

12) MOL, Olomoucká 1869/24, 792 01 Bruntál, 

13) OMV, Obránců míru 1361/53a, 742 21 Kopřivnice, 

14) ROBIN OIL, Opavská 1242/54, 795 01 Rýmařov, 

15) TANK ONO, Mošnov 310, 742 51 Mošnov, 

16) BENZINA, Čsl. Armády 2243/5, 794 01 Krnov, 

17) BENZINA, tř. 17. Listopadu 1537/4, 734 01 Karviná, 

18) UNICORN, Dobrá 307, 739 51 Dobrá, 

19) UNICORN, Těšínská 2760/38, 746 01 Opava, 

20) GLOBUS, Plesná 326, 725 27 Ostrava, 

21) TESCO, Sjízdná 5554/2, 722 00 Ostrava, 

22) TESCO, Novinářská 2137/6a, 702 00 Ostrava, 

23) TMAS, Bílovecká 1234/2, 721 00 Ostrava, 

24) EUROBIT, Vratimovská 211/124, 719 00 Ostrava [8]. 
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Obr. 4 Mapa čerpacích stanic 8 

 

Cena za pohonné hmoty načerpané na těchto čerpacích stanicích se podle této 

rámcové smlouvy stanovuje podle vzorce: 

𝑁𝐶 =  𝑃𝑇 + 𝐼𝑃 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒 ∗  𝐾𝑇 ∗
𝐷𝑅

1000
+ 𝑆𝑃𝐷      (1) 

kde:  

NC - nabídková cena za litr (Naturalu 95 nebo nafty bez DPH), 

PT  - aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací z předešlého týdne (Platts, 

Berges, FOB, Rotterdam, Mean), 

IP - prémium tuzemského trhu v USD a tunu paliva (náklady zpracování, doplnění 

bioloţkou, marţe dodavatele, dopravní a provozní náklady) 

KT - aritmetický průměr denních kotací kurzu Kč/USD vydaných ČNB za předchozí 

týden, 

DR - referenční hustota (natural 95 = 0,755 kg/m
3
, nafta motorová = 0,845 kg/m

3
), 

SPD - spotřební daň (natural 95 = 12,84 Kč bez DPH, nafta = 10,95 Kč bez DPH). 
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Platební karty CCS je moţné pouţít i na jakékoli jiné veřejné čerpací stanici, která 

platby těmito kartami akceptuje, ale v takovém případě se nákup uskuteční za cenu 

uvedenou na stojanu této čerpací stanice [9].  

2.1.2 Nákup do vlastních úloţišť 

Pro rok 2017 byly uzavřené dvě rámcové smlouvy na nákup pohonných hmot 

(motorové nafty a Naturalu 95) do vlastních úloţišť hasičského záchranného sboru. 

Natural 95 

Nákup Naturalu 95 byl pro rok 2017 řešen rámcovou smlouvou MV-4138-28/VZ-

2016, uzavřenou s dvěma dodavateli, kterými jsou společnosti ČEPRO, a.s. a 

UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Konkrétní nákup je realizován vţdy na základě kupní smlouvy uzavřené na 

základě minitendru, vyhlášeného prostřednictvím elektronického nástroje NEN. 

Cena za pohonné hmoty se podle této rámcové smlouvy stanovuje podle 

následujícího vzorce: 

𝑁𝐶 =  𝑃𝑇 + 𝐼𝑃 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒 ∗  𝐾𝑇 ∗
𝐷𝑅

1000
+ 𝑆𝑃𝐷 + 𝐷𝑀 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒    (2) 

kde je:  

NC - nabídková cena za litr, 

PT  - aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací z předešlého týdne (Platts, 

Berges, FOB, Rotterdam, Mean), 

IP - prémium tuzemského trhu v USD a tunu paliva (náklady zpracování, doplnění 

bioloţkou, marţe dodavatele, dopravní a provozní náklady) 

KT - aritmetický průměr denních kotací kurzu Kč/USD vydaných ČNB za předchozí 

týden, 

DR - referenční hustota (Natural 95 = 0,755 kg/m
3
), 

SPD - spotřební daň (Natural 95 = 12,84 Kč bez DPH), 

DM - dopravní marţe dodavatele za litr v Kč bez DPH [10]. 
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Motorová nafta 

Nákup motorové nafty byl pro rok 2017 řešen rámcovou smlouvou MV-4138-

29/VZ-2016, uzavřenou s dvěma dodavateli. Dodavateli jsou společnosti UNIPETROL 

RPA, s.r.o. a ČEPRO, a.s. 

Realizace nákupu je prováděna stejným způsobem jako u Naturalu 95 a to vţdy 

smlouvou uzavřenou na základě minitendru, vyhlášeného prostřednictvím elektronického 

nástroje NEN. 

Cena za pohonné hmoty se podle této rámcové smlouvy stanovuje podle vzorce: 

𝑁𝐶 =  𝑃𝑇 + 𝐼𝑃 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒 ∗  𝐾𝑇 ∗
𝐷𝑅

1000
+ 𝑆𝑃𝐷 + 𝐷𝑀 𝑢𝑐ℎ𝑎𝑧𝑒č𝑒    (3) 

kde je:  

NC - nabídková cena za litr, 

PT  - aritmetický průměr všech uveřejněných denních kotací z předešlého týdne (Platts, 

Berges, FOB, Rotterdam, Mean), 

IP - prémium tuzemského trhu v USD a tunu paliva (náklady zpracování, doplnění 

bioloţkou, marţe dodavatele, dopravní a provozní náklady) 

KT - aritmetický průměr denních kotací kurzu Kč/USD vydaných ČNB za předchozí 

týden, 

DR - referenční hustota (nafta motorová = 0,845 kg/m
3
), 

SPD - spotřební daň (nafta motorová = 10,95 Kč bez DPH), 

DM - dopravní marţe dodavatele za litr v Kč bez DPH [11]. 
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3 Současný způsob zajištění pohonných hmot 

3.1 Územní odbor Bruntál 

Na území územního odboru se nachází tři hasičské stanice, a to Bruntál, Krnov a 

Rýmařov. 

Hasičská stanice Bruntál 

Stanice sídlí na adrese Zeyerova 15, 792 01 Bruntál. Jedná se o centrální stanici 

typu C1. Stanice typu C1 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 13osob. K zajištění zásahu je na této stanici dislokovaná technika 

uvedená v tabulce 1 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy        

MV-105043-28/VZ-2015 [8]. 

Tab. 1 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Bruntál 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilová plošina do 40 m Mercedes-Benz AP 40-S1 

automobilový ţebřík do 30 m Renault AZ 30-M1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/3400/210-S2T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 7-M2 

poţární kontejnerový nosič Tatra PKN 12-S3 

velitelský automobil Škoda VEA-L1 

velitelský automobil Škoda VEA-L1 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L1 

technický automobil Mercedes-Benz TA/CH-L1 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

velitelský automobil Mitsubishi VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

vyprošťovací automobil Tatra VYA 2-S3 
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V městě Bruntál jsou dvě čerpací stanice, které jsou zapsány v rámcové smlouvě 

k čerpání pohonných hmot. Je to čerpací stanice MOL, se sídlem Olomoucká 1869/24, 792 

01 Bruntál. Tato stanice je ve vzdálenosti 2,3 kilometru od hasičské stanice. Druhá čerpací 

stanice je GOLD, Krnovská 1020/16, 792 01 Bruntál, tato je vzdálena 3 kilometry. 

Nejbliţší čerpací stanice je OMV, Staroměstská 6, 792 01 Bruntál, která je vzdálena 1,5 

kilometru. Tato stanice rovněţ odpovídá poţadavkům uvedeným v rámcové smlouvě, ale 

není v ní uvedena [9]. 

Hasičská stanice Krnov 

Stanice sídlí na adrese U Poţárníků 61/33, 794 01 Krnov. Jedná se o pobočnou 

stanici typu P2. Stanice typu P2 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 8 osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 2 [12]. 

Tab. 2 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Krnov 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/3400/210-S2T 

automobilová plošina do 30 m Tatra AP 27-S2 

automobilová plošina do 30 m Renault AP 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Renault CAS 20/4000/0-M3LP 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a pouze vyuţívá veřejné čerpací 

stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. Nejbliţší veřejná 

čerpací stanice je Benzina, Čsl. Armády 2243/5, 794 01 Krnov, která je zároveň uvedena 

v rámcové smlouvě [8, 9]. 

Hasičská stanice Rýmařov 

Stanice sídlí na adrese Revoluční 23, 795 01 Rýmařov. Jedná se o pobočnou 

stanici typu P1. Stanice typu P1 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav 
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příslušníků na směnu je 5 osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 3 [12]. 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá veřejné čerpací stanice 

uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. V Rýmařově je pouze 

jedna čerpací stanice, která je uvedena v rámcové smlouvě k čerpání pohonných hmot. 

Jedná se o čerpací stanici Robin Oil, Opavská 1242/54, 795 01 Rýmařov. Tato stanice je ve 

vzdálenosti 1,4 kilometru. Nejbliţší čerpací stanice je Mitos, Ţiţkova 260/21, 795 01 

Rýmařov, která je vzdálena 0,7 kilometru. Tato stanice však neodpovídá poţadavkům 

rámcové smlouvy ze dvou důvodů, má krátkou otevírací dobu a nepřijímá karty 

společnosti CCS [8, 9]. 

Tab. 3 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Rýmařov 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

automobilová plošina do 30 m Tatra AP 27-S2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

3.2 Územní odbor Frýdek-Místek 

Na území územního odboru se nachází tři hasičské stanice, hasičská stanice 

Frýdek-Místek, integrované výjezdové centrum Nošovice a integrované výjezdové 

centrum Třinec. 

Hasičská stanice Frýdek-Místek 

Stanice sídlí na adrese Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek. Jedná se o 

centrální stanici typu C2. Stanice typu C2 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 15osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná 

technika uvedená v tabulce 4 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nadzemní dvouplášťovou nádrţ 

NDN 22000 KOMFORT od společnosti TRASO s.r.o. o objemu 22 000 litrů. Nádrţ na 

benzín Natural 95 na této stanici není a k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice 

uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015 [8]. 
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Ve Frýdku-Místku je jedna čerpací stanice, která je uvedena v rámcové smlouvě 

k čerpání pohonných hmot, a to čerpací stanice Eurobit, Na Poříčí 3241, 738 01 Frýdek-

Místek. Tato stanice je ve vzdálenosti 4 kilometry. Tato stanice je zároveň nejbliţší stanice 

splňující podmínky rámcové smlouvy [9]. 

Tab. 4 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Frýdek-Místek 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/3400/210-S2T 

automobilová plošina do 30 m Tatra AP 27-S2 

automobilová plošina do 40 m Mercedes-Benz AP 40-S1 

automobilový ţebřík do 30 m IFA AZ 30-M2 

automobilový ţebřík do 40 m Mercedes-Benz AZ 37-M1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Reanult CAS 20/4000/0-M3LP 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 7-M2 

poţární kontejnerový nosič Tatra PKN 10-S3 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L1 

technický automobil Mercedes-Benz TA/CH-L1 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

velitelský automobil Mitsubishi VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

vyprošťovací automobil Tatra VYA 2-S3 

Integrované výjezdové centrum Třinec 

Centrum sídlí na adrese Frýdecká 848, 739 61 Třinec. Jedná se o pobočnou stanici 

typu P4. Stanice typu P4 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 13osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 5 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

Nejbliţší čerpací stanicí, která je uvedená v rámcové smlouvě k čerpání 

pohonných hmot, je čerpací stanice MOL, Bystřice 581, 739 95 Bystřice. Tato stanice je v 
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dojezdové vzdálenosti 7,5 kilometru. Nejbliţší čerpací stanice splňující poţadavky 

rámcové smlouvy je Shell, Oldřichovice 254 Třinec, 739 58 Třinec, která je vzdálena 1,5 

kilometru [9]. 

Tab. 5 Dislokované požární zásahové automobily – i. v. c. Třinec 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilový ţebřík do 30 m Mercedes-Benz AZ 30-M1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

dopravní automobil 8 Volkswagen DA 0-L1Z 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

Integrované výjezdové centrum Nošovice 

Integrované výjezdové centrum sídlí na adrese Nošovice 155, 739 51 Dobrá. 

Jedná se o pobočnou stanici typu P3. Stanice typu P3 je určena k zabezpečení 1 výjezdu 

k zásahu a základní stav příslušníků na směnu je 11 osob. K zajištění je na této stanici 

dislokovaná technika uvedená v tabulce 6 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

Nejbliţší čerpací stanice, která je uvedena v rámcové smlouvě k čerpání 

pohonných hmot je čerpací stanice Unicorn, Dobrá 307, 739 51 Dobrá. Tato stanice je ve 

vzdálenosti 0,9 kilometru [9]. 

Tab. 6 Dislokované požární zásahové automobily – i. v. c. Nošovice 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 
automobilová plošina do 30 m Mercedes-Benz AP 30-S1 
cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 
dopravní automobil 8 Volkswagen DA 0-L1Z 
kombinovaný hasicí automobil Tatra KHA 20/6000/3000/0/500-S2 
velitelský automobil Škoda VEA-L2 
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3.3 Územní odbor Karviná 

Na území územního odboru se nachází pět hasičských stanic, Karviná, Bohumín, 

Český Těšín, Orlová a Havířov. 

Hasičská stanice Karviná 

Stanice sídlí na adrese Ostravská 883/8, 733 01 Karviná - Fryštát. Jedná se o 

centrální stanici typu C2. Stanice typu C2 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 15. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika 

uvedená v tabulce 7 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

Tab. 7 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Karviná 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilový jeřáb Terex AJ 40-S2 

automobilová plošina do 40 m Mercedes-Benz AP 40-S1 

automobilový ţebřík do 40 m Mercedes-Benz AZ 37-M1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 10-S1 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L1 

technický automobil Mercedes-Benz TA/CH-L1 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

velitelský automobil Mitsubishi VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

 

V Karviné jsou dvě čerpací stanice, které jsou uvedené v rámcové smlouvě 

k čerpání pohonných hmot. Je to čerpací stanice Baltic, Rudé armády 2079/13b, 733 01 

Karviná. Tato stanice je ve vzdálenosti 3kilometry. Druhou je čerpací stanice Benzina, 
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Třída 17. Listopadu 1537/4, 734 01 Karviná. Tato stanice je ve vzdálenosti 6 kilometrů. 

Obě stanice jsou zároveň nejbliţšími stanicemi splňující podmínky rámcové smlouvy. 

V kratší vzdálenosti od hasičské stanice se nacházejí tři další čerpací stanice, kterými jsou 

čerpací stanice GS, Bohumínská 1949/3, Fryštát, 733 01 Karviná, PHM Albert, Nádraţní 

1939/4A, 735 06 Karviná a EuroOil, Ostravská 748/6a, 733 01 Karviná, ale ani jedna 

z nich nesplňuje poţadavky uvedené v rámcové smlouvě [9]. 

Hasičská stanice Bohumín 

Stanice sídlí na adrese Čs. Armády 1141, 735 81 Bohumín. Jedná se o pobočnou 

stanici typu P2. Stanice typu P2 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 8. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 8 [12]. 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá veřejné čerpací stanice 

uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. Nejbliţší čerpací stanice, 

která je uvedena v rámcové smlouvě k čerpání pohonných hmot je čerpací stanice Eurobit, 

Koukolná 75, 735 71 Dětmarovice. Tato stanice je ve vzdálenosti 12 kilometrů. Čerpací 

stanice v bliţším okolí hasičské stanice nesplňují poţadavky rámcové smlouvy [8, 9]. 

Z důvodu velké vzdálenosti k nejbliţší vhodné čerpací stanici se zde pro převoz 

pohonných hmot vyuţívá přívěs PHM BSS PJ a na stanici se z něj tankují zásahové 

automobily. Jedná se přívěs určený k přepravě pohonných hmot a objemu 600 litrů [13]. 

Tab. 8 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Bohumín 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilový ţebřík do 30 m Mercedes-Benz AZ 30-M1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

Hasičská stanice Český Těšín 

Stanice sídlí na adrese Masarykovy sady 34, 737 01 Český Těšín. Jedná se o 

pobočnou stanici typu P1. Stanice typu P1 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 5 osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná 

technika uvedená v tabulce 9 [12]. 



 

18 

 

Ani tato stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá veřejné čerpací 

stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. V Českém Těšíně 

není ţádná čerpací stanice, která je uvedena v rámcové smlouvě. Nejbliţší čerpací stanice, 

která je uvedena v rámcové smlouvě k čerpání pohonných hmot je čerpací stanice Benzina, 

tř. 17. listopadu 1537/4, Karviná. Tato stanice je ve vzdálenosti 12,8 kilometru. Ve 

vzdálenosti 0,75 kilometru je čerpací stanice Shell, Jablunkovská 1935/10 Český Těšín, 

737 01 Český Těšín, která splňuje poţadavky rámcové smlouvy [8, 9]. 

Tab. 9 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Český Těšín 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

velitelský automobil Škoda VEA-L1 

Hasičská stanice Havířov 

Stanice sídlí na adrese Karvinská 1277/1, 736 01 Havířov - Město. Jedná se o 

pobočnou stanici typu P4. Stanice typu P4 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 13. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika 

uvedená v tabulce 10 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

Tab. 10 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Havířov 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilová plošina do 30 m Tatra AP 27-S2 

automobilová plošina do 40 m Mercedes-Benz AP 40-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

dopravní automobil 8 Volkswagen DA 0-L1Z 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

vyprošťovací automobil Tatra VYA 2-S3 
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V Havířově není ţádná čerpací stanice uvedená v příloze rámcové smlouvy a 

nejbliţší taková je čerpací stanice Eurobit, Těšínská 2023/177, 710 00 Ostrava. Nejbliţší 

čerpací stanice odpovídající poţadavkům je OMV, Moskevská 26B, 736 01 Havířov, 

vzdálená jen 250 metrů [9]. 

Hasičská stanice Orlová 

Stanice sídlí na adrese Okruţní 902, 735 14 Orlová - Lutyně. Jedná se o pobočnou 

stanici typu P2. Stanice typu P2 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 8. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 11 [12]. 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá veřejné čerpací stanice 

uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. V Orlové není čerpací 

stanice, která by byla uvedena v příloze rámcové smlouvy. Nejbliţší veřejná čerpací 

stanice uvedená v rámcové smlouvě je Benzina, Tř. 17. listopadu 1537/4, Karviná, která je 

vzdálená 13 kilometrů. V Orlové odpovídá poţadavkům čerpací stanice Shell, Na 

Stuchlíkovci 1347, 735 53 Orlová vzdálená 2,1 kilometru [8, 9]. 

Z důvodu velké vzdálenosti k nejbliţší vhodné čerpací stanici se zde pro převoz 

pohonných hmot vyuţívá přívěs PHM BSS PJ a na stanici se z něj tankují zásahové 

automobily. Jedná se přívěs určený k přepravě pohonných hmot a objemu 600 litrů [13]. 

Tab. 11 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Orlová 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilová plošina do 30 m Renault AP 30-S1 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

3.4 Územní odbor Nový Jičín 

Na území územního odboru se nachází dvě hasičské stanice, Nový Jičín a Bílovec. 

Hasičská stanice Nový Jičín 

Stanice sídlí na adrese Zborovská 7, 741 01 Nový Jičín. Jedná se o centrální 

stanici typu C1. Stanice typu C1 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a základní 
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stav příslušníků na směnu je 13. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 12 [12]. 

Tab. 12 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Nový Jičín 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilová plošina do 40 m Mercedes-Benz AP 40-S1 

automobilový ţebřík do 30 m Iveco AZ 30-M1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 8-S1 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L1 

technický automobil Mercedes-Benz TA/CH-L1 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

velitelský automobil Mitsubishi VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

vyprošťovací automobil Tatra VYA 2-S3 

 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

V Nové Jičíně není čerpací stanice, která by byla uvedena v příloze rámcové 

smlouvy.  Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě je AB Oil, Kunín 472, 742 

53 Kunín, tato je vzdálena 7 kilometrů. Nejbliţší čerpací stanice splňující poţadavky 

rámcové smlouvy je Shell, Zborovská Nový Jičín, 741 01 Nový Jičín vzdálená 200 metrů 

[9]. 

Hasičská stanice Bílovec 

Stanice sídlí na adrese Boţeny Němcové 1182/8, 734 01 Bílovec. Jedná se o 

pobočnou stanici typu P1. Stanice typu P1 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 5osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná 

technika uvedená v tabulce 13 [12]. 
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Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster, o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

V Bílovci není čerpací stanice, která by byla uvedena v příloze rámcové smlouvy.  

Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě je Ipari Park, Butovická 904, 742 13 

Studénka, tato je vzdálena 9 kilometrů. Nejbliţší čerpací stanice splňující poţadavky 

rámcové smlouvy je OMV, Ostravská 260, 743 01 Bílovec a je vzdálená 1 kilometr [9]. 

Tab. 13 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Bílovec 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilová plošina do 30 m Renault AP 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

3.5 Územní odbor Ostrava 

Na území územního odboru se nachází hasičská stanice Ostrava – Fifejdy a 

integrovaná výjezdová centra, Ostrava – Zábřeh, Ostrava – Poruba, Ostrava – Jih, Ostrava 

– Přívoz a Slezská Ostrava. 

Integrované výjezdové centrum Ostrava – Zábřeh 

Integrované výjezdové centrum sídlí na adrese Výškovická 40, 700 30 Ostrava - 

Zábřeh. Stanice je současně i sídlem krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje a je zde vyhrazený prostor pro záloţní techniku. Jedná se o 

centrální stanici typu C3. Stanice typu C3 je určena k zabezpečení 3 výjezdů k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 20 osob. K zajištění je na této stanici dislokovaná 

technika uvedená v tabulce 14 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění pohonných hmot podzemní nádrţ s výdejními 

stojany od společnosti TATSUNO-BENČ EUROPE a. s. Nádrţ má kapacitu 20 000 litrů 

motorové nafty a 10 000 litrů benzínu Natural 95 [8]. 
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Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě je TMAS, Bílovecká 

1234/2, 721 00 Ostrava, tato je vzdálena 5 kilometrů. Nejbliţší čerpací stanice splňující 

poţadavky rámcové smlouvy je Armex, Výškovická, 700 30 Ostrava-jih, která je naproti 

stanici přes ulici [9]. 

Tab. 14 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Ostrava – Zábřeh 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

automobilový jeřáb Terex AJ 40-S2 

účelový automobil do 3500 kg Artic Cat UA/SXS 2 

pásové vozidlo účelové Argo ARGO 0 

automobilový ţebřík do 30 m Mercedes-Benz AZ 30-M1 

automobilový ţebřík nad 40 m Iveco AZ 50-S2 

automobilový ţebřík nad 40 m Mercedes-Benz AZ 53-S1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Dennis CAS 20/3100/200-M1T 

cisternová automobilová stříkačka 20 Dennis CAS 20/3100/200-M1T 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

dopravní automobil 8 Mercedes-Benz DA 0-L2Z 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 12-S2 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 12-S2 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 12-S3 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M2 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

poţární kontejnerový nosič Scania PKN 12-S2 

poţární kontejnerový nosič Scania PKN 12-S2 

poţární kontejnerový nosič Scania PKN 12-S2 

kombinovaný hasicí automobil Tatra 
KHA 

20/1900/3000/0/3000-S2 

kombinovaný hasicí automobil Scania 
KHA 

60/6000/3000/5/3000-S1 

účelový automobil do 3500 kg Ford UA/MOS 0 
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Tab. 14 Pokračování 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L2 

technický automobil Iveco TA/N-L1 

technický automobil Mercedes-Benz TA/CH-L2 

účelový automobil nad 3500 kg Mercedes-Benz UA/ELEKTRO 0 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

velitelský automobil Volkswagen VEA-L2 

velitelský automobil Volkswagen VEA-L2 

velitelský automobil Volkswagen VEA-L2 

vyprošťovací automobil Mercedes-Benz VYA 18-S2 

Hasičská stanice Ostrava – Fifejdy 

Stanice sídlí na adrese Ul. Odboje 8, 702 00 Moravská Ostrava. Jedná se o 

pobočnou stanici typu P4. Stanice typu P4 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a 

základní stav příslušníků na směnu je 13. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika 

uvedená v tabulce 15 [12]. 

Tab. 15 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Ostrava – Fifejdy 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

automobilový ţebřík do 30 m Mercedes-Benz AZ 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

dopravní automobil 8 Mercedes-Benz DA 0-L1Z 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 8-S1 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

kombinovaný hasicí automobil Tatra 
KHA 

20/1900/3000/0/3000-S2 

účelový automobil nad 3500 kg Mercedes-Benz UA/MOS 0 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L2 

technický automobil Mitsubishi TA/ZÁM.-L2 

technický automobil Škoda VEA-L2 
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Tato stanice vyuţívá pro zajištění pohonných hmot nadzemní nádrţe s výdejními 

stojany od společnosti TATSUNO-BENČ EUROPE a. s. První nádrţ má kapacitu 16 000 

litrů motorové nafty a druhá 9 000 litrů motorové nafty a 7 000 litrů benzínu Natural 95 

[8]. 

Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě je Eurobit, Těšínská 

2023/177, 710 00 Ostrava, tato je vzdálena 6 kilometrů. Nejbliţší čerpací stanice splňující 

poţadavky rámcové smlouvy je Eurobit, Místecká 3342, 702 00 Moravská Ostrava a 

Přívoz, která je vzdálená 1 kilometr [9]. 

Integrované výjezdové centrum Ostrava – Poruba 

Integrované výjezdové centrum sídlí na adrese Martinovská 36/1622, 708 00 

Ostrava - Poruba. Jedná se o pobočnou stanici typu P3. Stanice typu P3 je určena 

k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav příslušníků na směnu je 11. K zajištění je 

na této stanici dislokovaná technika uvedená v tabulce 16 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 5 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání benzínu se vyuţívá podzemní nádrţ s výdejními stojany na stanicích Ostrava - 

Zábřeh a Ostrava - Fifejdy případně pak neveřejné čerpací stanice uvedené v příloze 

rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015 [8]. 

Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě je Globus, Plesná 326, 725 

27 Ostrava, tato je vzdálena 3,3 kilometru. Nejbliţší čerpací stanice splňující poţadavky 

rámcové smlouvy je Benzina, Opavská 407, 708 00 Ostrava, která je vzdálená 2,9 

kilometru [9]. 

Tab. 16 Dislokované požární zásahové automobily – i. v. c. Ostrava – Poruba 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

automobilový ţebřík do 30 m Mercedes-Benz AZ 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

technický automobil Mercedes-Benz TA/LEZCI-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 
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Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih 

Integrované výjezdové centrum sídlí na adrese Kaminského 636/12, 724 00 Nová 

Bělá. Jedná se o pobočnou stanici typu P3. Stanice typu P3 je určena k zabezpečení 1 

výjezdu k zásahu a základní stav příslušníků na směnu je 11. K zajištění je na této stanici 

dislokovaná technika uvedená v tabulce 17 [12]. 

Tab. 17 Dislokované požární zásahové automobily – i. v. c. Ostrava – Jih 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

automobilová plošina do 30 m Mercedes-Benz AP 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

dopravní automobil 8 Mercedes-Benz DA 0-L1Z 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 8-S1 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá pro zajištění pohonných 

hmot podzemní nádrţ s výdejními stojany na stanicích Ostrava - Zábřeh a Ostrava -Fifejdy. 

Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě MV-105043-28/VZ-2015 je Eurobit, 

Vratimovská 711/124, 719 00 Slezská Ostrava-Kunčice, která je vzdálená 8 kilometrů. 

Nejbliţší čerpací stanic plnící poţadavky je Benzina, Místecká 733, 720 00 Ostrava – 

Hrabová vzdálená 2,8 kilometru [8, 9]. 

Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava 

Integrované výjezdové centrum sídlí na adrese Čs. armády 1892/20a, 709 00 

Slezská Ostrava. Jedná se o pobočnou stanici typu P3. Stanice typu P3 je určena 

k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav příslušníků na směnu je 11. K zajištění je 

na této stanici dislokovaná technika uvedená v tabulce 18 [12]. 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá pro zajištění pohonných 

hmot podzemní nádrţ s výdejními stojany na stanicích Ostrava - Zábřeh a Ostrava - 

Fifejdy. Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě MV-105043-28/VZ-2015 je 

Eurobit, Těšínská 2023/177, 710 00 Slezská Ostrava, která je vzdálená 2,5 kilometru a 

zároveň je to nejbliţší čerpací stanice, která splňuje podmínky rámcové smlouvy [8, 9]. 
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Tab. 18 Dislokované požární zásahové automobily – i. v. c. Slezská Ostrava 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

automobilová plošina do 30 m Mercedes-Benz AP 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

účelový automobil nad 3500 kg Mercedes-Benz UA/COBRA 0 

dopravní automobil 8 Mercedes-Benz DA 0-L2Z 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

Integrované výjezdové centrum Ostrava – Přívoz 

Integrované výjezdové centrum sídlí na adrese Slovenská 1149/5, 702 00 Ostrava. 

Jedná se o pobočnou stanici typu P3. Stanice typu P3 je určena k zabezpečení 1 výjezdu 

k zásahu a základní stav příslušníků na směnu je 11. K zajištění je na této stanici 

dislokovaná technika uvedená v tabulce 19 [12]. 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá pro zajištění pohonných 

hmot podzemní nádrţ s výdejními stojany na stanicích Ostrava - Zábřeh a Ostrava - 

Fifejdy. Nejbliţší čerpací stanice uvedená v rámcové smlouvě MV-105043-28/VZ-2015 je 

TMAS, Bílovecká 1234/2, 721 00 Ostrava, která je vzdálená 6,9 kilometru. Nejbliţší 

čerpací stanice, která splňuje podmínky rámcové smlouvy je OMV, Mariánskohorská 312, 

709 00 Moravská Ostrava a Přívoz vzdálená 2,4 kilometru [8, 9]. 

Tab. 19 Dislokované požární zásahové automobily – i. v. c. Ostrava – Přívoz 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Mercedes-Benz CAS 20/2700/200-S1T 

automobilová plošina nad 40 m Mercedes-Benz AP 42-S1 

účelový automobil do 3500 kg ArcticCat UA/SXS 2 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

dopravní automobil 8 Mercedes-Benz DA 0-L1Z 

kombinovaný hasicí automobil Scania 
KHA 

60/6000/3000/5/3000-S1 

technický automobil Mercedes-Benz TA-L1 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

vyprošťovací automobil Tatra VYA 2-S3 
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3.6 Územní odbor Opava 

Na území územního odboru jsou tři hasičské stanice, Opava, Hlučín a Vítkov. 

Hasičská stanice Opava 

Stanice sídlí na adrese Těšínská 39, 746 01 Opava. Jedná se o centrální stanici 

typu C2. Stanice typu C2 je určena k zabezpečení 2 výjezdů k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 15. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 20 [12]. 

Tato stanice vyuţívá pro zajištění motorové nafty nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster o objemu 9 000 litrů. Nádrţ na benzín Natural 95 na této stanici není a 

k čerpání se vyuţívají veřejné čerpací stanice uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-

105043-28/VZ-2015 [8]. 

Nejbliţší čerpací stanice je Unicorn, Těšínská 2760/38, 746 01 Opava, která je 

zároveň uvedena v rámcové smlouvě a je přímo naproti hasičské stanice [9]. 

Tab. 20 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Opava 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilový jeřáb Terex AJ 40-S2 

automobilová plošina do 30 m Tatra AP 27-S2 

automobilová plošina do 40 m Mercedes-Benz AP 40-S1 

automobilový ţebřík do 40 m Mercedes-Benz AZ 37-M1 

cisternová automobilová stříkačka 20 Renault CAS 20/3500/400-M3LP 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-S3VH 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 8-S1 

poţární kontejnerový nosič Mercedes-Benz PKN 5-M1 

protiplynový automobil Mercedes-Benz PPLA-L1 

technický automobil Mercedes-Benz TA/CH-L1 

vyšetřovací automobil Mitsubishi VA-L2 

velitelský automobil Mitsubishi VEA-L2 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

vyprošťovací automobil Tatra VYA 2-S3 
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Hasičská stanice Hlučín 

Stanice sídlí na adrese Celní 6, 748 01 Hlučín. Jedná se o pobočnou stanici typu 

P1. Stanice typu P1 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav příslušníků 

na směnu je 5. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená v tabulce 21 

[12]. 

Tab. 21 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Hlučín 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilová plošina do 30 m Renault AP 30-S1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-3VH 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 

 

Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá veřejné čerpací stanice 

uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. V Hlučíně není čerpací 

stanice, která je uvedena v rámcové smlouvě k čerpání pohonných hmot. Nejbliţší taková 

je čerpací stanice TMAS, Bílovecká 1234/2, 721 00 Ostrava. Tato stanice je ve vzdálenosti 

11,4 kilometru. Nejbliţší čerpací stanice je Shell, Markvartovická 1791/7, 748 01 Hlučín, 

která je vzdálena 2,1 kilometru. Tato čerpací stanice odpovídá poţadavkům rámcové 

smlouvy [8, 9]. 

Hasičská stanice Vítkov 

Stanice sídlí na adrese Hasičská 266, 749 01 Vítkov. Jedná se o pobočnou stanici 

typu P1. Stanice typu P1 je určena k zabezpečení 1 výjezdu k zásahu a základní stav 

příslušníků na směnu je 5. K zajištění je na této stanici dislokovaná technika uvedená 

v tabulce 22 [12]. 

Tab. 22 Dislokované požární zásahové automobily – h. stanice Vítkov 8 

Typ automobilu Tovární značka Sloţený název 

cisternová automobilová stříkačka 20 Tatra CAS 20/4000/240-S2T 

automobilový ţebřík do 30 m Mercedes-Benz AZ 30-M1 

cisternová automobilová stříkačka 30 Tatra CAS 30/9000/540-3VH 

velitelský automobil Škoda VEA-L2 
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Stanice nemá vlastní nádrţ na pohonné hmoty a vyuţívá veřejné čerpací stanice 

uvedené v příloze rámcové smlouvy MV-105043-28/VZ-2015. Ve Vítkově není čerpací 

stanice, která je uvedena v rámcové smlouvě k čerpání pohonných hmot. Nejbliţší taková 

je čerpací stanice LXM, tř. Osvobození 99/15A, 742 35 Odry. Tato stanice je ve 

vzdálenosti 17,2 kilometru. Nejbliţší čerpací stanice je EuroOil, Komenského 151, 749 01 

Vítkov, která je vzdálena 0,6 kilometru. Tato čerpací stanice odpovídá poţadavkům 

rámcové smlouvy [8, 9]. 

4 Pouţité technologie 

Po shrnutí přehledu hasičských stanic uvedených shora vyplývá, ţe pro 

skladování pohonných hmot u hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje 

jsou pouţité tyto dvě technologie: 

- Kingspan TITAN FuelMaster, 

- Ocelová nádrţ s výdejním stojanem od firmy TATSUNO EUROPE a.s., 

- NDN 22000 KOMJFORT od společnosti TRASO s.r.o. s výdejním zařízením 

CUBE-MC. 

4.1 Nádrţ Kingspan TITAN FuelMaster 

Nádrţ FuelMaster je nadzemní dvouplášťová nádrţ, která je vyrobená ze 

stabilizovaného polyetylenu odolného proti UV záření. Nádrţ je určená pro skladování 

motorové nafty a v ţádném případě nesmí být pouţita ke skladování benzínu, nebo jiných 

kapalin. Vyrábí se v pěti velikostech, a to o objemu 1 200, 2 500, 3 500, 5 000 a 9 000 litrů 

(jmenovitý objem je 95% přepadového objemu nádrţe) [13]. 

Vybavení nádrţe 

Výdejní zařízení je vybaveno čerpadlem o maximálním výkon 72 l/min (nádrţe o 

objemu 1 200 a 2 500 litrů mají čerpadlo menší o výkonu 56 l/min). Ve standardní výbavě 

nádrţe je analogový průtokoměr, který lze nahradit digitálním, nebo evidenčním systémem 

pro 120 uţivatelů. Nádrţ je vybavena flexibilním sacím potrubím 1 se zpětným ventilem a 

sítkem. Výdej je zajištěn flexibilní hadicí s průměrem 3/4 o délce 4 m (nádrţe 1 200 a      
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2 500 l) nebo 6 m (nádrţe 3 500, 5 000 a 9 000 l) s pistolí s automatickým ventilem, který 

uzavře průtok paliva při dosaţení maximální hladiny v plněné nádrţi. 

Nádrţ je osazená čidlem hladiny Watchman Sonic Plus s integrovaným čidlem 

úniku motorové nafty mezi pláště. Při stáčení chrání nádrţ před přeplněním čidlo 

maximální hladiny a také je ve vnitřní nádrţi automatický odvzdušňovač. Na nádrţi jsou 

dva revizní otvory, z nichţ jeden je přístupný jen po demontáţi víka nádrţe. Kryt 

výdejního zařízení je vybaven dvěma zámky [13]. 

 

 

Obr. 5 Nádrž FuelMaster 14 

4.2 Výdejní stojany BMP5xx 

Výdejní stojany slouţí k čerpání paliv a olejů, etalonu a benzinu do automobilů. 

Výdejní stojany jsou vybavené hydraulikou sestávající se z čerpacího monobloku a 

pístového měniče. Čerpací monoblok je osazen vstupním a výstupním filtrem, 

odlučovačem par, zpětným ventilem a regulovatelným rotačním čerpadlem. Výdejní 

stojany jsou osazené elektronickým počítadlem s diagnostikou a displejem ukazujícím 

načerpané mnoţství paliva. Výdejní hadice je osazena pistolí s funkcí automatického 
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vypnutí při dosaţení maximální hladiny plněné nádrţe a hadice jsou vyrobené 

z antistatické pryţe odolné proti benzínu 15. 

Na výdejních stojanech na stanicích Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Fifejdy jsou 

osazené kreditní automaty „Chipper“. Jde o standardní výdejní stojany TATSUNO 

EUROPE vybavené modulem PDECRE pro bezobsluţné čerpání pomocí bezkontaktních 

čipů. Před tankováním se přiloţí čip, případně jde nastavit i čtyř místný PIN. Do paměti 

automatu se zaznamená natankované mnoţství pohonných hmot, datum a čas a číslo čipu 

16. 

 

 

Obr. 6 Výdejní stojan TATSUNO EUROPE 17 

4.3 NDN 22000 KOMFORT 

Nádrţ NDN 22000 KOMFORT od společnosti TRASO s.r.o. je netlaková 

nadzemní dvouplášťová nádrţ z ocelového plechu. Nádrţe NDN se vyrábí o objemech 850 

– 50 000 litrů. Nádrţ je určena ke skladování ropných produktů. Vnější plášť nádrţe slouţí 

zároveň jako havarijní jímka, dno nádrţe je také zdvojené. Ve stěnách a dně nádrţe nejsou 

prostupy ani armatury. 

Nádrţ je chráněna proti úniku skladované kapaliny do meziplášťového prostoru. 

Kontrola těsnosti meziprostoru je zaloţena na snímačích kapalin a par umístěných v tomto 



 

32 

 

meziprostoru. Vzdálenost vnějšího a vnitřního pláště je 10 milimetrů. Víko nádrţe je 

jednoplášťové a vyztuţené. Nádrţ můţe být v případě potřeby vybavena vnitřní přepáţkou 

k rozdělení na dvě nebo více komor. Při pouţití nádrţe pro skladování kapalin I. aţ IV. 

Třídy nebezpečnosti je na víku umístěno toto příslušenství: 

- odkalovací armatura, 

- odvzdušňovací armatura, 

- armatura k instalaci systému zjišťování netěsností mezipláště, 

- měrná tyč k měření výšky hladiny 

- plnící armatura, 

- otvor pro zařízení proti přeplnění nádrţe 18. 

 

Obr. 7 Nádrž NDN 22000 KOMFORT 19 

 

Nádrţ je vybavená výdejním zařízením CUBE-MC. Jedná se o zařízení určené 

k výdeji motorové nafty s moţností pouţití pro nadzemní i podzemní nádrţe. Zařízení se 

skládá ze samonasávacího lamelového čerpadla s obtokovým ventilem a filtrem na hrubé 

nečistoty a z průtokoměru. Výdej je zajištěn přes hadici, která je v základu 4 metry dlouhá 

a automatickou pistoli A60. Zařízení není určené k prodeji pohonných hmot. Součástí 

výdejního zařízení je evidenční systém, kdy jsou prostřednictvím čipů přidělených 

jednotlivým uţivatelům evidované údaje o čerpání 20. 
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5 Legislativa pro skladování a výdej pohonných hmot 

5.1 Poţární ochrana a bezpečnost práce při skladování a výdeji pohonných hmot 

Čerpací stanice pohonných hmot jsou řešené v zákoně číslo 311/2006 Sb., Zákon 

o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých 

souvisejících zákonů (známý jako Zákon o pohonných hmotách). Vlastní sklad pohonných 

hmot provozovaný hasičským záchranným sborem podle §2, písmene f) tohoto zákona 

není čerpací stanicí pohonných hmot. Čerpací stanice pohonných hmot podle tohoto není 

stavba, nebo zařízení, kde se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu [21]. 

Pohonné hmoty Natural 95 a motorová nafta jsou hořlavé kapaliny. Benzín   

Natural 95 je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí  -20 °C. 

Motorová nafta je hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti s bodem vzplanutí  55 °C [22, 

23, 24]. 

Základní předpis, který se zabývá skladováním hořlavých kapalin, je norma ČSN 

65 0201 Hořlavé kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci, stanovující 

poţadavky na poţární bezpečnost. Tato norma se zabývá projektováním nových staveb a 

změn stávajících staveb, ve kterých jsou uloţené hořlavé kapaliny. Řeší především 

provedení skladovacích nádrţí a jejich poţární zabezpečení. Tato norma stanoví postup a 

intervaly pravidelných kontrol a zkoušek těsnosti [24, 25]. 

Další normou je ČSN 62 0202 Hořlavé kapaliny – plnění a stáčení výdejní čerpací 

stanice, která se zabývá projektováním nových a změn stávajících plnících a stáčecích 

stanovišť hořlavých kapalin, čerpacích stanic a výdejních stojanů [25]. 

Navrhováním a provozem objektů určených ke skladování a manipulaci s ropnými 

látkami, vzhledem k ochraně povrchových a podzemních vod, se zabývá norma            

ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – objekty pro manipulaci s ropnými 

látkami a jejich skladování. 

Norma ČSN 75 3415 upravuje také provoz skladovacích nádrţí na pohonné hmoty 

a jejich zkoušení. Provoz musí být v souladu s vydaným provozním řádem, který obsahuje: 

- titulní list (označení a umístění skladu, údaje o provozovateli, schvalování a platnosti), 

- popis jednotlivých částí, 
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- údaje o skladované látce, 

- pokyny pro obsluhu a údrţbu, 

- plán kontrol a zkoušek těsnosti, 

- postup pro odstranění poruch, 

- pokyny bezpečnosti práce a hygieny, 

- provozní záznamy, 

- postup pro případ havárie [26]. 

5.2 Kontroly a zkoušky 

Pravidelné kontroly a zkoušky skladovacích nádrţí a technologie se provádí podle 

dokumentace výrobce, v souladu s provozním řádem a s normami. Kontroly a čištění 

technologických zařízení a skladovacích nádrţí se provádí podle dokumentace výrobce 

zařízení a ve lhůtách stanovených výrobcem. Kontrola nepropustnosti meziprostoru 

dvouplášťových nádrţí se provádí minimálně jednou za rok, nestanoví-li výrobce lhůtu ke 

kontrole kratší. Nádrţe zevně nekontrolovatelné, kromě dvouplášťových, se kontrolují 

minimálně jednou za pět let zkouškou těsnosti podle přílohy A normy ČSN 75 3415. Podle 

přílohy D normy ČSN 75 3415 se provádí kontrola k další způsobilosti, a to nejméně 

jednou za deset let, u nádrţí zevně nekontrolovatelných a jednou za dvacet let u nádrţí 

zevně kontrolovatelných [24, 26, 27]. 

5.2.1 Kontroly nádrţí s výdejními stojany 

U nádrţí s výdejními stojany, které jsou umístěné na stanicích Ostrava – Zábřeh a 

Ostrava – Fifejdy je stanovena denní kontrola při předávání směny. Příslušnou kontrolu 

provádí technik strojní sluţby nebo jeho zástupce. Kontroluje se vizuálně stav zařízení a 

probíhá i kontrola evidence výdeje předešlé směny. 

Při pravidelné roční kontrole se provádí: 

- vizuální kontrola šachet a rozvodů, 

- kontrola těsnosti přírub a potrubí, 

- kontrola součtového registru, 

- nepoškozenost plomb, 

- kontrola signalizace havarijní hladiny, 
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- kontrola signalizace maximální hladiny, 

- účinnost rekuperace par, 

- kontrola a revize protivýbuchových pojistek. 

Roční kontrola je prováděna najatou společností, která má k provedení této 

kontroly způsobilost. Cena této roční kontroly zařízení v roce 2017 byla na stanici Ostrava 

– Zábřeh 11 434,- Kč a na stanici Ostrava – Fifejdy 13 342,- Kč. 

Kaţdých pět let se u těchto nádrţí provádí revize a čištění. Při této revizi se navíc, 

oproti roční kontrole, provádí odstranění usazených kalů, čištění nádrţe a nedestruktivní 

metodou se provádí revize pláště. Tato pětiletá revize se prováděla naposledy v roce 2014 

a celková cena za obě stanice byla 42 000,- Kč [28]. 

5.2.2 Kontroly nádrţí Kingspan TITAN FuelMaster 

U nádrţí FuelMaster se provádí denní kontrola při předávání směny. Kontrolu 

provádí technik strojní sluţby nebo jeho zástupce. Kontroluje se vizuální stav zařízení a 

evidence výdeje předešlé směny. 

Při roční kontrole se provádí: 

- kontrola těsnosti a funkce hydraulického zařízení, 

- kontrola funkce odlučovače vzduchu, 

- kontrola výdejní pistole, 

- vyčištění filtrů a sítka výdejní pistole, 

- kontrolní odměr, 

- kontrola stavu hadice, 

- vizuální kontrola elektroinstalace, 

- kontrola funkce zpětného ventilu, 

- kontrola těsnosti přírub a ucpávek, 

- kontrola těsnosti v uzavřeném stavu. 

Cena jedné kontroly byla pro rok 2017 vysoutěţena za 1 000,- Kč, kdy se tato 

cena můţe na jednotlivých hasičských stanicích odlišovat za účtovanou cenu dopravy [28]. 
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6 Spotřeba pohonných hmot v letech 2014 – 2017 

Přehled spotřeby motorové nafty pro zásahové poţární automobily po 

jednotlivých stanicích za roky 2014 - 2017 je uveden v tabulce 23. Nebylo moţné 

vyhodnotit samostatně spotřebu za stanice Ostrava – Jih, Ostrava – Přívoz a Slezská 

Ostrava, ta je zahrnuta ve spotřebě za stanice Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Fifejdy, kam 

jezdí doplňovat pohonné hmoty automobily ze tří shora uvedených stanic 28. 

Tab. 23 Spotřeba motorové nafty (v litrech) 28 

Územní odbor Stanice 
Rok 

2014 2015 2016 2017 
Bruntál Bruntál 14 747 17 952 19 474 19 820 
  Krnov 5 423 8 391 10 261 8 530 
  Rýmařov 2 452 4 584 3 783 4 795 
Frýdek-Místek Frýdek-Místek 20 723 36 861 24 602 59 587 
  Třinec 9 223 12 916 12 798 10 924 
  Nošovice 8 000 8 323 8 434 8 880 
Karviná Karviná 20 623 28 140 24 616 21 935 
  Bohumín 3 050 4 143 4 489 4 492 
  Český Těšín 1 718 4 397 3 372 3 675 
  Havířov 9 109 13 256 14 832 12 641 
  Orlová 3 684 4 497 5 230 3 843 
Nový Jičín Nový Jičín 21 040 25 329 24 620 24 932 
  Bílovec 3 739 10 040 10 979 10 521 
Ostrava Ostrava - Zábřeh 87 257 100 243 101 494 91 928 
  Ostrava - Fifejdy 34 264 35 982 46 304 37 963 
  Ostrava - Poruba 9 095 10 472 11 231 11 970 
  Ostrava - Jih 0 0 74 201 
  Slezská Ostrava 120 195 137 80 
  Ostrava - Přívoz 0 20 0 0 
Opava Opava 17 675 24 712 25 038 25 232 
  Hlučín 2 702 4 158 5 350 4 375 
  Vítkov 3 142 4 386 4 407 4 635 

 

V přehledu není zahrnut benzín Natural 95, protoţe není čerpán do zásahových 

poţárních automobilů 8. 
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Obr. 8 Spotřeba motorové nafty (v litrech) 28 

7 Návrh na doplnění nádrţí na motorovou naftu 

Návrh na doplnění nádrţí na motorovou naftu na hasičských stanicích, které 

vlastní nádrţ nemají. Vychází z průměrné spotřeby uvedené v kapitole 4, dislokované 

poţární zásahové techniky, která je uvedená v kapitole 3 a dále z doporučené doby 

pouţitelnosti motorové nafty. Doporučená doba pouţitelnosti je uvedená v normě         

ČSN 65 6500 Motorová paliva – Podmínky skladování a doporučená doba pouţitelnosti a 

pro motorovou naftu je stanovená na 3 měsíce 29. 

Hasičská stanice Krnov 

Hasičská stanice Krnov má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 1,5 kilometru. Na této 

stanici jsou záloţní poţární zásahové automobily, které mohou vyjet k zásahu v době, kdy 

odjede technika na čerpací stanici. Na této stanici není potřeba nádrţ na motorovou naftu. 
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Hasičská stanice Rýmařov 

Hasičská stanice v Rýmařov má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 1,5 kilometru. Vzhledem 

k tomu, ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka 

akceschopná v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo vhodné na 

tuto stanici doplnit nádrţ na motorovou naftu.  

Průměrná roční spotřeba motorové nafty za roky 2015 - 2017 na této stanici je      

4 387 litrů. Podle této spotřeby a doporučené doby pouţitelnosti by byla vhodná nádrţ 

Kingspan TITAN FuelMaster o objemu 1 200 litrů. 

Hasičská stanice Bomumín 

Hasičská stanice v Bohumíně má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 12 kilometrů. Vzhledem 

k tomu, ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka 

akceschopná v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto tato stanice vyuţívá 

k dovozu motorové nafty přívěs PHM BSS PJ o objemu 600 litrů. 

Průměrná roční spotřeba motorové nafty za roky 2015 - 2017 na této stanici je      

4 374 litrů. Přívěs na PHM BSS PJ vystačí na pokrytí spotřeby na přibliţně 1,5 měsíce. 

V případě náhrady přívěsu nádrţí by průměrné spotřeby a doporučené doby pouţitelnosti 

by byla vhodná nádrţ Kingspan TITAN FuelMaster o objemu 1 200 litrů. 

Hasičská stanice Český Těšín 

Hasičská stanice Český Těšín má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 12,8 kilometru. Ve 

vzdálenosti 0,75 kilometru je jiná čerpací stanice, kterou lze také pouţít. Vzhledem 

k tomu, ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka 

akceschopná v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo vhodné na 

tuto stanici doplnit nádrţ na motorovou naftu.  
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Průměrná roční spotřeba motorové nafty za roky 2015 - 2017 na této stanici je      

3 815 litrů. Podle této spotřeby a doporučené doby pouţitelnosti by byla vhodná nádrţ 

Kingspan TITAN FuelMaster o objemu 1 200 litrů. 

Hasičská stanice Orlová 

Hasičská stanice Orlová má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 13 kilometrů. Ve 

vzdálenosti 2,1 kilometru je jiná čerpací stanice, kterou lze také pouţít. Vzhledem k tomu, 

ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka akceschopná 

v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto tato stanice vyuţívá k dovozu 

motorové nafty přívěs PHM BSS PJ o objemu 600 litrů. 

Průměrná roční spotřeba motorové nafty za roky 2015 - 2017 na této stanici je      

4 523 litrů. Přívěs na PHM BSS PJ vystačí na pokrytí spotřeby na přibliţně 1,5 měsíce. 

V případě náhrady přívěsu nádrţí by průměrné spotřeby a doporučené doby pouţitelnosti 

by byla vhodná nádrţ Kingspan TITAN FuelMaster o objemu 1 200 litrů. 

Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava 

Integrované výjezdové centrum Slezská Ostrava vyuţívá k doplňování pohonných 

hmot nádrţe na hasičských stanicích Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Fifejdy. Vzhledem 

k tomu, ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka 

akceschopná v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo vhodné zřídit 

zde nádrţ na motorovou naftu, kterou by mohly vyuţívat i další sloţky integrovaného 

záchranného systému, které v tomto centru sídlí. 

Integrované výjezdové centrum Ostrava – Přívoz 

Integrované výjezdové centrum Ostrava – Přívoz vyuţívá k doplňování 

pohonných hmot nádrţe na hasičských stanicích Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Fifejdy. 

Vzhledem k tomu, ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není 

jednotka akceschopná v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo 

vhodné zřídit zde nádrţ na motorovou naftu, kterou by mohly vyuţívat i další sloţky 

integrovaného záchranného systému, které v tomto centru sídlí. 
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Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih 

Integrované výjezdové centrum Ostrava – Jih vyuţívá k doplňování pohonných 

hmot nádrţe na hasičských stanicích Ostrava – Zábřeh a Ostrava – Fifejdy. Vzhledem 

k tomu, ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka 

akceschopná v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo vhodné zřídit 

zde nádrţ na motorovou naftu, kterou by mohly vyuţívat i další sloţky integrovaného 

záchranného systému, které v tomto centru sídlí. 

Hasičská stanice Hlučín 

Hasičská stanice v Hlučíně má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 11,4 kilometru. Ve 

vzdálenosti 2,1 kilometru je jiná čerpací stanice, kterou lze také pouţít. Vzhledem k tomu, 

ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka akceschopná 

v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo vhodné na tuto stanici 

doplnit nádrţ na motorovou naftu.  

Průměrná roční spotřeba motorové nafty za roky 2015 - 2017 na této stanici je      

4 627 litrů. Podle této spotřeby a doporučené doby pouţitelnosti by byla vhodná nádrţ 

Kingspan TITAN FuelMaster o objemu 1 200 litrů. 

Hasičská stanice Vítkov 

Hasičská stanice Vítkov má čerpací stanici uvedenou v rámcové smlouvě na 

čerpání pohonných hmot MV-105043-28/VZ-2015 vzdálenou 17,2 kilometru. Ve 

vzdálenosti 0,6 kilometru je jiná čerpací stanice, kterou lze také pouţít. Vzhledem k tomu, 

ţe na této stanici nejsou záloţní poţární zásahové automobily, není jednotka akceschopná 

v případě, kdy odjede technika na čerpací stanici. Proto by bylo vhodné na tuto stanici 

doplnit nádrţ na motorovou naftu.  

Průměrná roční spotřeba motorové nafty za roky 2015 - 2017 na této stanici je      

4 476 litrů. Na základě této spotřeby a doporučené doby pouţitelnosti by byla vhodná 

nádrţ Kingspan TITAN FuelMaster o objemu 1 200 litrů. 
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Závěr 

V mé bakalářské práci jsem přiblíţil charakteristiku Moravskoslezského kraje 

z hlediska geografického i ekonomického. Z této charakteristiky vyplývá, ţe kraj je velmi 

členitý a některé jeho části jsou dosti nepřístupné, je rozdělen na velmi hustě obydlené 

oblasti, ale i pouze krajinné lokality.  

Provedl jsem přehled jednotlivých hasičských stanic a integrovaných výjezdových 

center. Uvádím, které z nich disponují vlastní nádrţí na pohonné hmoty a jakou a které 

jsou závislé na jiných stanicích v kraji či na veřejných čerpacích stanicích. Současně se mi 

podařilo i vyselektovat tři druhy zařízení, a to plástová nádrţ Kingspan TITAN 

FuelMaster, podzemní a nadzemní ocelová nádrţ s výdejním stojanem TATSUNO-BENČ 

a nádrţ NDN 22000 KOMFORT od společnosti TRASO s.r.o., které jsou 

v Moravskoslezském kraji pouţívány. Jejich popis je také součástí mé bakalářské práce. 

Některé hasičské stanice, také jako alternativu k vlastní pohonné nádrţí, vyuţívají přívěs 

na naftu.  

V další části jsem navrhl doplnění současného stavu s ohledem na dojezdové 

vzdálenosti ke smluvním čerpacím stanicím, průměrné spotřeby na jednotlivých stanicích a 

vybavení poţárními zásahovými automobily. V tomto návrhu nezmiňuji benzín Natural 95, 

protoţe práce je zaměřená na zásahové poţární automobily a u hasičského záchranného 

sboru Moravskoslezského kraje jsou tyto automobily s naftovým pohonem. 

Ze shora uvedeného vyplývá, ţe vyuţívání vlastních nádrţí na pohonné hmoty je 

pro přípravu techniky do dalšího zásahu efektivnější neţ pravidelná přeprava zásahových 

vozidel do sídel hasičských stanic, které disponují nádrţí na doplňování paliva nebo na 

veřejné čerpací stanice.  

Při provozu vlastních skladů pohonných hmot je nutné dodrţovat předpisy týkající 

se poţární ochrany, bezpečnosti práce a hygieny a také zajišťovat pravidelný servis a 

údrţbu zařízení. Toto odpadá při pouţití veřejných čerpacích stanic, ale dle mého názoru je 

v tomto případě důleţitější zajištění plné akceschopnosti jednotky a tedy dostatečné zásoby 

pohonných hmot. Technika je stále v plné pohotovosti a dostupná k dalšímu zásahu, který 

je vţdy neplánovaný a proto je důleţité, aby technika byla vţdy v plné pohotovosti.  
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