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1. Základní ustanovení 
 

Tato směrnice stanovuje práva a povinnosti členů zařazených do jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů města …….(dále jen „obsluha“) při uţívání spojových prostředků rádiového spojení při zása-

hové činnosti (dále jen „spojení“), kteří splňují níţe uvedené poţadavky dle jejich sluţebních potřeb 

a poţadavků. 

 

Tato směrnice o komunikaci a spojení je vytvořena v souladu s ustanovením zákona č. 127/2005 

Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon o 

elektronických komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní poli-

cii, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 133/1985 Sb. , o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění 

pozdějších předpisů, sbírky interních aktů ředitele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje 

(dále jen „HZS kraje“) částka …../…., Řád analogové rádiové sítě HZS ČR a součinnosti 

v integrovaném záchranném systému, dále jen „Spojový řád“.  

 

Analogová rádiová síť (dále jen „ARS“)je provozována v souladu s ustanovením zákona o elek-

tronických komunikací a spojového řádu. Drţitelem povolení k provozování vysílacích radiových 

stanic pozemní pohyblivé sluţby a pevné sluţby je obec/město …………. 

 

Druhy pouţívaných spojových prostředků, pouţívaných volacích značek a pouţívaných frekven-

cích jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této směrnice. 

 

2.  Práva a povinnosti obsluhy 
 

Obsluha  musí být prokazatelně seznámena s uţíváním spojových prostředků včetně pokynů a ná-

vodu výrobce. Obsluha musí být prokazatelně seznámena a proškolena se Spojovým řádem a dalšími 

obecně závaznými předpisy týkající se spojení. Obsluha je povinna uţívat spojové prostředky 

v souladu se spojovým řádem a obecně závaznými předpisy týkající se spojení. V případě zjištěné 

poruchy, nefunkčnosti či jiného problému týkající se spojení a spojových prostředků je obsluha povin-

na informovat neprodleně pověřenou osobu. 

 

3. Povinnosti držitele dokladu a držitele povolení 
 

Statutární zástupce (starosta města) určuje pověřené osoby, které vykonávají činnosti a dbají na 

dodrţování podmínek stanovených ve Spojovém řádu, případně v uděleném povolení nebo dokladu a 

obecně závazný předpisů týkající se spojení. Pověřené osoby jsou určeny starostou města v samostat-

ném jmenování (viz. příloha č.2) pro provozování ARS jednotky Sboru dobrovolných hasičů v ……...   

  
Pověřené osoby zajistí: 

- prokazatelně, formou pravidelné odborné přípravy seznámit obsluhu se zněním této směrnice 

v termínu maximálně do …………. 

- provádět průběţnou kontrolu plnění úkolů vyplývajících z této směrnice  

- zajišťovat stanovenou odbornou přípravu obsluh  

- zabezpečovat činnost na úseku spojení v souladu se Spojovým řádem a s platnými a účinnými obec-

ně závaznými právními předpisy týkající se spojení. 
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4. Režim provozování spojení a spojových prostředků 
Obsluha je povinna řídit se reţimem provozování spojení a spojových prostředků, který je uveden 

v příloze č. 3,  která  je nedílnou součástí této směrnice. 

 

5. Závěrečná ustanovení 
 

Kontrolou dodrţování této vnitřní směrnice je pověřen odbor …………MěÚ. Pro starostu a velite-

le Městské policie ……….platí tato směrnice přiměřeně. 

  
Tento předpis nabývá účinnosti dne ………….. 

  
V …………….dne …. 

………………………. 

          starosta města/obce  
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Příloha č. 1 

Druhy spojových prostředků JSDH ………… 

NÁZEV/ TYP SPOJOVÉHO  PROSTŘEDKU/ FREKVEN-

CE/ULOŢENÍ 

VOLACÍ ZNAČKA / 

KS 

Motorola GP360/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 24 Pxx7xx 

Motorola GP360/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 20 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz//CAS 24 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 24 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 24 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz//CAS 24 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 20 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 20 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 20 Pxx7xx 

Motorola GP340/přenosná - analog/169-170 MHz/CAS 20 Pxx7xx 

Motorola GM360/vozidlová - analog/169-170 MHz/CAS 24 Pxx7xx 

Motorola GM360/vozidlová - analog/169-170 MHz/CAS 20 Pxx7xx 

Motorola GM360/vozidlová - analog/169-170 MHz/AZ 30 Pxx7xx 

Motorola GM360/vozidlová - analog/169-170 MHz/VEA Pxx7xx 

Motorola GM300/základnová - analog/169-170 MHz Pxx7xx 

Motorola Keynote/pager – analog/ 449,430 MHz  ….KS 

Motorola GM300/zákl. – analog/ 173,350 MHz/sirény ….KS 

Motorola GP320/přenosná – analog/ 173,350 MHz/sirény …..KS 

 

Příloha č. 2 
 

Jmenování 

jmenuji  
 

 ……………(jméno příjmení)…………………… 

 
na základě směrnice č. …/(rok) „směrnice o komunikaci a spojení“, jako pověřenou 

osobu, která vykonává činnost a dbá na dodrţování podmínek stanovených ve Spojovém řádu, 

případně v uděleném dokladu a obecně závazných předpisů týkající se rádiového spojení, v  

jednotce Sboru dobrovolných hasičů v ……………s platností od ……………… 

 

V ……….. dne …………..    ………………………………………. 

        starosta města/obce 
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Příloha č. 3 
Režim provozování spojení a spojových prostředků 

 

Jednotka sboru Dobrovolných hasičů města/obce……… 
 

a)  Uložení spojových prostředků: 

Spojové prostředky v majetku města/obce ………..využívané v operačním řízení jsou ulo-

ženy či instalovány ve všech vozidlech požární ochrany v majetku města Chodova a základno-

vá radiostanice Pxx7xx v místnosti …………. Všechny pagery Motorola Keynote mají u sebe 

vybraní členové JSDH …………, kteří podepsali hmotnou odpovědnost za svěřený majetek. 

Ostatní spojové prostředky týkající se sirén jsou uloženy v jednotlivých smluvních objektech.   

b) Přebírání a předávání spojových prostředků 

Dle měsíčního plánu dosažitelnosti a pohotovosti členů jednotky SDH ………se spojové 

prostředky předávají a přebírají v případě zahájení operačního řízení (výjezd jednotky) takto: 

 

velitel - přebírá Pxx 7xx nebo Pxx 7xx dle výběru CAS 

velitel - přebírá mobilní telefon …… dle výběru CAS 

řidič - přebírá Pxx 7xx nebo Pxx7xx a vozidlovou RDST dle výběru CAS 

řidič - přebírá vozidlovou radiostanici Pxx 7xx a Pxx 7xx dle výběru VEA nebo AZ 30 

hasič číslo 1 - přebírá Pxx 7xx nebo Pxx7xx dle výběru CAS 

hasič číslo 2 - přebírá Pxx 7xx nebo Pxx 7xx dle výběru CAS 

hasič číslo 3 - přebírá Pxx 7xx nebo Pxx 7xx dle výběru CAS 

 

V případě následného či dopoledního výjezdu mimo plán dosažitelnosti a pohotovosti pře-

bírá obsluha mobilní a vozidlové RDST včetně mobilního telefonu dle výběru mobilní požární 

techniky a předchozího určení pro jednotlivé funkce požárního družstva. 

 

Obsluha tyto spojové prostředky po ukončeném provozu (zásahu) předají zpět do vozidel, 

kde je zajištěno jejich automatické dobíjení.  

 

V případě organizačního řízení (mimo výjezd) určuje způsob předávání a přebírání spojo-

vých prostředků pověřená osoba. 

 

d) Provozní dokumentace 

Staniční protokol rádiových služeb dle spojového řádu je nahrazen tímto vnitřním předpi-

sem č. …/…….. směrnice o komunikaci a spojení, který jednoznačným způsobem určuje pře-

dávání, přebírání a systém provozování spojových prostředků. 
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2. Základní ustanovení 
 

Tato směrnice stanovuje práva a povinnosti členů zařazených do jednotky Sboru dobrovolných 

hasičů města …………(dále jen „řidiči“) při uţívání poţárních vozidel v majetku měs-

ta/obce…………….(dále jen „vozidla“), kteří splňují níţe uvedené poţadavky dle jejich sluţebních 

potřeb a poţadavků. 

 

Tato směrnice provozu hasičských vozidel je vytvořena v souladu s ustanovením zákona          

č. 133/1985 Sb. , o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o 

organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 35/2007 

Sb., o technických podmínkách poţární techniky, ve znění pozdějších předpisů a Řádem výkonu sluţ-

by v jednotkách poţární ochrany. 

 

Druhy poţárních vozidel v majetku Města/Obce…………jsou uvedeny v příloha č. 1, která je 

nedílnou součástí této směrnice. 

 

2.  Práva a povinnosti řidičů 
 

Řidič musí být drţitelem platného řidičského oprávnění příslušné skupiny k řízení vozidel 

s právem přednosti jízdy. Řidič je povinen mít potřebné doklady během řízení vozidla k dispozici u 

sebe. Řidič je povinen se účastnit pravidelného zdokonalovacího školení z odborné způsobilosti řidičů 

a bezpečnosti práce se zaměřením na silniční provoz. 

Řidič je oprávněn nakupovat pohonné hmoty, mazadla a sluţby kartou CCS. V případě pouţití 

karty CCS je řidič povinen předat a vyúčtovat pověřenému zaměstnanci (strojní služby) systému nej-

později následující pracovní den, všechny hodnoty a doklady svěřené k vyúčtování. 

 Řidič je povinen dodrţovat obecně závazné právní předpisy včetně vnitřních předpisů, a to 

zejména: 

- zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, 

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, 

- vyhlášku č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti motorových vozidel a o technických 

podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění. 
Řidič je oprávněn a povinen odmítnout řízení vozidla v případě, ţe hrozí porušení platných 

předpisů (zdravotní a jiné důvody, technický stav vozidla aj.). 

  

6. Povinnosti zaměstnavatele 
 

Zaměstnavatel je povinen zajistit: 

- řádnou provozuschopnost a čistotu vozidel, opravy a servisní prohlídky. 

- soulad technického stavu vozidel s platnými právními předpisy (např. zákon  č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích atd., ve znění pozdějších předpisů 

a příslušné prováděcí vyhlášky).  

- 1 x ročně zdokonalovací školení z odborné způsobilosti řidičů  se zaměřením na bezpečnost 

práce a silniční provoz u licencované organizace. 

 

7. Parkování 
 

Vozidla budou parkována mimo jízdu na místech k tomu určených (tj. garáţe v budově hasič-

ské zbrojnice nebo parkovací místa v prostorách před hasičskou zbrojnicí). Na jiném místě můţe být 

parkováno jen s povolením velitele jednotky Sboru dobrovolných hasičů …………(dále jen „velitel“), 

v případě nepřítomnosti jeho zástupce nebo …………….(technik strojní služby). V garáţích hasičské 
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zbrojnice jsou vozidla běţně parkována mimo operační řízení (tzn. mimo zásah). Parkování vozidel 

mimo uvedených podmínek povoluje velitel a v případě nepřítomnosti jeho zástupce. 

 

 

8. Režim provozování vozidel a povolování jízd 
 

Řidič je povinen řídit se reţimem provozování a povolování jízd, který je uveden v příloze č. 

2, která  je nedílnou součástí této směrnice. 

 

 

9. Závěrečná ustanovení 
 

Kontrolou dodrţování této vnitřní směrnice je pověřen odbor ……………………………. Pro 

starostu, platí tato směrnice přiměřeně. 

  
Tento předpis nabývá účinnosti dne ………………. 

  
V …………….. dne …. 

………………………. 

        starosta města/obce 

            

 

 

Příloha č. 1 

Druhy poţárních vozidel v majetku Města/Obce………….. 

NÁZEV, REGISTRAČNÍ ZNAČKA TYP 

VELITELSKÝ AUTOMOBIL VEA, RZ ……… (RENAULT KANGOO) 

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA 

CAS 20/3400/210-S2Z, RZ ……… 

(TATRA 815 TERRNO1) 

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA 

CAS 24/3200/400 –S2Z, RZ …………… 

(TATRA 815 TERRNO1) 

AZ 30 – M1Z, RZ ………….. (IFA W 50 L) 
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Příloha č. 2 
Režim provozování vozidel a povolování jízd 

 
1) Základní podmínky provozu vozidel 

a) Vozidlo nesmí být pouţíváno k soukromým účelům a k jakékoliv přepravě, která nesouvisí 

se sluţebními potřebami jednotky Sboru dobrovolných hasičů ……………, občanského sdruţení Sbo-

ru dobrovolných hasičů ………….., Městského úřadu ………………. Povolení k přepravě osoby, 

která není členem jednotky Sboru dobrovolných hasičů …………….a není členem občanského sdru-

ţení Sboru dobrovolných hasičů ………………..nebo zaměstnancem Města Chodova, můţe dát pouze 

starosta, místostarosta a tajemník úřadu.  

 

b) Řidič je povinen pouţívat vozidlo s maximální hospodárností, udrţovat a předávat ho 

v provozuschopném stavu, odpovídajícím platným předpisům.  

 

2) Povolení a příkaz k jízdě: 

a) Celoroční povolení k jízdě vozidly uvedených v příloze č. 1 uděluje starosta měs-

ta/obce……….veliteli, zástupci velitele (technikovi strojní služby) a určuje je osobami odpovědnými 

za provoz vozidel (dále jen  „odpovědné osoby“). 

 

b) Povolení k jízdě ostatním řidičům vozidly uvedených v příloze č. 1 udělují odpovědné oso-

by.  V mimořádných případech je oprávněna povolit jízdu osoba, která má delegovanou pravomoc od 

starosty města Chodova (konkrétní písemné pověření osoby je přiloţeno ke směrnici). Tyto mimořád-

ně povolené jízdy budou formou měsíčního sumáře předkládány technikem strojní sluţby starostovi 

města/obce……………. 

 

c) V případě operačního řízení, kdy je jednotka Sboru dobrovolných hasičů ………… vyslána 

na základě výzvy operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru …………… 

okresu/kraje, je vytištěn příkaz k výjezdu včetně přidělených druhů vozidel. Příkaz k výjezdu je pře-

dán vţdy příslušnému veliteli druţstva, který vyjíţdí s jednotkou na danou událost určenými vozidly.  

 

3) Mimořádné události a havárie: 

a) V případě mimořádné situace (havárie, poškození vozidla apod.), je řidič vţdy, mimo jiné, 

povinen ohlásit událost veliteli, v případě nepřítomnosti jeho zástupci. Ten se s řidičem dohodne dle 

situace na dalším postupu. Řidič je povinen ohlásit dopravní nehodu vozidla uvedeného v seznamu 

vozidel zařazených do integrovaného záchranného systému ……………kraje s výjimkou pojištění 

odpovědnosti operačnímu a informačnímu středisku ……………….okresu/kraje.  

 

b)Řidič je povinen ohlásit událost Policii ČR v případě,   

 

- dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě 

na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí částku 100.000,- Kč,  

 

- dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, s výjimkou škody na vozidle, jehoţ řidič má účast na 

dopravní nehodě nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle, 

 

- dojde k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace podle příslušného 

zákona, 
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- účastníci dopravní nehody nemohou sami bez vynaloţení nepřiměřeného úsilí zabezpečit obnovení 

plynulosti provozu na pozemních komunikacích, 

- jestliţe se účastníci nedohodnou na vině, nebo jeden z účastníků nehody odmítá sepsat záznam o 

dopravní nehodě. 

 

c) Jestliţe dojde k dopravní nehodě s vozidlem v majetku třetí osoby, kdy není volána Policie 

ČR, je řidič povinen sepsat s dalším účastníkem dopravní nehody formulář „Záznam o dopravní neho-

dě“ a neprodleně informovat velitele, v případě nepřítomnosti jeho zástupce, o vzniklé situaci. Formu-

lář je uloţen spolu s příslušným telefonním spojením v deskách s doklady k vozidlu. 

  

4) Organizace provozu vozidel 

a) Do knihy jízd je vţdy kaţdá jízda schválena podpisem odpovědné osoby. V případě výjezdu 

k zásahu je to vţdy příslušný velitel druţstva po ukončení zásahu. V případě ostatních jízd (kondiční, 

hospodářská, sluţební apod.) před vykonanou jízdou je to vţdy velitel a v případě nepřítomnosti jeho 

zástupce nebo technik strojní sluţby.  

  
b) Do knihy jízd se uvedou následující údaje: 

- čitelné jméno a podpis řidiče vozidla, 

- datum a hodiny a místo započetí, přerušení a ukončení jízdy, 

- stav tachometru při počátku, přerušení a konci jízdy, 

- počet ujetých kilometrů 

- jména spolujezdců, 

- případné doplnění PHM (počet litrů), poškození vozidla a další nutné údaje 

- podpis odpovědné osoby schvalující jízdu. 

 

c) Dle místních podmínek - klíče od vozidla VEA dle přílohy č. 1 budou řidiči vydány velite-

lem, v případě nepřítomnosti jeho zástupcem nebo technikem strojní služby. Klíče od vozidla VEA dle 

přílohy č. 1 jsou uloženy …………….a v mimořádných případech ………………., klíče se vydají řidiči 

pouze na základě pokynu odpovědné osoby. V ostatních vozidlech dle přílohy č. 1 jsou klíče 

v zapalování z důvodu potřebnosti okamžitého výjezdu. 

 

d) Všechny doklady včetně knihy jízd a provozu agregátů jsou uloţeny ve všech vozidlech dle 

přílohy č. 1.  

 

e) Řidič je povinen před běţnou jízdou zkontrolovat příslušenství vozidla, jeho čistotu a stav. 

V případě zjištění chybějícího příslušenství, znečištění nebo nevyhovujícího stavu vozidla, vozidlo 

nepřevezme, jízdu nezahájí a oznámí neprodleně tyto skutečnosti odpovědné osobě. 

 

f) Po ukončení jízdy je řidič povinen bezodkladně předat klíče od vozidla VEA dle přílohy č.1  

odpovědné osobě. V ostatních vozidlech řidič po ukončení jízdy ponechá klíče v zapalování. Dále je 

povinen upozornit odpovědnou osobu na všechny zjištěné závady na vozidle, na potřebné opravy či na 

nutnost údržby. 

 

g) V odůvodněných případech bude karta CCS řidiči zapůjčena technikem strojní sluţby proti 

podpisu jen na dobu nezbytně nutnou. Řidič za kartu CCS nese plnou odpovědnost.    

 

h) Ve všech vozidlech je zákaz kouření. 
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Pověření 

 

 

pověřuji  ………………..  
 

k mimořádnému povolování jízd řidičům na základě směrnice č. 
…/rok… „směrnice provozu požární vozidel“, s platností od 
……………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V …..……….. dne ………..        
       ………………………………………. 
             starosta města/obce 
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VNITŘNÍ   PŘEDPIS 

směrnice výstrojní řád 

č. .../rok… 

 

 

 

 

 

 

Město/obec…………. 
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1. Základní ustanovení 
 

Tato směrnice stanovuje práva a povinnosti členů zařazených do jednotky Sboru dob-

rovolných hasičů města/obce ……………(dále jen „hasiči“) při uţívání osobních ochranných 

prostředků a výstroje (dále jen „výstroj“).  

 

Výstrojní řád členů jednotky SDH ……… je vytvořen v souladu s ustanovením záko-

na č. 133/1985 Sb. , o poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV         č. 

247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, 

vyhlášky MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků poţární ochra-

ny, ve znění pozdějších předpisů a Řádem výkonu sluţby v jednotkách poţární ochrany. 

 

Druhy výstroje jsou popsány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této směrnice. 

 

 

2. Údrţba a ustrojení 
  

Hasiči, kteří svěřenou výstroj uţívají, jsou prokazatelně seznámeni s pokyny uvede-

ných v návodu od výrobce a jsou povinni jej dodrţovat.   

 

Hasiči jsou povinni být ustrojeni v operačním řízení (při zásahu) v pracovním stejno-

kroji PS II a zásahovém oděvu včetně ochranné přilby a ochrannými rukavicemi. Příslušný 

velitel druţstva můţe povolit změnu ustrojení přiměřeně k situaci na místě zásahu. 

V organizačním řízení (mimo zásah) je hasič  ustrojen dle pokynu velitele jednotky SDH 

…………….(dále jen „velitel“). 

 

Hasiči musí být upraveni a oholeni z důvodu uţívání dýchací techniky. 

 

Hasiči mají k dispozici několik variant výstroje, kterou mají zapsanou v osobní kartě  

u velitele. 

 

Hasiči mají povinnost se o danou výstroj pečlivě starat a udrţovat ji v pořádku             

a čistotě. Případné poškození nebo ztrátu vţdy nahlásit veliteli. 

 

Hasiči mají povinnost výstroj pouţívat na věci pracovní, nikoliv na soukromé, pokud 

velitel neurčí jinak. 

 

Hasiči a zaměstnanci odboru městského záchranného systému jsou povinni dodrţovat 

ustrojenost přiměřeně k výkonu prováděné činnosti. Základní ustrojení je pracovní stejnokroj 

PS 1 nebo PS 2 dle přílohy č. 1. 

 

Velitel musí poskytnout svým podřízeným výstroj pro danou roční dobu a popřípadě ji 

doplňovat na ţádost hasičů v odůvodněných případech (např. ztráta funkčnosti, poškození při 

zásahu apod.). 

 

Za svěřenou výstroj ručí hasič osobně, jelikoţ podepsal plnou odpovědnost a potvrdil 

kaţdou přebranou věc svým podpisem v osobní kartě. 



Příloha S3 vzor návrh směrnice výstroj 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou 

 

 3 

3. Obměna oděvu a výstroje 

 
Výměnu výstroje si zajistí hasiči individuálně u velitele nebo během plánování dosaţi-

telnosti v pravidelném měsíčním reţimu. 

 

Potřebnou výstroj vţdy velitel zhodnotí a při předání ji zapíše do osobní karty hasiče, 

který mu svým podpisem potvrdí převzetí. Podpis se provádí nesmazatelným propisovacím 

perem, nikdy ne tuţkou. 

 

 

4. Náhrada škody 

 
O výši náhrady poškozené nebo ztracené výstroje rozhoduje škodní komise městské-

ho/mbecního úřadu v …………….. 

 

 

5. Závěrečná ustanovení 

 
Velitel jeho zástupce a velitelé druţstev mají právo kontrolovat ustrojenost, stav 

výstroje hasičů a dle situace činit potřebná opatření k nápravě. 

 

Tento předpis nabývá účinnosti dnem …………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ……………dne ……………. 

 

 

 

……………………... 

                      starosta města/obce 
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Příloha č. 1 

DRUHY VÝSTROJE 

 doporučená orientační doba ţivotnosti jednotlivé výstroje  

(v letech) 
 

 

VÝSTROJ  

PRACOVNÍ STEJNOKROJ PS 1 

ORIENTAČNÍ 

DOBA  

Brigadýrka s odznakem  5 

Kravata 5 

Košile modrá s dlouhým rukávem 2 

Košile modrá s krátkým rukávem 2 

Opasek 2 

Černé polobotky 2 

Společenský oblek  5 

Párka s vloţkou do pasu 3 

Párka s vloţkou dlouhá 3 

Spona na kravatu 5 

Rozety 5 

Výloţky 5 

 

VÝSTROJ 

PRACOVNÍ STEJNOKROJ PS 2   

ZÁSAHOVÝ ODĚV 

ORIENTAČNÍ 

DOBA 

Pracovní stejnokroj 2 

Ponoţky 1 

Zimní čepice 3 

Letní kšiltovka 3 

Pracovní tričko s krátkým rukávem 2 

Pracovní tričko s dlouhým rukávem 2 

Ponoţky CLIMAPON 1 

Zásahové boty HAIX 5 

Zásahový kabát  5 

Zásahové kalhoty 5 

Zásahové rukavice 2 

Ochranná kukla 2 

Ochranná přilba 5 

Klín pod dveře 5 

Universální klíč 5 

Polohovací pás 5 
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MĚSTO CHODOV 

ODBOR MĚSTSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU 

 

 

 

 

 

RESTRUKTURALIZACE TECHNIKY  JSDH CHODOV 

 

 

 

 

V CHODOVĚ DNE 16. 3. 2007 

ZPRACOVAL: Bc. Jiří Kiss - vedoucí odboru Městského záchranného systému 

 

KONZULTACE: 
Ing. Josef Hora, Stanislav Šimral, Ladislav Zapf, Herbert Weiss, Ing. Jan Orava 
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Úvod 

Předkládaná restrukturalizace vybavenosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů v 

Chodově („JSDH Chodov“) mobilní poţární technikou („MPT“) s návrhem opatření byla 

zpracována na základě poţadavku zabezpečit hospodárné vyuţívání finančních prostředků při 

pořizování nové MPT, efektivní vyuţití jejich stávajícího počtu a optimalizaci vynakládaných 

prostředků na provoz stávající MPT.  

Cílem restrukturalizace technického vybavení JSDH Chodov je redukce počtu hlavní 

zásahové MPT. Smyslem restrukturalizace je snížení nákladů na pohonné hmoty, provozních 

nákladů na opravu i údrţbu technického parku a bezproblémový servis při shodě typů tech-

nického provedení („unifikace“). Je nutné splňovat poţadavky nařízení kraje č. 2/2006 ze dne 

18.7. 2006, kterým se stanoví Poţární poplachový plán Karlovarského kraje („poplachový 

plán kraje“).  

       

Východiskem posouzení dosaţení cílového počtu MPT byly poţadavky přílohy č. 4, 

vyhlášky č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č.226/2005 Sb., (dále jen „vyhlášky“), zohledně-

ní konkrétních podmínek působnosti JSDH Chodov a případně plnění smluvních vztahů. 

Technické provedení a výbava poţárních vozidel budou řešeny v souladu s vyhláškou č. 

35/2007 Sb., o technických podmínkách poţární techniky („vyhláška o technice“).          

 

Jednotlivé druhy MPT jsou v dokumentu rozděleny do dvou částí: 

1. Cisternové automobilové stříkačky ( „CAS“) 

2. Speciální a osobní MPT  

 

Kaţdá z těchto částí má následující strukturu, která obsahuje: 

Základní teze řešení, kde jsou formulovány záměry a cíle, které byly východiskem při řešení 

uvedené techniky, stanovení cílových početních stavů v závislosti na kategorii, druhu a před-

určenosti JSDH Chodov.  

Popis současného stavu, kde je obecně posouzen výchozí stav techniky. 

Návrh řešení, ve kterém je uveden postup směřující k dosaţení ţádoucího stavu s vyčíslením 

orientačního objemu potřebných investičních prostředků. 

Dokument obsahuje určení předpokládaného časového harmonogramu k dosaţení ţá-

doucího stavu ve vybavenosti JSDH Chodov. Toto je závislé na finančních moţnostech a dal-

ších investičních prioritách města Chodova v následujících letech. 

Pro přehled je v uvedena statistika zásahové činnosti JSDH Chodov  za léta 2001-

2006. Je předpoklad nárůstu počtu zásahů v následujících letech. 

 

STATISTIKA JSDH CHODOV OD ROKU 2001 - 2006: 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 

POŢÁRY   51 51 93 57 53 68  

DOPRAVNÍ NEHODY 18 9 13 13 9 14 

ŢIVELNÉ POHROMY 0 10 0 2 31 3 

ÚNIKY NEB. LÁTEK 6 11 17 33 8 17 

TECHNICKÉ HAVÁRIE 20 39 27 49 33 40 

PLANÉ POPLACHY  7 3 6 7 8 6 

CVIČENÍ   1 2 6 7 3 3 
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CELKEM   102 125 160 166 142 148 

1 Cisternové automobilové stříkačky 

1.1 Základní teze řešení 

     Cílem bylo posoudit současný stav a určit počet a typ CAS k dosaţení optimálního stavu 

ve vybavení JSDH Chodov. Řešení bylo navrţeno v následující oblasti: 

  

 3 variantní řešení aplikace restrukturalizace 3 ks CAS 24 redukce na 2 ks CAS 24   

 vyjádření závislosti na příjmech města v rámci dotací kraje, státu a prodeje starší tech-

niky 

1.2 Popis současného stavu 

 JSDH Chodov zasahuje v průměru u 140 zásahů ročně. V průměru 62 x ročně 

zasahuje u poţárů, kde je zapotřebí CAS. Vozidla jsou vyuţívána ke kondičním i hospodář-

ským jízdám pro JSDH Chodov a Městský úřad v Chodově. Technické vybavení všech 3 ks 

CAS 24 jsou v souladu s ustanovením předchozí vyhlášky o technice. Do hodnocení součas-

ného stavu nebyly u nákladních vozidel brány v úvahu pouze počty ujetých kilometrů. Pro-

vozní reţim těchto vozidel je odlišný neţ u běţných vozidel. Opotřebení konstrukčních prvků 

a motoru je především dáno prací motoru při výkonu a činnosti čerpadla či dalších agregátů 

během zásahu. U starších vozidel je tyto hodnoty obtíţné stanovit. Je ovlivněna spotřeba pali-

va při výjezdech vozidel při nezahřátém motoru do plného výkonu apod.  

 

JSDH Chodov disponuje celkem 3 ks CAS 24:   

1. CAS 24 T 815 Ternno 1 pořízeno v roce 2003,  ujeto 16 163 km (stav k 3/2007) 

2. CAS 24 K L 101       pořízeno v roce 1988,  ujeto 19 990 km (stav k 3/2007) 

3. CAS 24 Š 706   pořízeno v roce 1975,  ujeto 16 564 km (stav k 3/2007) 

 

Tabulka redukce CAS 24 JSDH Chodov s poţadavky cílového stavu 

JSDH Chodov 

typ tech-

niky 
současný 

stav 

cílový 

stav 

Poţadavky k dosaţení cílového stavu 

obměna úprava pořízení prodej harmonogram 

CAS 24 

T815 
1 1  1   úprava  10/2008 

CAS 24 0 1   1  nákup 11/2008 

CAS 24 

Liaz 
1 0    1 prodej  10/2008 

CAS 24 Š 

706 
1 0    1 prodej 9/2007 

 
Technická úprava MPT.   

 

Pořízení nové MPT. 

 

K dosaţení cílového stavu je potřeba uvedenou MPT vyřadit. 
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1.3 Návrh řešení 

1.3.1 Ideální stav 

Pořízením nové CAS 24 s maximální hmotností do 18 tun – CAS 24 bude docíleno 

unifikace. 

 

Poţadavky na pořízení nové techniky a provedení technických úprav 

Poţadavek JSDH Chodov 

technická úprava CAS 24 T 815 Ternno 1 bez úprav 

pořízení CAS 24  středový ţebřík vyprošťovací zařízení 

Vyčíslení objemu potřebných investičních prostředků v mil. Kč 

Poţadavek JSDH Chodov 

technická úprava 0 

pořízení 
6,5 mil. 0,150 mil. 1 mil. 

celkem 7,65 mil.  

příjem dotace 2 mil. Kč 

příjem kraj 1 mil. Kč 

příjem prodej 1 mil. Kč 

rozdíl 3,65 mil. Kč 

 

1.3.2 Bez dotace Karlovarského kraje 

Pořízením nové CAS 24 s maximální hmotností do 18 tun - CAS 24 bude docíleno 

unifikace. 

Poţadavky na pořízení nové techniky a provedení technických úprav 

Poţadavek JSDH Chodov 

technická úprava CAS 24 T 815 Terno 1 bez úprav 

pořízení CAS 24  středový ţebřík vyprošťovací zařízení 

Vyčíslení objemu potřebných investičních prostředků v mil. Kč 

Poţadavek JSDH Chodov 

technická úprava 0 

pořízení 
6,5 mil. 0,150 mil. 1 mil. 

celkem 7,65 mil.  

příjem dotace 2 mil. Kč 

příjem kraj 0 mil. Kč 

příjem prodej 1 mil. Kč 

rozdíl 4,65 mil. Kč 
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1.3.3 Bez žádné dotace  

Pořízením nové CAS 24 s maximální hmotností do 18 tun - CAS 24 bude docíleno 

unifikace. 

 

Poţadavky na pořízení nové techniky a provedení technických úprav 

Poţadavek JSDH Chodov 

technická úprava CAS 24 T 815 Ternno 1 bez úprav 

pořízení CAS 24   středový ţebřík vyprošťovací zařízení 

Vyčíslení objemu potřebných investičních prostředků v mil. Kč 

Poţadavek JSDH Chodov 

technická úprava 0 

pořízení 
6,5 mil. 0,150 mil. 1 mil. 

celkem 7,65 mil.  

příjem dotace 0 mil. Kč 

příjem kraj 0 mil. Kč 

příjem prodej 1 mil. Kč 

rozdíl 6,65 mil. Kč 

 
 

 Aby byl splněn základní cíl a smysl restrukturalizace CAS, doporučujeme zohlednit 

při pořizování nové techniky typ podvozku. Jedna z částí úspěšné unifikace je shodnost typů 

podvozků CAS. V podmínkách JSDH Chodov je CAS 24 na podvozku T 815 Ternno 1 

s maximální hmotností do 18 tun. Proto doporučujeme do případného výběrového řízení zařa-

dit jednu z hodnotících kritérií shodnost typů podvozků CAS. O ekonomických a mnoho další 

výhod během následného provozu není nutné nic dalšího dodávat. Při návrhu uvaţujeme 

s případnou variantní technickou úpravou stávající CAS 24 T815 Ternno 1. Navrhované pro-

deje CAS budou s částí nepotřebného věcného vybavení s cílem zvýšit kupní cenu vozidel.   

 

2 Speciální a osobní MPT  

2.1 Základní teze řešení 

 

Cílem bylo posoudit současný stav či vyuţitelnosti technického automobilu               

(„TA-2 A31“), výškové techniky („AZ-30“) včetně případných prodejů, obměny velitelského 

osobního automobilu („VEA Fabia“), pořízení uţitkového automobilu tranzitního typu 

(„UA“) k dosaţení optimálního stavu ve vybavení JSDH Chodov. Řešení bylo navrţeno 

v následujících oblastí: 
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 náhrada za TA-2 A 31   

 náhrada za AZ 30 

 důvody pořízení UA 

 obměna VEA Fabia 

 

 

2.2 Popis současného stavu 

2.2.1 TA-2 A 31 

Pořízeno v r.1988 (DA-12), po GO v roce 2000 (TA-2), ujeto 23 840 km, (stav k 3/2007) 

 

Jde o speciální účelové vozidlo vybavené pouze na technické zásahy a poţáry malého 

rozsahu. Dle statistik vyjíţdí v průměru k 78 případům ročně. Vozidlo je běţně vyuţíváno               

ke kondičním i hospodářským jízdám pro potřeby JSDH Chodov a Městského úřadu v Cho-

dově. Technické vybavení je v souladu s ustanovením předchozí vyhlášky o technice.  

 

2.2.2 AZ-30 IFA W 50 L 

Pořízeno v r. 1979,GO v r. 1999, další nutná GO v r. 2019,ujeto 17 884 km, (stav k 3/2007) 

 

Jde o speciální vozidlo vybavené k zásahům ve výškách a nad volnou hloubkou. Dle 

statistik vyjíţdí k ostrým zásahům velmi zřídka (max. 15 ročně). Vyuţitelnost vozidla spočívá  

převáţně v kondičních i hospodářských jízdách a činnostech JSDH Chodov v rámci údrţby a 

výcviku. Technické vybavení je v souladu s ustanovením předchozí vyhlášky o technice. Je 

prováděna pravidelná roční revize nástavby. 

2.2.3 VEA Fabia 

Pořízeno v r. 2001, ujeto 134 200 km, (stav k 3/2007) 

  

Jedná s o velitelský osobní automobil pro sluţební účely velitele JSDH Chodov a ur-

čeným členům jednotky města. Je vyuţíván zaměstnanci odboru Městského záchranného sys-

tému pro převoz osob či drobných nákladů i pro interní potřeby Městského úřadu. Je jedním 

z nejvyuţívanějších vozidel v rámci činnosti městského úřadu i ve Sboru dobrovolných hasičů 

v Chodově. 

 

 

Tabulka speciální a osobní MPT JSDH Chodov s poţadavky cílového stavu 

JSDH Chodov 

typ tech-

niky 
současný 

stav 

cílový 

stav 

Poţadavky k dosaţení cílového stavu 

obměna úprava pořízení prodej harmonogram 

TA-2 

A31 
1 0    1 prodej 11/2008 

AZ A30 1 0    1 prodej 2/2008 

VEA 

Fabia 
1 1 1    dle nabídek 
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UA  0 1   1  nákup 10/2008 

 

Pořízení nové MPT. 
 

K dosaţení cílového stavu je potřeba uvedenou MPT vyřadit. 

 

K dosaţení cílového stavu je potřeba uvedenou MPT obměnit. 

 

2.3 Návrh řešení 

2.3.1 TA-2 A 31 

Navrhujeme odprodat s částí nepotřebného věcného vybavení s cílem zvýšit kupní ce-

nu. Pro zajištění technických zásahů je nutné zajistit náhradní řešení pro umístění speciálního 

technického vybavení (jedná se o hydraulické vyprošťovací zařízení, elektrocentrála, osvětlo-

vací stoţár, plovoucí čerpadlo, motorovou pilu, rozbrušovací pilu, vybavení na likvidaci úniků 

ropných produktů). Toto vybavení navrhujeme z části pořídit nové a uloţit do technického 

vybavení nově pořizovaného vozidla CAS 24 (viz. kap. 1) Je také třeba nahradit toto vozidlo 

pro dopravu hasičů k zásahu, hospodářské jízdy pro potřeby JSDH Chodov a Městského úřa-

du v Chodově. Navrhujeme nákup uţitkového automobilu (UA - viz. kap. 2.3.3)   

 

Poţadavky na prodej a náhrady 

Poţadavek JSDH Chodov 

prodej TA-2 A31 

náhrada v CAS 24  vyprošťovací zařízení 

Vyčíslení objemu potřebných investičních prostředků v mil. Kč 

Poţadavek JSDH Chodov 

prodej - příjem 400 tis. 

náhrada v CAS 24 
1100 tis. 

celkem 1100 tis.  

rozdíl 700 tis. Kč 

 

2.3.2 AZ 30 W 50 L 

Navrhujeme odprodat s věcným vybavením s cílem zvýšit kupní cenu vozidla. Pro za-

jištění zásahů ve výškách a nad volnou hloubkou navrhujeme v rámci pořízení vozidla CAS 

24 (viz. kap. 1) vybavit toto vozidlo postačující náhradou výsuvného středového ţebříku 

s osazením na nástavbě nebo variantně řešit umístění na stávající CAS 24 T 815 Ternno 1.  

 

Poţadavky na prodej a náhrady 

Poţadavek JSDH Chodov 

prodej AZ-30 
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náhrada v CAS 24  výsuvný ţebřík úprava nástavby 

Vyčíslení objemu potřebných investičních prostředků v mil. Kč 

Poţadavek JSDH Chodov 

prodej - příjem 150 tis. 

náhrada v CAS 24 
60 tis.. 40 tis. 

celkem 100 tis.  

rozdíl - 50 tis. Kč 

2.3.3 UA tranzitní typ 

Navrhujeme nákup uţitkového automobilu. Slouţilo by hlavně k dopravě členů JSDH 

Chodov k zásahu, jejich odbornou i sportovní přípravu, hospodářské jízdy a zajišťování kaţ-

doročních městských akcí i pro potřeby Městského úřadu v Chodově. Tyto jízdy dosud pro-

váděly buď CAS, nebo TA-2 A31. Základní podmínky navrhujeme max. počet osob 1 + 8 a 

taţné zařízení. Realizaci navrhujeme dle moţností v roce 2008-2009. Investiční náklad na toto 

vozidlo se pohybuje do 1 mil. Kč.  

 

2.3.4 VEA Fabia 

Vozidlo je separátně řešeno v rámci komplexní restrukturalizace všech osobních vozi-

del Městského úřadu v Chodově a do budoucna se počítá s obměnou vozidla dle vyhodnocení 

nabídek jednotlivých dodavatelů 

 

3 Závěr  
 

Restrukturalizace a modernizace vozového parku přispěje ke sníţení se nákladů 

na provoz, servis i náhradní díly. Bude zaručena servisní činnost a dostupnost náhradní 

dílů v horizontu 10 let od tuzemských dodavatelů. Při zpracování a během procesu re-

strukturalizace bude dodrţena legislativní povinnost základního technického vybavení 

dle platných právních předpisů. Unifikace vozového parku přispěje ke zjednodušení 

poţadavků na odbornou úroveň obsluhy. Všechna vozidla budou vyjmuta z povinnosti 

poplatků zákonného povinného ručení v rámci zařazení do Integrovaného systému  Kar-

lovarského kraje. Pokud se bude realizovat celý rozsah reorganizace, nebude potřeba 

v dalším období 10 - 15 let ţádné zásadní změně či finančních investic. Město Chodov 

tak hospodárně vyuţije finanční prostředky jako základní investor restrukturalizace.  
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PŘÍLOHA 
 

Přehled současného stavu MPT JSDH Chodov a návrh na poţadavky cílového stavu 

 

JSDH Chodov 

typ tech-

niky 
současný 

stav 

cílový 

stav 

Poţadavky k dosaţení cílového stavu 

obměna úprava pořízení prodej harmonogram 

CAS 24 

T815 
1 1  1   úprava  10/2008 

CAS 24 0 1   1  nákup 11/2008 

CAS 24 

Liaz 
1 0    1 prodej  10/2008 

CAS 24 

Š 706 
1 0    1 prodej 9/2007 

TA-2 

A31 
1 0    1 prodej 11/2008 

AZ – 30 

IFA 

W50L 

1 0    1 prodej 2/2008 

VEA 

Fabia 
1 1 1    prodej 2007 

 
 

Technická úprava MPT. 

 

Pořízení nové MPT. 

 

K dosaţení cílového stavu je potřeba uvedenou MPT vyřadit. 

 

K dosaţení cílového stavu je potřeba uvedenou MPT obměnit. 
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VZOR USNESENÍ: 
 

 

Zasedání Zastupitelstva města/obce…………….., konané dne ……………….  

číslo xxxx  

 

Záměr nákupu nového hasičského vozidla CAS v roce ……….   

 

Zastupitelstvo města/obce……….  

 projednalo a schvaluje 
záměr nákupu nového hasičského vozidla (cisternové automobilové stříkačky - CAS) 

v roce ……… 

 ukládá 
starostovi města/obce 

 

1. zařadit záměr nákupu nového hasičského vozidla CAS do návrhu rozpočtu 

města …………..pro rok …….. 

termín: …………. 

 

2. realizovat kroky k zajištění státní dotace a příspěvku …………..kraje na nákup 

nového hasičského vozidla CAS 

termín: ………… 
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Č.j. :    

 Počet listů: 4 

                                                                                                                 Počet příloh:   

 Výtisk č.:  1 

 

ŢÁDOST 
o poskytnutí dotace na rok 2008 

 

 

I. Identifikační údaje žadatele 

 

1. Organizace - firma (obchodní název) 

MĚSTO /OBEC……………. 

 

2. Adresa                      

PSČ Obec Ulice, č. domu 

   

 

3. Statut 

Samospráva   

 

Zápis v obchodním (podnikovém) rejstříku: 

Právní norma: zákon č. 128/2000 Sb., zákon o 

obecním zřízení (zákon o obcích) 

 

Právnická osoba 

Datum registrace:  

Bankovní ústav:  

Číslo účtu:  

II. Identifikační údaje investiční akce 

 

4. Název investiční akce: 

Cisternová automobilová stříkačka  

 

5. Místo realizace investiční akce: 
                                 

Kraj Územní obvod HZS kraje Obec 
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6. Zdůvodnění nezbytnosti akce: 
 Hlavním cílem pořízení nové cisternové automobilové stříkačky je provedení obměny morálně a technicky 

zastaralé cisternové automobilové stříkačky CAS 24 doposud využívané jednotkou SDH obce  pro plnění úko-

lů požární ochrany obce vyplývajících z ustanovení § 70 zákona č. 133/1985 Sb., ve  znění pozdějších úprav. 

Dalším dílčím cílem pořízení nového majetku je dosažení snížení provozních nákladů vynakládaných na za-

bezpečení údržby, provádění oprav a zabezpečení vlastního provozu techniky využívané pro plnění úkolů po-

žární ochrany obyvatelstva  a současně zvýšení úrovně a efektivity plnění úkolů v rámci činnosti složek IZS 

Karlovarského kraje při vzniku krizových situací, živelných pohromách a jiných nepředvídatelných situací na 

teritoriu Karlovarského kraje. 

 V případě, že nebude uvedená investiční akce realizována v roce 2008 hrozí ztráta technické způsobilosti 

k provozu motorového vozidla, čímž dojde ke ztrátě technické akceschopnosti jednotky SDH obce ve smyslu 

ustanovení § 18 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., následkem čehož jednotka 

SDH obce …….., která je předurčena k součinnostnímu plnění úkolů požární ochrany pro město Chodov ne-

bude schopna plnohodnotně plnit stanovené úkoly. 

 Nově pořízený majetek bude sloužit k plnění úkolů obce vyplývajících zejména z následujících ustanovení zá-

konů ČR: 

              1)  k plnění hlavních úkolů jednotky požární ochrany obce vyplývajících z ustanovení § 70 zákona č.      

133/1985 Sb., ve  znění pozdějších úprav, 

              2) k plnění některých úkolů obce na úseku integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva uve-

dené  v ustanovení § 15 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS ve znění pozdějších předpisů, 

              3) k plnění některých úkolů obce na úseku krizového řízení uvedené v ustanovení § 21 zákona č. 240/2000 

Sb., o  krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. 

 

7. Vyhodnocení efektivnosti realizace investiční akce: 
a) Při výběru vozidla bude dbáno na úspornost provozu, na zajištění servisu a dostupnost náhradních dílů. Novým 

vozidlem bude docíleno zvýšené spolehlivosti při zajišťování akceschopnosti jednotky požární ochrany SDH obce 

Chodov v rámci plošného pokrytí Karlovarského kraje. 

 

b) K zajištění efektivnosti akce bude dodavatel vybrán na základě veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o  

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

 

c) Vzhledem k tomu, že bude pořizováno nové vozidlo, které svojí kombinovanou výbavou (smíšeným užíváním 

v provozu) nahradí již dvě zastaralé CAS 24, je předpoklad snížení provozních nákladů, a to co se týká jak úspor 

pohonných hmot, tak i nákladů na servis a opravy 

 

8. Financování investiční akce (v tisících Kč na jedno desetinné místo) 

 a) vlastní zdroje 2.500 

   

 b) bankovní úvěry 0 

   

 c) jiný způsob financování 0 

   

 d) výše poţadované dotace  2.000 

 

 Celkové finanční pokrytí investiční akce: 4.500 

9. Zajištění přípravy a realizace investiční akce (měsíc/rok): 
 

 Zahájení říjen 2007 Dokončení Prosinec 2008 

  Předání do uţívání Prosinec 2008 
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III. Doplňující údaje 

 

10. Odpovědný pracovník pověřený jednáním s Ministerstvem vnitra-

generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České repub-

liky (dále jen MV-generální ředitelství HZS ČR): 
 

Příjmení, jméno, titul  

Adresa 

 

 

Telefon   Fax:  

     

11. Ţadatel je povinen bezprostředně seznámit příslušný územní odbor 

HZS kraje se všemi okolnostmi, které realizaci předmětné investiční ak-

ce prodluţují nebo ohroţují. Dále je povinen oznámit rozhodné změny 

údajů uvedených v ţádosti  

o poskytnutí dotace přímo MV-generálnímu ředitelství HZS ČR bez 

zbytečného odkladu. 

 

12. MV-generální ředitelství HZS ČR si vyhrazuje právo na vyţádání dal-

ších informací souvisejících s předmětnou investiční akcí a stanovení 

podmínek pro čerpání poskytnuté dotace. Dále si vyhrazuje právo kont-

roly čerpání dotace a věcného plnění včetně veškerých dokladů týkají-

cích se výše uvedené investiční akce. 

 

13. Ţadatel souhlasí s výměnou údajů souvisejících s předmětnou investiční  

akcí mezi MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, Ministerstvem financí 

a příslušnou financující bankou. 
 

Prohlašuji, ţe všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné: 

 

Příjmení, jméno, titul, statutární zástupce: 

Starosta města:  

Datum:  

Razítko a podpis: 

 
 

14. Přílohy 
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15. Vyjádření HZS kraje: 
 

Datum:  

 

 

Schválil:   

16. Vyjádření MV-generálního ředitelství HZS ČR: 

 

Dotace schválena ve výši 
 

 

Datum: 

 

 

Schválil: 

 

17. Vyjádření odboru správy majetku Ministerstva vnitra: 

 

 

Datum: 

 

 

Schválil: 
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5 2 2 0 3 1

110 001

110 002

110 003

110 004

110 005

110 006

110 011

110 021

110 022

110 023

110 024

 Útvar (organizace) pověřený řízením přípravy a realizace akce 2):

110 031

110 032

110 033

 Řídící štáb pověřený řízením přípravy a realizace akce 3):

 Název funkce:

110 041

110 042

110 043  Správce dat ISPROFIN

110 044

110 045

110 046

110 047

110 048

110 049

110 050

110 051  Adresa  - název ulice:

110 052  Adresa  - název obce:

110 053

110 054 5561

 Pozn.:

 takto označené buňky vyplňuje účastník programu (žadatel o dotaci)

 takto označené buňky vyplňuje správce programu

e-mail:

 telefon:

 datum:

e-mail:

 telefon:

 datum:

 Identifikace správce programu:

Bc. Jiří Kiss

0308Kódy priority akce - projektu  (výběrem z nabídky):

 Schválil:

 Vypracoval:

 Schválil:

 Název útvaru (organizace):

 Adresa sídla - název ulice:

 Adresa sídla - název obce:

12.10.2007

Řídící štáb útvaru (organizace) uvedeného v řádku 110 031; jmenují se alespoň funkce uvedené v řádcích 110 041 až 043.

 Vstupní data ISPROFIN zaslána účastníkem programu (žadatelem o dotaci) e-mailem správci programu dne:

 Správce programu potvrdil převzetí dat e-mailem dne:  s termínem vyřízení žádosti:

725 056 503

 Účastník programu (žadatel o poskytnutí dotace) 1):

 Název organizace:

 Fyzická osoba:

 Adresa sídla - název ulice:

 Adresa sídla - název obce:

Město Chodov

Ing. Josef Hora

 Název okresu:

Chodov

 Paragraf:

 Alokace akce (projektu) v území:

 Odvětvové třídění rozpočtové skladby:

Uvádí se příjemce dotace, OSS zřízená správcem programu nebo organizační útvar správce programu pověřený výkonem 

funkcí účastníka programu.

Uvádí se v případě, že příjemce dotace nebo OSS svěří řízení akce (projektu) organizaci, u které je zřizovatelem, nebo 

vybrané, kvalifikované právnické osobě.

 Legenda:

 Vstupní data:

Kódy ISPROFIN (výběrem z nabídky):

   lhůta k vyřízení žádosti (dnů)

 Zástupce vedoucího štábu

prac. zařazení:

Chodov

2)

3)

Komenského

 Do funkce jmenován (pověřen):

1)

     Kód území:

PSČ: 35735

č.p.:

PSČ:

Ing. Josef Hora

kiss@mestochodov.cz

CZ0413

IČ:

č.p.:

PSČ:

1077

35735

 Identifikace účastníka programu:

 Vedoucí štábu (manažer)

ISPROFIN 110S 05 Identifikační údaje a systém řízení akce (projektu)

Cisternová automobilová stříkačka

00259349

 Rodné čís.:

 podpis:

 Název akce 

(projektu):

Evidenční 

číslo: 214214

Komenského

 podpis:

1077

 Vypracoval:

č.p.:

IČ:

telefon:

725 052 428jiné prac.zařazení

e-mail:

starosta@mestochodov.cz

Sokolov                            

Dotace a návratná finanční výpomoc ze státního rozpočtu

Žádost o vydání Rozhodnutí o financování akce (projektu) předána správci programu

Akce není v režimu individuálně posuzovaných výdajů

Jiná výše neuvedená oblast zaměření akce (projektu)

Veřejný sektor - obce

Organizační složka (státu, kraje, obce)

Projekty doporučené  k financování PSP ČR-na rok 2008

5561   Činnost ústředního orgánu státní správy v požární ochraně
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Evidenční

číslo:

sl. 1 sl. 3

120 001 Účastník PG 12. 10. 2007 20. 11. 2007

120 021 Účastník PG 23. 11. 2007 31. 12. 2007

120 200 Účastník PG 1. 4. 2008 31. 12. 2008

120 301 Účastník PG 3. 1. 2009 30. 3. 2009

 Harmonogram přípravy a realizace akce (projektu)

Odpovídá

120

Datum

zahájení    

S 05

0000

sl. 5

Datum

ukončení    

214214

 Název etapy

sl. 4

ISPROFIN

 Název akce

(projektu):
Cisternová automobilová stříkačka

sl. 2

Číslo

řádku

 Vypracování žádosti o evidenci akce (projektu) v ISPROFIN

 Vypracování návrhu Dokumentace projektu (žádosti o vydání "Rozhodnutí")

 Realizace akce (projektu)

 Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhodnocení akce (projektu)  
 

ISPROFIN S 05 144

 Název akce 

(projektu):
214214 0000

2007 2008

sl. 1 sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7 sl. 8 sl. 9 sl. 10 sl. 11 sl. 12 sl. 13 sl. 14

144 101 Cisternová automobilová stříkačka ks 0,000 1,000

Číslo

řádku
 Název parametru

Měrná

jednotka
pořízení

majetku

zhodnocení

majetku

pronájem

majetku

výchozího

roku

(VR)

cílového

roku

(CR)
služby

zhodnocení

majetku

opravy a 

udržování

material

a energie

pronájem

majetku

pořízení

majetku

 Parametry akce (projektu) - stroje a zařízení

Parametry dosažené realizací akce (projektu) 

Evidenční číslo:

Prům. invest. náklady

(v mil. Kč/měr. jednotku)

Průměrné neinvestiční náklady

(v mil. Kč/rok)

Reprodukce a pronájem majetku

(v měrných jednotkách)

Stav ukazatele k 31.12.

Cisternová automobilová stříkačka

 
 

S 05 160

214 214

rozpočet přev. z m. l. celkem v roce v roce v roce v roce

Č. ř.  Název ukazatele 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2013

rx r0 r11 r12 r13 r14 r15 r2 r3 r4 r5 ry

60 051  Náklady pořízení dopravních prostředků 4,5 4,5 4,5 , 4,5

60 05s  Náklady na stroje, zařízení a inventář , , 4,5 , 4,5 , 4,5 , , , , , 4,5

160 09s  Náklady přípravy a realizace akce (projektu) celkem , , 4,5 , 4,5 , 4,5 , , , , , 4,5

60 1s  SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE (PROJEKTU) , , 4,5 , 4,5 , 4,5 , , , , , 4,5

 Zdroje účasti státního rozpočtu na financování akce (projektu):
60 231  VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2, 2, 2, 2,

60 23s  Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) , , 2, , 2, , 2, , , , , , 2,

160 29s  Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu , , 2, , 2, , 2, , , , , , 2,

 Ostatní zdroje financování akce (projektu):
60 309  Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu 2,5 2,5 2,5 , 2,5

60 30s  Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) , , 2,5 , 2,5 , 2,5 , , , , , 2,5

60 3s  SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE (PROJEKTU) , , 4,5 , 4,5 , 4,5 , , , , , 4,5

 Finanční potřeby nekryté zdroji , , , , , , , , , , , , ,

Skutečnost

do 31.12.

Skutečnost

v roce 

Evidenční číslo:

ISPROFIN  Investiční bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

 Název akce (projektu): Cisternová automobilová stříkačka

Hodnota

ukazatele

CELKEM

 Plánované plnění:Skutečné

plnění

Převody do

násl. let

Zbývá

po 1.1. k žádosti o změnu Registračního listu akce (projektu) 

2008 Aktuální rok

Finanční plán aktuálního rokuFormulář vstupních dat předkládaný účastníkem programu (v mil. Kč)
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S P E C I F I K A Č N Í    L I S T    N E S T A V E B N Í    M O V I T É    A K C E
včetně jednotlivých druhů majetku a souvisejících výdajů programového financování na rok  2008

Účastník programu  Město Chodov Kapitola 214 MV

Program Rozvoj a obnova materiálně technickézákladny HZS Evidenční číslo 214 210

Podprogram Reprodukce majetku PO a ochrany obyvatel Evidenční číslo 214 214

Název akce

včetně příznaku 
1) Cisternová automobilová stříkačka Evidenční číslo 

2)

finanční údaje uvádějte v tis. Kč s přesností na 3 des. místa

Věcná specifikace majetku Parametr DM Kapitálové výdaje    (KV) Běžné výdaje související    (BVs)
Výdaje 

celkem

z program.
3)

Podseskup Cena Celkový Cena Podseskup Cena Celkový Cena Cena 

a souvisejících výdajů akce dokumen.  položka počet položka počet (KV+BVs)

čís. řádku druh. tříd. za m.j. m.j. celkem druh. tříd. za m.j. m.j. celkem celkem

Cisternová automobilová stříkačka 612308 4 500,000 1 4 500,000 0,000 4 500,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

DRUHOVÉ TŘÍDĚNÍ VÝDAJŮ:

Kapitálové výdaje Běžné výdaje související Kapitálové výdaje Běžné výdaje související
Výdaje celkem

Pořízení dlouhod. nehmot. majetku Nákup materiálu 611 513

Programové vybavení Nákup vody, paliv a energie z toho 6111 515

Pořízení dlouhod. hmotného majetku Nákup služeb 612 4 500,000 516

stroje, přístroje a zařízení Ostatní nákupy v tom 6122 517

dopravní prostředky Opravy a udržování v tom 6123 4 500,000 z toho 5171

výpočetní technika Výdaje souvis.s neiv.nák.,přísp.,atd. v tom 6125 519

Investiční transfery veř. rozp. úz. úrovně Neinv. tr. veřejným rozpoč.územ.úrovně 634 532

Investiční dotace obcím Neinvestiční transfery obcím z toho 6341 z toho 5321

Investiční dotace krajům Neinvestiční transfery krajům z toho 6342 z toho 5323

Investiční dotace přísp. organizacím Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. 635 533

Investiční dotace zříz. přísp. organizacím Neinvestiční přísp. zříz. přísp. org. z toho 6351 z toho 5331

Ostatní investiční výdaje Ostatní neinvestiční výdaje 690 590

CELKEM 4 500,000 CELKEM 4 500,000

P O D P I S O V É   D O L O Ž K Y :

účastník programu : Město Chodov nositel úkolu : 

Vypracoval: Bc. Jiří Kiss

telefon: 725 056 503

Souhlasí:     razítko a podpis Ing. Josef Hora Souhlasí:     razítko a podpis

Datum:

gestor programu: doporučující útvar :

Souhlasí:   razítko a podpis plk.ing.Josef Richter Doporučuje:   razítko a podpis

Datum: Datum:

Poznámka:
1)

 Příznaky akcí dříve používaných programů a podprogramů: SIS, KOH, RAI, BOZ, PKO, JEČ, ŘLZ, OSV , UTS nebo evidenční číslo projektu EU
2)

 Evidenční číslo akce stanoví správce programu
3)  

Druh majetku

 - pod pojmem rok "N" se rozumí rok, na který je sestavován návrh rozpočtu.

 - v případě, že doporučující útvar je současně gestorem vyplní podpisovou doložku pouze za doporučující útvar.  
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ŢÁDOST MĚSTA/OBCE O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU  
NA OBNOVU POŢÁRNÍ TECHNIKY 

JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE  

Z ROZPOČTU ……………….KRAJE  
 

Název obce: _____________________________________ 

 

Zastoupená starostou obce: _________________________ 

 

IČ: ____________________ telefon: _________________ 

 
Obec v souladu s ustanovením zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, § 29, odst. 1, je zřizovatelem jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce kategorie                   

JPO …. a ţádá  o poskytnutí příspěvku na obnovu poţární techniky sboru dobrovolných hasičů obce. 

       
V rozpočtu obce je pro potřeby jednotky SDH v roce ………..vyčleněna částka (4. 000. 000),- Kč  

 

Přesný název
 Celková částka 

Kč
) 

Z toho 

Dotace MV 

ČR 
Vlastní 

zdroje obce 

Požadovaná 

částka od 

kraje 

Cisternová automobilová stříkačka 7 mil. 2 mil. 4 mil. 1 mil. 

 

Přílohy: 

1. Usnesení ZM města …………… 

2. Rozhodnutí MV GŘ HZS ČR o zařazení dotace … mil Kč do státního rozpočtu pro měs-

to/obec…….na rok ……..na pořízení cisternové automobilové  
 

 

 

 

 

 

 

V …………..  dne: ……….                      _________________________ 
           razítko a podpis starosty města/obce 

 

 

 

 

 

Přílohy k této žádosti: 

1) usnesení zastupitelstva obce o pořízení nové techniky 

2 )rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o přidělení dotace na obnovu techniky 
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VYÚČTOVÁNÍ 
 

příspěvku na reprodukci poţární techniky 

jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce 
z rozpočtových prostředků ……………. kraje 

 

 

Obec:............................................adresa: ……………………………………………………….. 

   

IČ: ……………………….  
 

 

 Poskytnutá dotace na (vypsat účel): Cisternová automobilová stříkačka CAS ………… ..........… 

 

          

byla poskytnuta maximálně  do  výše skutečných nákladů, ve výši ............................................. Kč  

          

   

na základě smlouvy  č. .................................. ze dne .................................... 

 

     Skutečné náklady činily .......................Kč, z toho: 

 

a) z prostředků obce    ………………...… Kč 

 

b) z prostředků …………….kraje    ………………...… Kč 

 

c) z prostředků státní dotace   ……………………Kč 
  

Za pravdivost i správnost závěrečného vyúčtování odpovídá osoba oprávněná jednat jménem příjemce. 
 

Přílohou vyúčtování je Seznam průkazných účetních záznamů a kopie těchto záznamů. Průkazné 

účetní záznamy  jsou uloţeny (místo, odpovědná osoba, telefon):  

 

……………………………………………………………………………. 

 

Potvrzuji pravdivost a správnost závěrečného vyúčtování. 
 

V ………………..............….. dne: .........................................      

         

 

         …………………………               

                                                               Starosta města/obce
           razítko a podpis  
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Seznam všech předmětných účetních výdajových dokladů 
 

 

Poř.číslo Název účetního dokladu 
Účetní doklad 

Částka Kč 
číslo ze dne 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

CELKEM  Kč 
 

 

Vyhotovil: ……….................................... 

Telefon:    ................................................. 
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Technická specifikace 

pro pořízení cisternové automobilové stříkačky  

 

A Základní technická specifikace 

1. Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vyba-

vené poţárním čerpadlem  

 s jmenovitým výkonem 1500 l.min
-1

  

 s jmenovitým výkonem 2000 l.min
-1

  

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 v provedení  

 základním  

 speciálním redukovaném  

a hmotnostní třídy  

 M  

 S  

(dále jen „CAS“). 

2. CAS splňuje poţadavky 

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

b) stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách poţární techniky  

a doloţené kopií certifikátu vydaného pro daný typ CAS autorizovanou oso-

bou, případně prohlášením o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek poţární 

ochrany ve znění vyhl. č. 226/2005 Sb. 

a poţadavky uvedené v této technické specifikaci. 

 

B Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhl. č. 35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách poţární techniky 

3. K bodu 7 (nepovinné) 

 V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení ci-

zího zdroje napětí  

 …………… 

 součástí dodávky je příslušný protikus. 

 V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna zásuvka pro napojení ci-

zího zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí. 

4. K bodu 8 
Převodovka je v mechanickém provedení. 

5. K bodu 9 (nepovinné) 
Akumulátorové baterie mají kapacitu nejméně 135 Ah. 

6. K bodu 10 
Kabina osádky je vybavena  

 radiostanicí …………… a příslušnou střešní anténou, které pro montáţ dodá  

 zadavatel. 

 výrobce CAS. 
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 přípojnými body pro dodatečnou montáţ radiostanice ……………a příslušné 

střešní antény. 

7. K bodu 10 (nepovinné) 

 V prostoru obsluţného místa čerpací jednotky je umístěn mikrofon  

a reproduktor jako druhé obsluţní místo vozidlové radiostanice. 

8. K bodu 11  
CAS je pro kaţdou radiostanici vybavena samostatným měničem napětí 24/12V 

s elektrickým proudem nejméně 8 A. 

9. K bodu 12 (nepovinné) 

 V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení 

cizího zdroje tlakového vzduchu  

 ……………  

 součástí dodávky je příslušný protikus. 

 V prostoru místa nástupu řidiče do CAS je umístěna přípojka pro napojení 

cizího zdroje tlakového vzduchu s integrovanou zásuvkou pro napojení cizího 

zdroje napětí, která se před spuštěním motoru samočinně odpojí. 

10. K bodu 14 
Účelová nástavba je  

 upravena pro dodatečnou montáţ osvětlovacího stoţáru o výšce nejméně 5 m 

od země.  

 vybavena osvětlovacím stoţárem o výšce nejméně 5 m od země,  

s pneumatickým vysouváním a s výkonem nejméně 2.000 W. 

11. K bodu 14 (nepovinné) 

 Zdrojem elektrického proudu (např. pro osvětlovací stoţár) je elektrocentrála 

s krytím nejméně IP 44 vyjímatelně zabudována do účelové nástavby CAS. 

12. K bodu 18 
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená. 

13. K bodu 18 
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dveřmi. 

14. K bodu 18 
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě. 

15. K bodu 20 
Kabina osádky je vybavena šesti sedadly ve dvou řadách orientovanými po směru 

jízdy. 

16. K bodu 20 
Kabina osádky  

 není vybavena dýchacími přístroji, ty jsou uloţeny v účelové nástavbě, 

 je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena čtyřmi dýchacími přístroji 

……………, zbývající dva dýchací přístroje shodného typu jsou uloţeny  

 v účelové nástavbě,  

 v kabině osádky,  

kompletní dýchací přístroje pro montáţ  

 poskytne zadavatel.  

 dodá výrobce CAS.  

17. K bodu 20 
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Kabina osádky  

 není vybavena náhradními tlakovými láhvemi k dýchacím přístrojům,  

ty jsou uloţeny v účelové nástavbě,  

 je v opěradlech druhé řady sedadel vybavena třemi náhradními tlakovými 

láhvemi k dýchacím přístrojům  

náhradní tlakové láhve pro montáţ  

 poskytne zadavatel.  

 dodá výrobce CAS.  

18. K bodu 20 
Kabina osádky je vybavena v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem  

pro bezpečné uloţení dokumentace formátu A4. 

19. K bodu 20 (nepovinné) 

 Kabina osádky je vybavena  

 dvěma  

 čtyřmi  

 šesti  

 dobíjecími  

 nedobíjecími  

úchyty pro ruční radiostanice ……………, úchyty pro montáţ  

 poskytne zadavatel. 

 dodá výrobce CAS. 

20. K bodu 20 
Kabina osádky je vybavena čtyřmi  

 dobíjecími  

 nedobíjecími  

úchyty pro ruční svítilny  

 ……………,  

úchyty pro montáţ  

 poskytne zadavatel. 

 dodá výrobce CAS. 

21. K bodu 20 (nepovinné) 

 Pod druhou řadou sedadel je vytvořen úloţný prostor určený pro drobné po-

ţární příslušenství  

 uloţené volně. 

 uloţené v přepravních koších. 

22. K bodu 21 
Zvláštní výstraţné zařízení umoţňuje reprodukci mluveného slova. 

23. K bodu 21 
Světelná část zvláštního výstraţného zařízení je opatřena zábleskovým zdrojem světla. 

24. K bodu 21 
Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami  

 se zábleskovým světlem  

 typu LED  

modré barvy, které jsou napojeny na zvláštní výstraţné zařízení a lze je v případě po-

třeby vypnout samostatným vypínačem. 

25. K bodu 24 
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Úchytné a úloţné prvky v prostorech pro uloţení poţárního příslušenství  

jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou ţivotností.  

26. K bodu 24 
Prostory pro uloţení poţárního příslušenství po stranách účelové nástavby  

jsou vybaveny roletkami z lehkého kovu. 

27. K bodu 24 
Prostor pro uloţení poţárního příslušenství a čerpací jednotky v zádní části účelové 

nástavby je vybaven dveřmi, které se otevírají nahoru. 

28. K bodu 24 
Ţebřík pro výstup na střechu účelové nástavby je umístěn na zadní straně účelové ná-

stavby vpravo. 

29. K bodu 24 
Osvětlení prostoru okolo účelové nástavby je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňu-

jícího světla na bocích účelové nástavby. 

30. K bodu 24 

 Účelová nástavba je po obou stranách opatřena plošnými stupačkami  

pro usnadnění přístupu k poţárnímu příslušenství. 

 Poţární příslušenství je v účelové nástavbě uloţeno tak, aby jej bylo moţné 

vyjímat a vkládat ze země, bez potřeby uţití stupaček. 

31. K bodu 26 
Zařízení prvotního zásahu tvoří  

a) průtokový naviják s hadicí podle ČSN EN 1947 a v délce 60 m a připojenou 

proudnicí, 

b) □ hadice 52 trvale spojená s výtlačným hrdlem poţárního čerpadla  

a s proudnici pro hašení pěnou i vodou. 

 pevně zabudovaná lafetová proudnice. 

32. K bodu 26 
Průtokový naviják vysokotlaké části poţárního čerpadla je vybaven ručním  

a elektrickým pohonem pro zpětné navíjení hadice. 

33. K bodu 33 
Pro barevnou úpravu CAS je pouţita červená barva RAL 3000 a bílá barva RAL 9003. 

34. K bodu 34 
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky  

je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „……………“. 

35. K bodu 34 
Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“. 

 

C Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 3 vyhl. č. 35/2007 Sb.,  

o technických podmínkách poţární techniky 

36. K bodu 2 
Vysokotlaká část poţárního čerpadla pracuje se jmenovitým tlakem 4,0 MPa  

a jmenovitým průtokem nejméně 150 l.min
-1

. 

37. K bodu 8 
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Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným 

zařízením. 

38. K bodu 8 (nepovinné) 

 Pohon přední nápravy je řešen jako odpojitelný. 

39. K bodu 9 
Ovládání oranţových blikajících světel na zádní části účelové nástavby je umístěno 

v prostoru obsluhy poţárního čerpadla. 

40. K bodu 9 
Kabina osádky je v zorném poli řidiče osazena vizuálním ukazatelem pouţití oranţo-

vých blikajících světel na zádní části účelové nástavby. 

41. K bodu 10 
Čerpací jednotka s obsluţným místem je umístěna v zadní skříni účelové nástavby. 

42. K bodu 11 
Provedení sacího hrdla čerpací jednotky umoţňuje sání z obou stran CAS. 

43. K bodu 22 
Obsluţné místo čerpací jednotky je vybaveno ovládáním pro zapínání pohonu poţár-

ního čerpadla.  

44. K bodu 25 
Pěnotvorný přiměšovač je vybaven ručně nastavitelnou regulací. 

45. K bodu 26 
Nádrţ na hasivo tvoří nádrţ na vodu a nádrţ na pěnidlo a je vyrobena z  

 nerezové oceli. 

 polyesteru vyztuţeného skleněnými vlákny. 

46. K bodu 31 
Nádrţ na pěnidlo je opatřena plnícím otvorem s ochrannou obrubou pro rychlé plnění. 

47. K bodu 30 
Nádrţ na vodu má objem  

 2.000 aţ 2.500 litrů.  

 2.500 aţ 3.000 litrů.  

 3.000 aţ 4.000 litrů.  

 4.000 aţ 5.000 litrů.  

48. K bodu 34 a 35 
Rozměrné poţární příslušenství je uloţeno ve schránce s víkem, vyrobené z lehkého 

kovu a umístěné na účelové nástavbě. 

49. K bodu 34 a 35 
Prostorová a hmotnostní rezerva, která je určena pro uloţení nadstandardního poţární-

ho příslušenství a je situována v přední levé části účelové nástavby. 

50. K bodu 34 a 35 
Zadavatel dodá pro upevnění do úloţného prostoru CAS následující poloţky vlastního 

poţárního příslušenství 

 Cestářské koště 1 ks, 

 Clonová proudnice 52 1 ks, 

 Dalekohled 1 ks, 

 Dekontaminační souprava v obalu ……………  1 ks, 
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 Dýchací přístroj …………… 6 ks, 

 Dţberová stříkačka …………… 1 ks, 

 Ejektor 1 ks, 

 Elektrocentrála ……………  

 230 V 

 230 V a 400 V 

…………… kW 1 ks, 

 Hadicový drţák v obalu 4 ks, 

 Hadicový můstek 2 ks, 

 Hydrantový nástavec 1 ks, 

 Izolovaná poţární hadice 52x20 m 8 ks, 

 Izolovaná poţární hadice 75x20 m 8 ks, 

 Izolovaná poţární hadice 75x5 m 2 ks, 

 Kanálová rychloucpávka 1 ks, 

 Klíč k nadzemnímu hydrantu 2 ks, 

 Klíč k podzemnímu hydrantu 1 ks, 

 Klíč na hadice a armatury 75/52 2 ks, 

 Klíč na sací hadice 2 ks, 

 Kombinovaná proudnice 52 …………… 2 ks, 

 Krumpáč 1 ks, 

 Lékárnička velikost III 1 ks, 

 Lopata 2 ks, 

 Motorová řetězová pila …………… 1 ks, 

 Motykosekera 1 ks, 

 Náhradní tlaková láhev …………… 3 ks, 

 Neplynotěsný protichemický ochranný oděv 3 ks, 

 Nízkoprůtaţné lano typu A 30 m 3 ks, 

 Nízkoprůtaţné lano typu A 60 m 1 ks, 

 Objímka na hadice 52 v obalu 4 ks, 

 Objímka na hadice 75 v obalu 8 ks, 

 Pákové kleště 1 ks, 

 Pěnotvorná proudnice na střední pěnu …………… 1 ks, 

 Pěnotvorná proudnice na těţkou pěnu …………… 1 ks, 

 Ploché páčidlo 1 ks, 

 Poţární sekera 1 ks, 

 Proudnice 52
 

1 ks, 

 Proudnice 75
 

1 ks, 

 Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 1 ks, 

 Přechod 110/75
 

1 ks, 

 Přechod 52/25
 

1 ks, 

 Přechod 75/52 4 ks, 

 Přenosný hasicí přístroj práškový 27A144B
 

1 ks, 

 Přenosný hasicí přístroj práškový 55B
 

1 ks, 

 Přenosný kulový kohout 1 ks, 

 Přenosný přiměšovač 1 ks, 

 Přenosný ţebřík pro hasiče  

 nastavovací,  

 vysunovací,  

s dostupnou výškou nejméně 8 m, v provedení záchranný a 

zásahový pro  
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 dvě osoby. 

 tři osoby.  1 ks, 

 Přetlakový ventil 1 ks, 

 Pytel polyetylénový 5 ks, 

 Rozdělovač 1 ks, 

 Ruční radiostanice …………… … ks, 

 Ruční svítilna s dobíjecími akumulátory …………… 4 ks, 

 Rukavice chirurgické  15 ks, 

 Sací hadice 10 m 1 sada, 

 Sací koš 1 ks, 

 Sací nástavec na pěnidlo 1 ks, 

 Savice přiměšovače 1 ks, 

 Sběrač 2 x 75 1 ks, 

 Skříňka s elektrotechnickými nástroji 1 ks, 

 Skříňka s nástroji 1 ks, 

 Tepelně izolační podloţka (termofólie) 2x2 m 1 ks, 

 Těsnění pro izolovanou poţární hadici 52 5 ks, 

 Těsnění pro izolovanou poţární hadici 75 5 ks, 

 Trhací hák 1 ks, 

 Ventilové lano na vidlici 1 ks, 

 Vyprošťovací nůţ (řezák) na bezpečnostní pásy 2 ks, 

 Vytyčovací páska 100 m 1 ks, 

 Záchranná a evakuační nosítka …………… 1 ks, 

 Záchytné lano na vidlici 1 ks, 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks. 

(poţární příslušenství pro provedení speciální redukované nepovinné) 

 Detektor výbušné koncentrace par a plynů kalibrovaný na CH4 

…………… 1 ks, 

 Plynotěsný protichemický ochranný oděv …………… 4 ks, 

 Přetlakový ventilátor …………… 1 ks, 

 Reflexní oděv pro speciální hašení ohně 3 ks, 

 Záchranný kyslíkový přístroj …………… 1 ks. 

51. K bodu 34 a 35 
Výrobce CAS (dodavatel) dodá poţární příslušenství podle vyhl. č. 35/2007 Sb. 

s výjimkou poloţek dodaných zadavatelem, dále dodá následující poţární příslušenství 

v upřesněném provedení nebo upřesněném celkovém počtu 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks, 

 …………………………………… … ks. 

 

D Další technické podmínky 

52. CAS je vybavena zařízením ABS.  

53. Přední část kabiny osádky je v prostoru rámu podvozku  
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 upravena pro dodatečnou montáţ elektrického lanového navijáku s taţnou sí-

lou nejméně 35 kN. 

 vybavena elektrickým lanovým navijákem s taţnou sílou nejméně 35 kN, kte-

rý pro montáţ poskytne zadavatel. 

54. Přední část kabiny osádky je ve spodní části  

 upravena pro dodatečnou montáţ asanační lišty. 

 vybavena asanační lištou, napojenou pevně zabudovaným potrubím  

na poţární čerpadlo a ovládanou z místa řidiče. 

55. Zadní část poţární účelové nástavby je v prostoru rámu podvozku vybavena taţným 

zařízením pro  

 poţární přívěs s nájezdovou brzdou o hmotnosti 1.000 kg. 

 brţděný přívěs o hmotnosti 3.500 kg.  

56. Náhradní kolo k CAS je  

 dodáno samostatně, příbalem. 

 umístěno na ukládacím zařízení v CAS. 

57. Výška CAS v nezatíţeném stavu je nejvíce 3.300 mm. 

58. □ Délka kompletně vybavené CAS je nejvíce …………… mm. (nepovinné) 

59. S ohledem na specifické podmínky v zásahovém obvodu a s ohledem na zavedenou 

jednotnou podvozkovou skladbu poţární techniky je CAS postavena  

na automobilovém podvozku …………………… nebo na automobilovém podvozku 

obdobných uţitných (technických a kvalitativních) vlastností, jako je  

 odpojitelný pohon přední nápravy, 

 brodivost nejméně …………… mm.  

60. Pro výrobu CAS se pouţívá pouze nový, dosud nepouţitý automobilový podvozek, 

který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.  

61. Všechny poloţky poţárního příslušenství a všechna zařízení pouţita pro montáţ  

do CAS splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doloţena příslušným 

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

62. Pokud jsou v této specifikaci uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní 

označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, kte-

ré platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a uţitné 

vzory, umoţňuje zadavatel pouţití i jiných technických a kvalitativně obdobných řeše-

ní. Variantní řešení se nepřipouští. 

 
Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskyt-
nout pan/paní ……………….……………………….……..  

e-mail ………………..….………….@…………………………….  

telefon …………………  

 

V ………………………….. dne ………… 
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Vypracovanou technickou specifikaci zašlete v elektronické podobě, v barevném 
rozlišení textu podle vzoru a bez průvodního dopisu na adresu jaro-
slav.madera@grh.izscr.cz, tel.: 950 819 801. 

 

 

 

 

 

 

Vzor úpravy textu technické specifikace, barevné rozlišení povin-
ného a volitelného textu je nutné ponechat: 

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vyba-

vené poţárním čerpadlem s jmenovitým výkonem 1500 l.min
-1

 podle ČSN EN 1028-

1, kategorie podvozku 2, v provedení základním a hmotnostní třídy M (dále jen 

„CAS“). 

nebo 

Předmětem technické specifikace je pořízení cisternové automobilové stříkačky vyba-

vené poţárním čerpadlem  

 s jmenovitým výkonem 1500 l.min
-1

  

 s jmenovitým výkonem 2000 l.min
-1

  

podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 v provedení  

 základním  

 speciálním redukovaném  

a hmotnostní třídy  

 M  

 S  

(dále jen „CAS“). 

 

mailto:jaroslav.madera@grh.izscr.cz
mailto:jaroslav.madera@grh.izscr.cz
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Město Chodov 

Okr. Sokolov 
 

Váš dopis zn.:         
Ministerstvo vnitra České republiky 
Generální ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru České republiky 
Vážený pan 
Ing. Josef Kavan 
Finančního odboru  
Kloknerova 26 
148 01 Praha 414  

Ze dne:       

Naše znač-
ka:N+P MZS/19348/2008/KI 

Vyřizuje:  Bc. Jiří Kiss, vedoucí odboru MZS 

Telefon: 352 352 170, 725 056 503 

Fax: 352 352 178 

E-mail: kiss@mestochodov.cz 

Datum: 18.12.2008 

 

 
 

Závěrečné vyhodnocení akce - evidenční číslo 214214 8009 města Chodov, okr. 
Sokolov – cisternová automobilová stříkačka 

 
Vážený pane Ing. Kavane, 

 
             v příloze Vám posíláme dokumenty k závěrečnému vyhodnocení akce realizované za účasti 
státní dotace evidované pod číslem 214214 8009, název akce: „ město Chodov, okr. Sokolov – 
cisternová automobilová stříkačka“. Prosíme o sdělení, zda je dokumentace kompletní a řádně 
vyplněná. 
 

  

 Děkuji s pozdravem 

 

           Bc. Jiří Kiss 

      vedoucí odboru MZS  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Přílohy:  
 
Formuláře ISPROFIN:  R05 199 – Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce 
Zpráva o plnění závazných ukazatelů – textová část 
Kopie předávacího protokolu 
Kopie dodacího listu č. 11504 
Kopie faktury č. 2842332 a č. 2842333, 2 listy 
Kopie z výpisu účtu,  2 listy (1x ČS, 1x UniCredit) 
Výpisy z hlavní účetní knihy, 2 listy 
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R05 199 List č. 1

Evid.číslo 

ISPROFIN:

pod č.j.:

ve výši (v Kč)

Smluvní závazek uzavřen dne

Číslo ř.

form.

R05 198

sl. 2 sl. 4 sl. 5 sl. 7

120 011 19.12.2008 21.12.2006 -729 dnů nehodnotí se

120 021 2.1.2008 12.5.2008 131 dnů nehodnotí se

120 200 31.12.2008 8.10.2008 -84 dnů splněno

120 301 31.3.2009 18.12.2008 -103 dnů splněno

Měrná

jednotka

sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7

závaznost:

ks 1,000 1,000

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

závaznost:

 Identifikace předkladatele vstupních dat ISPROFIN E - mail:

Vypracoval:  telefon:

Schválil:  datum:

Plánovaný termín

MZS/19348/2008/KI

214 214 8009

 Vypracování návrhu dokumentace závěrečného vyhod. akce (projektu)

Název ukazatele:

Datum ukončení etapy

plán

Stav ukazatele po ukončení akce

Stav ukazatele po ukončení akce

Název ukazatele:

Poskytnuta záloha dodavateli

 Vypracování návrhu dokumentace projektu (žádosti o vydání "Rozhodnutí")

 Realizace akce (projektu)

sl. 6

7.5.2008

Údaje o financování a průběhu realizace akce

Název ukazatele:

Název ukazatele:

Stav ukazatele po ukončení akce

Zpráva o závěrečném vyhodnocení akceISPROFIN

 Název akce

(projektu):
Chodov, okr. Sokolov - cisternová automobilová stříkačka

sl. 3

 Vypracování návrhu investičního záměru (žádosti o dotaci)

Vyhodnocení plnění parametrů stanovených v Rozhodnutí o financování akce (projektu):

Dokument 

předkládá:
Město Chodov, Komenského 1077, 357 35, Chodov

Smluvní závazek uzavřen dne

Smluvní závazek uzavřen dne

Smluvní závazek uzavřen dne

Smluvní závazek uzavřen dne

Plnění 

stanoveného 

termínu

- splněn dříve o

+ překročen o

Vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a vydáním Pokynu k nastavení rozpočtového limitu pro UnitCredit Bank na financování akce 2142148009 

Chodov, okr. Sokolov - cisternová automobilová stříkačka, byla určena bilance finančních potřeb a zdrojů, investiční náklady ve výši 6 780 620,- 

Kč a limit pro čerpání výdajů státního rozpočtu ve výši 2 000 000,- Kč. Záloha zadavateli nebyla poskytnuta. Úhrada kupní ceny proběhla 

jednorázově. Projektované parametry a ukazatele bilance investičních potřeb byly dodrženy.

skutečnost
  Název etapy

Vyhodnocení plnění termínů stanovených v Rozhodnutí o financování akce (projektu):

Údaje o splnění podmínek stanovených v registračním listu, při stanovení výdajů organizační složce státu nebo v rozhodnutí o dotaci

Smluvní závazek uzavřen dne

Smluvní závazek uzavřen dne

Smluvní závazek uzavřen dne

Smluvní závazek uzavřen dne

Název parametru

Hodnota parametru

plán

8.10 2008

Ing. Josef Hora, starosta města

352 352 170

19.12.2008

kiss@mestochodov.cz

 Razítko a podpis:

Smluvní závazek uzavřen dne

Vyhodnocení 

plnění

Stav ukazatele po ukončení akce

Závaznost 

parametru

Cisternová automobilová stříkačka

Stav ukazatele po ukončení akce

Název ukazatele:

Název ukazatele:

Název ukazatele:

Akce ukončena zápisem o převzetí zboží, dodávky díla apod. dne

skutečnost

Název ukazatele:

Název ukazatele:

Stav ukazatele po ukončení akce

Stav ukazatele po ukončení akce

Stav ukazatele po ukončení akce

Stav ukazatele po ukončení akce

Stav ukazatele po ukončení akce

Název ukazatele:

Stav ukazatele po ukončení akce

Název ukazatele:

Stav ukazatele po ukončení akce

Stav ukazatele po ukončení akce

Název ukazatele:

Bc. Jiří Kiss

Název ukazatele:

ANO NE
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ISPROFIN R05 List č. 2

 Název akce    

(projektu):

Evid. číslo 

ISPROFIN:

Dokument předkládá: pod čj.:

Vyhodnocení plnění ukazatelů bilance investičních potřeb a zdrojů stanovených v Rozhodnutí o financování akce (projektu):

Číslo 

řádku

R05 160 x= y=

sl. 2 sl. 3 sl. 4 sl. 5 sl. 6 sl. 7

60 051  Náklady pořízení dopravních prostředků 678 000 6 780 620,00

60 05s  Náklady na stroje, zařízení a inventář 678 000 6 780 620,00 překročeno

160 09s  Náklady přípravy a realizace akce (projektu) celkem 678 000 6 780 620,00 překročeno

60 1s  SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB AKCE (PROJEKTU) 678 000,00 6 780 620,00 překročeno

60 231  VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2 000 000 2 000 000,00

60 23s  Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 000 000 2 000 000,00

160 29s  Souhrn zdrojů účasti státního rozpočtu 2 000 000 2 000 000,00

60 309  Jiné než výše uvedené vlastní zdroje účastníka programu 4 780 000 4 780 620,00

60 30s  Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 4 780 000 4 780 620,00 překročeno

60 3s  SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ AKCE (PROJEKTU) 6 780 000 6 780 620,00 překročeno

Identifikace předkladatele vstupních dat ISPROFIN E - mail:

Vypracoval: Bc. Jiří Kiss  telefon:

Schválil: Ing. Josef Hora, starosta města  datum:

Město Chodov, Komenského 1077, 357 35, Chodov

Zpráva o závěrečném vyhodnocení akce

MZS/19348/2008/KI

plánovaná 

hodnota

skutečná hodnota

199

Závaznost ukazatele

TP (x;y) v % *)

214 214 8009
Chodov, okr. Sokolov - cisternová automobilová stříkačka

Razítko a podpis:

   Název ukazatele bilance potřeb a zdrojů financování akce (projektu)

Ukazatel celkem

vyhodnocení 

plnění

352 352 170

19.12.2008

kiss@mestochodov.cz

Zdroje účasti státního rozpočtu na financování akce (projektu):

Ostatní zdroje financování akce (projektu):
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Kap. 19 – vnitřní 

správa    tis. předpoklad 

       výdaje příjem 

            Poţární ochrana     

232 10 222 19 55 12 5011 Mzdy 830 75 

232 10 222 19 55 12 5019 Refundace 60 10 

232 10 222 19 55 12 5021 OON-dohody 450 150 

232 10 222 19 55 12 5031 Sociální pojištění 395  

232 10 222 19 55 12 5032 Zdravotní pojištění 140  

232 10 222 19 55 12 5038 Zákonné pojištění zaměst-

nanců  

12 

 

232 10 222 19 55 12 5039 Sociální a zdravotní pojištění 

OON - refundace 

23 

 

232 10 222 19 55 12 5132 Ochranné pomůcky 50 20 

232 10 222 19 55 12 5134 Prádlo, oděv, obuv 50 25 

232 10 222 19 55 12 5137 DHIM – nastavovací ţebřík 

12,5 m na CAS 

180 50 

232 10 222 19 55 12 5139 Všeobecný materiál 80  

232 10 222 19 55 12 5151 Voda 80  

232 10 222 19 55 12 5152 Pára 420  

232 10 222 19 55 12 5154 Elektrická energie 150  

232 10 222 19 55 12 5156 Pohonné hmoty 150  

232 10 222 19 55 12 5167 Školení a vzdělávání 5  

232 10 222 19 55 12 5169 Sluţby                                                                         80  

232 10 222 19 55 12 5171 Oprava a údrţba - běţná 200  

232 10 222 19 55 12 5173 Cestovné 6  

232 10 222 19 55 12 5175 Pohoštění, dary 3  

                  

            Celkem provoz PO 3364 290 

          

         

        předpokládaný. 

Investiční akce       výdaje příjem 

232 10  222 19 55 12 6122 cisternová automobilová 

stříkačka CAS 
7000 

  

            dotace CAS stát   2000 

            prodej starších vozidel PO    1000 

            sada hydraulického vyproš-

ťovacího zařízení CAS 
1000 

  

            Celkem investice + poţární 

ochrana                                            

11364 

3290 
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KARLOVARSKÝ KRAJ  

RADA KRAJE 

 

Rada Karlovarského kraje (dále jen „rada“) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování 

příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Karlovarského kraje (dále jen „pravidla“) 
 

Čl. I. 

Úvodní ustanovení  

 
1. Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční dotace poskytnutá  z rozpočtu Karlo-

varského kraje (dále jen „kraj“) dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d), nebo § 59 odst. 2 písm. a)                        

zákona č. 129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení),  a  ve znění pozdějších změn, (dále jen „zá-

kon                                 o krajích“).  

 

2. Cílem poskytnutí  příspěvku je realizace systematické podpory plošného pokrytí území kraje 

jednotkami požární ochrany v souladu s koncepcí požární ochrany kraje a zabezpečením ploš-

ného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany. 

 

Čl. II.  

Příspěvek 

 

1. Příspěvek ve formě neinvestičních nebo investičních finančních prostředků na financování po-

třeb jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „SDH obcí“)  poskytuje kraj obcím 

v souladu s § 27 odst. 1 písm. d) a  odst. 3 písm. b) 2. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, 

ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen „zákon o požární ochraně“) na základě doporučení ředi-

tele Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje (dále jen „HZS kraje“) a je určen vý-

hradně k účelu specifikovaném smlouvou mezi krajem a obcí o příspěvku kraje.  

 

2. Při přidělování příspěvku ve formě neinvestičních nebo investičních finančních prostředků kraj 

přihlíží  ke koncepci požární ochrany kraje, plošnému pokrytí jednotek požární ochrany
3
, 

k materiálně technickému vybavení  SDH obce, počtu výjezdů  SDH obce a podílu financování  

SDH obce z vlastního rozpočtu obce. Zohledňuje se také výše již dříve poskytnutého příspěvku 

z rozpočtu  kraje v předešlý letech.  

Čl. III.  

Druhy příspěvku 

 

1. Příspěvek na výdaje SDH obcí zařazených do plošného pokrytí. Neinvestiční příspěvek je  posky-

tován na základě § 27 odst.1 písm. d) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, SDH obcí a je 

určen na výdaje specifikované v „Rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR o poskytnutí účelové nein-

vestiční dotace z rozpočtu HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí“ pro ak-

tuální kalendářní rok.   

 

2. Příspěvek kraje na věcné vybavení a obnovu požární techniky. Investiční a neinvestiční příspěvek  

kraje je poskytován na základě § 27 odst. 3 písm. b) 2. zákona č.133/1985 Sb., o požární ochra-

ně,  jednotkám  SDH obcí a je určen na : 

2.1. na věcné vybavení, které zůstává majetkem obce (např. radiokomunikační prostředky, věcné 

prostředky  požární ochrany apod.). Poskytnutí je podmíněno spoluúčastí obce ve výši mi-

nimálně 20 % z celkové částky. Kraj se na úhradě nákladů na potřeby SDH obce  podílí 

zbylou procentuální částí, maximálně však do finanční částky 500.000,-- Kč. Podrobnosti 

čerpání a využití příspěvku specifikuje příslušná smlouva uzavřená mezi krajem a obcí.  

                                                 
3  Nařízení Karlovarského kraje č. 1/2008, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Karlovarského kraje jednot-

kami poţární ochrany ve znění pozdějších předpisů. 
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2.2. na obnovu požární techniky pro potřeby SDH obce ze strany kraje maximálně ve výši 

1.000.000,-- Kč pro jednu obec je podmíněno doložením rozhodnutí MV ČR o přidělení do-

tace na obnovu požární techniky.  

3. Poskytnutí tohoto příspěvku  je  limitováno objemem finančních prostředků přidělených kraji 

v rámci   státní neinvestiční dotace na SDH obcí v běţném kalendářním roce a objemem finanč-

ních prostředků vyčleněných v rozpočtu kraje na běţný kalendářní rok pro potřeby SDH obcí. Ná-

rok na příspěvek zaniká vyčerpáním přidělených finančních prostředků vyčleněných pro tento účel 

v rozpočtu kraje. 

 

4. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

 

 

Čl. IV. 

Způsob podávání žádostí   

 

Podklady pro zabezpečení materiálních a finančních prostředků SDH obcí  soustřeďuje HZS  

kraje.
4
  

 

1. Obec může žádat o příspěvek ve formě neinvestičních nebo investičních finančních prostředků  

průběžně, nejpozději však v termínech uvedených v příloze č. 1 těchto pravidel. Žádost o příspě-

vek ve formě neinvestičních nebo investičních finančních prostředků zasílá obec kraji na přede-

psaném formuláři, který je přílohou č. 2, 3 a 4 těchto pravidel na  adresu  HZS  kraje. 

 
2. HZS kraje na základě žádostí obcí předkládá kraji rozpisy pro přidělení  příspěvku ve formě 

neinvestičních nebo investičních finančních prostředků obcím.  

 

3. Žádost obce, která nebude splňovat náležitosti těchto pravidel nebo nebude předložena ve stano-

veném termínu, nebude akceptována.    

 

Čl. V. 

Společná ustanovení 

 

1. Kraj se při poskytování  příspěvku ve formě investičních nebo neinvestičních finančních pro-

středků řídí rozpočtovými pravidly
5
 a je oprávněn provádět kontrolu hospodaření a evidence 

poskytnutých prostředků. 

 

2. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je 

kraj jako poskytovatel příspěvku ve formě neinvestičních nebo investičních finančních pro-

středků  oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl příspěvek ve formě neinves-

tičních nebo investičních finančních prostředků  poskytnut. Tuto kontrolu vykonávají pověření 

zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu a členové příslušných  kontrolních  orgánů  

kraje. Žadatel je povinen v rámci výkonu této kontrolní činnosti předložit těmto osobám  

k nahlédnutí průkazné účetní záznamy. Za tím účelem je příjemce povinen uchovávat veškeré 

průkazné účetní záznamy v souladu s ustanovením § 31 zákona            č. 563/1991 Sb., o účet-

nictví, ve znění pozdějších předpisů. 

    
3. Případné porušení povinností vyplývajících z těchto pravidel, ze Smlouvy o poskytnutí příspěv-

ku                 z rozpočtu kraje (viz. příloha č. 5 těchto pravidel) a obecně platných právních 

předpisů, může být posouzeno jako porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů nebo dle zákona č. 

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová 

pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

                                                 
4 § 26 odst. 2 písm. h) zák. č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně , ve znění pozdějších předpisů 
5  zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a zákona   
    č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. 
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Čl. VI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušují se Pravidla Rady Karlovarského kraje schválené usnesením č. RK 178/03/07 ze dne:                  

29. března 2007  

 

2. Tato pravidla byla schválena usnesením Rady Karlovarského kraje usnesením č. RK  

114/02/09 dne 12.2.2009. 

 

3. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem jejich schválení. 

   

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 Termíny pro předloţení ţádostí  

Příloha č. 2       Ţádost obce o poskytnutí příspěvku dle § 27 odst.1 písm. d) zákona č.133/1985 Sb.,     

Příloha č. 3 Ţádost obce o poskytnutí příspěvku dle § 27 odst. 3 písm. b) 2. zákona č.133/1985 

Sb.,    

Příloha č. 4       Ţádost obce o poskytnutí příspěvku dle § 27 odst.1 písm. d) zákona č.133/1985 Sb., - 

zásah mimo území  obvod .  

Příloha č. 5       Vzor smlouvy mezi krajem a obcí + vyúčtování 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               ……………………………………….. 

 
 hejtman Karlovarského kraje 
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KARLOVARSKÝ KRAJ 

ZASTUPITELSTVO KRAJE 

 

Zastupitelstvo Karlovarského kraje se usneslo na těchto pravidlech pro hodnocení ţádostí a poskytování příspěv-

ků z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru regionálního rozvoje (dále jen „Pravidla“) na „Program obnovy 

venkova“: 

 

Čl. I. 

 

Úvodní ustanovení  

 

1. Příspěvkem se pro účely těchto pravidel rozumí finanční dotace poskytnutá dle ustanovení § 36 odst. 1 

písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o krajích“) z rozpočtu Karlovarského kraje (dále jen „kraj“) - z prostředků přidělených pro daný roz-

počtový (kalendářní) rok odboru regionálního rozvoje krajského úřadu.  

 

2. Příspěvky mohou být v souladu se zákonem o krajích poskytnuty obcím samostatně (dotační titul 1-3) 

nebo mikroregionům
6
 (dotační titul 4) (dále jen „žadatelé“), k podpoře úhrady nákladů v rámci následují-

cích dotačních titulů: 

 

 Dotační titul 1 Obnova a údrţba venkovské zástavby a občanské vybavenosti  
zejména radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická 

zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, hasičské zbrojnice, poţární nádrţe, sakrální 

stavby, hřbitovy, válečné hroby, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, 

atd., to vše vyjma kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 

památek  

 Dotační titul 2 Komplexní úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně  

 Dotační titul 3 Rekonstrukce, opravy a výstavba místních komunikací, výstavba a údrţba cyk-

listických a pěších stezek, rekonstrukce, opravy a výstavba veřejného osvětlení  

zejména rekonstrukce a výstavba místních komunikací,  významných pro rozvoj regionu 

 Dotační titul  4 Činnost manaţerů mikroregionů 

 

Čl. II. 

 

Podmínky poskytování příspěvku z dotačního titulu  1-3 

 

1. Příspěvky mohou být v souladu se zákonem o krajích poskytnuty v rámci těchto dotačních titulů pouze 

obcím samostatně. 

 

2. V rámci dotačních titulů 1-3 lze poskytnout příspěvek na jednu akci ve výši  maximálně 50% nákladů akce v 

kalendářním roce, u obcí, které v předchozím kalendářním roce obdrţely některá z ocenění v rámci krajského kola 

Vesnice roku (kromě zvláštních cen komise) maximálně 60% nákladů akce v kalendářním roce.    

 

3. Žádost o příspěvek může předložit obec, která nemá k 1. 1. roku, ve kterém o dotaci požádá více než 2000 

obyvatel. 

 

4. Příspěvky se poskytují žadatelům na základě předložené žádosti o poskytnutí příspěvku (dále jen „žádost“) 

zpracované v souladu s těmito Pravidly (viz. Příloha č. 1).  

 

                                                 
6
 
6
 Mikroregiony = svazky a sdruţení obcí vzniklé dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů nebo 

zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů, nebo podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů, nebo subjekt zaloţený podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů, ve znění pozdějších zákonů, a to 

(ve všech jmenovaných případech)  za podmínky,  ţe podíl  obcí ve sdruţení vzhledem k celkovému počtu členů je 51% a více. V případě 
mikroregionů vznikajících jako Místní akční skupiny v rámci iniciativy LEADER můţe být poskytnut příspěvek mikroregionům, které 

splňují podmínky iniciativy LEADER. 
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5. Žadatel může v rámci dotačních titulů 1 - 3 předložit celkem maximálně 2 žádosti v rámci jednoho kola 

příjmu žádostí. 

 

6. Minimální výše příspěvku na jednu akci činí 25 000,- Kč. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé 

tisíce směrem dolů. 

 

7. Pro financování akce není možno využít souběhu příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.  

 

8. Pro obec, ve které má být akce realizována, byl zpracován a obecním zastupitelstvem (resp. jiným přísluš-

ným orgánem) schválen program obnovy vesnice, příp. jiná rozvojová strategie, obsahující minimálně:  

 seznam akcí programu obnovy vesnice na úseku osvětových, kulturních a společenských akcí, akcí 

k rozvoji hospodářství, akcí k zachování, obnově a udrţování venkovské zástavby, akcí k úpravě 

veřejných prostranství, zkvalitnění občanské vybavenosti a technické infrastruktury a akcí k ochra-

ně a obnově kulturní krajiny, minimálně pro zbývající časový úsek volebního období současného 

obecního zastupitelstva (v tomto seznamu jsou zařazeny všechny akce, tedy nejen ty, na které obec 

ţádá příspěvek) 

     předpokládanou výši nákladů a způsob finančního zajištění a postupu realizace jednotlivých akcí 

programu obnovy vesnice.  

Takovýto dokument musí být plně v souladu se základními rozvojovými dokumenty Karlovarského kraje. 

9. Podíl ţadatele můţe být zčásti tvořen dodávkou vlastního materiálu a dobrovolnou prací občanů. Finanční 

hodnota takovéhoto podílu obce se prokazuje znaleckým posudkem.  

 

10. Majetek pořizovaný, případně zhodnocovaný, dotovanou akcí bude výhradně majetkem žadatele. 

 

11. Příjemce příspěvku se zavazuje, že majetek, na jehož pořízení nebo zhodnocení byl poskytnut příspěvek, 

nebude převeden po dobu 5 let počínaje dnem 31.12. kalendářního roku, ve kterém má být akce ukončena 

na jinou právnickou nebo fyzickou osobu.  

 

12. Územní vymezení ţadatele a realizované akce: Karlovarský kraj. 

 

11. Neuznatelnými náklady jsou  zejména náklady na 

 výměnné cestovní aktivity a vzdělávací aktivity  

 technickou projektovou dokumentaci  

 mzdy a odměny manaţerů  

 správní a místní poplatky související s realizací akce, penále, úroky z úvěrů  

 dary  

 pohoštění 

 náhrady škod, pojistné, pokuty, poštovné a platby obdobného charakteru  

 další neuvedené náklady, které přímo nesouvisí s realizací uvaţované akce 
 

12. Příjemce je povinen uvádět vhodným způsobem při veškeré veřejné prezentaci údaj o tom, ţe se akce reali-

zuje za finanční podpory Karlovarského kraje.  

 

13. Příspěvek není nárokový. 

 

Čl. III. 

 

Podmínky poskytování příspěvku z dotačního titulu 4 

 

1. Příspěvek můţe být poskytnut výhradně na úhradu mzdových nákladů na manaţera mikroregionu ( hrubá 

mzda zaměstnance včetně zdravotního a sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem). 

 

2. Na tento účel lze poskytnout příspěvek maximálně ve výši 75% mzdových nákladů vyplacených              

v kalendářním roce, maximálně však 400 000,- Kč. Obě tyto podmínky musí být splněny současně. Pod-
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mínkou je, aby mzda včetně zákonných odvodů byla uhrazena v kalendářním roce, ve kterém byl příspěvek 

poskytnut.  

 

3. Minimální výše příspěvku činí 25 000,- Kč. Výše příspěvku se zaokrouhluje na celé tisíce směrem dolů.  

 

4. Podmínky přiznání příspěvku: 

 manaţer je zaměstnancem mikroregionu v  pracovním poměru (pracovní smlouva bude před-

loţena v rámci závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku) 

 ţadatel předloţí plán činnosti manaţera na příslušný kalendářní rok, který bude obsahovat mini-

málně 

- plánované cíle, kterých bude činností manaţera dosaţeno 

-  návrh činnosti manaţera  

- přehled připravovaných projektů mikroregionu spolufinancovaných z prostředků 

státního rozpočtu, strukturálních fondů evropské unie a evropských finančních me-

chanismů, na jejichţ přípravě se bude manaţer podílet, včetně stručného popisu 

projektu, návrhu rozpočtu projektu a informace, zda součástí rozpočtu budou také 

náklady na řízení projektu a v jaké výši a členění (náklady na mzdy, na sluţby a 

pod.) 

- přehled jiţ schválených projektů mikroregionu spolufinancovaných z prostředků 

státního rozpočtu, strukturálních fondů evropské unie a evropských finančních me-

chanismů na jejichţ realizaci se bude manaţer podílet, včetně stručného popisu pro-

jektu, rozpočtu projektu a informace, zda součástí rozpočtu jsou také náklady na ří-

zení projektu a v jaké výši a členění (náklady na mzdy, na sluţby a pod.) 

 

5. Manaţer, na jehoţ činnost bude přiznán příspěvek, je povinen se zúčastňovat metodických setkání, 

která bude pořádat poskytovatel příspěvku. 

 

6. Součástí závěrečného vyúčtování poskytnutého příspěvku bude zpráva o splnění cílů stanovených při podání 

ţádosti. Tato zpráva bude podkladem pro případné přiznání příspěvku v dalších letech.  Při posuzování ţá-

dostí v dalších letech budou výsledky dosaţené činností manaţera jedním z hodnotících kriterií.  

 

7. V rámci tohoto dotačního titulu může žadatel předložit maximálně jednu žádost.   

 

8. Pro financování akce  není možno využít souběhu příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.  

 

9. Územní vymezení ţadatele a realizované akce: Karlovarský kraj. 

 

10. Příspěvek není nárokový. 

 

Čl. IV. 

 

Termín pro podávání  a přijímání žádostí – společná ustanovení 

 

1. Žádosti o poskytnutí příspěvku pro realizaci akce plánované na příslušný kalendářní rok musí být doru-

čeny do podatelny Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, 

s nejpozdějším datem příjmu potvrzeným podatelnou krajského  úřadu do 25. února příslušného kalendářní-

ho roku (v případě, kdy tento den není pracovním dnem, je posledním dnem příjmu žádostí  nejbližší násle-

dující pracovní den). V případě převisu finančních prostředků pro danou oblast podpory je odbor regio-

nálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje zmocněn operativně vyhlásit další kolo podávání 

žádostí.  

 

2. Všechny žádosti, které kraj obdrží po lhůtě uvedené v odst. 1. tohoto článku nebudou hodnoceny v 1. kole 

a budou případně zařazeny do dalšího kola hodnocení žádostí. Žádosti zaslané jinými prostředky  (např. 

faxem nebo e-mailem), budou odmítnuty. 
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3. Žadatel je povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat odbor regionálního rozvoje o jakékoliv 

změně v údajích uvedených v podané žádosti (např. změna v osobě oprávněné jednat jménem žadatele, v 

odpovědné osobě, v kontaktech, dodržení termínů harmonogramu, atd.; poskytnutí příspěvku není vázáno 

na konkrétní osobu zhotovitele).  

 

 

 

 

Čl. V. 

 

Náležitosti k žádosti  

 

1. Žadatel o příspěvek předloží  jedno vyhotovení řádně vyplněné a podepsané žádosti. Žadatel je odpovědný 

za správné posouzení charakteru prostředků (investiční a neinvestiční), o které žádá. Formulář žádosti je 

uveden v příloze č. 1- dotační titul 1 – 3, případně příloze č. 2 – dotační titul 4, těchto Pravidel. 

 

2. Přílohou žádosti je kopie smlouvy o zřízení běžného účtu žadatele v některém z peněžních ústavů. Případ-

ně doklad o vedení běžného účtu. 

 

3. V případě žádosti v rámci dotačního titulu 4 je přílohou žádosti také plán činnosti manažera dle čl. III. 

odst. 4. těchto Pravidel. 

 

4. Potřebné formuláře a veškeré vstupní informace nutné pro zpracování žádostí jsou k dispozici u odboru 

regionálního rozvoje krajského úřadu a na internetových stránkách kraje (www.kr-karlovarsky.cz). Od-

bor regionálního rozvoje poskytuje též odbornou metodickou pomoc při zpracování žádostí. 

 

 

Čl. VI. 

 

Hodnotící kritéria pro poskytnutí příspěvku 

 

1. Hodnotící kritéria pro poskytnutí příspěvku v rámci dotačních titulů 1-3 (váha kritérií je shodná s 

následujícím pořadím): 

 velikost obce 

 soulad programu obnovy vesnice nebo jiného strategického dokumentu obce (dále jen program ob-

novy vesnice) s  platnými regionálními programy 

 výsledky dosavadní realizace programu obnovy vesnice 

 soulad akce s programem obnovy vesnice 

 účinnost akce odvozená z projektovaných parametrů 

 zapojení obce v integrovaném projektu venkovského mikroregionu. 

 

2. Hodnotící kritéria pro poskytnutí příspěvku v rámci dotačního titulu 4  (váha kritérií je shodná s násle-

dujícím pořadím): 

 přednostně budou poskytovány příspěvky mikroregionům, které jiţ prokázaly vlastními aktivitami 

kvalitní výsledky při rozvoji mikroregionu  

 efektivita vynaloţených prostředků – cíle, kterých má být dosaţeno odpovídají vynaloţeným pro-

středkům 

 počet zapojených obcí 

 přínos akce na změnu situace v jednotlivých regionech.  

 
 

Čl. VII. 

 

Posuzování a přidělování příspěvku 

 

1. Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu zkontroluje, zda žádost předložená žadatelem je v souladu s 

Čl. I.- V. těchto pravidel. Chybí-li v  žádosti některé požadované náležitosti nebo jsou uvedené údaje 

chybné, nepřesné či nedůvěryhodné, vyzve žadatele písemně, aby žádost ve lhůtě nejméně 5 pracovních 

dnů od doručení výzvy, doplnil a opravil. Nedoplní-li či neopraví-li žadatel náležitosti žádosti ve stanove-

ném termínu, odbor regionálního rozvoje žádost zamítne. 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/
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2. Odbor  regionálního rozvoje též žádost zamítne, zjistí-li, že žadatel nesplnil podmínku stanovenou 

v prohlášení žadatele pod písm. a)  žádosti (viz. Příloha č. 1, případně 2). Na žádost odboru regionálního 

rozvoje zjišťuje tuto skutečnost ekonomický odbor. 

 

3. Žádosti, předložené v souladu s Čl. IV. a V. těchto Pravidel, předloží odbor regionálního rozvoje spolu se 

svým doporučením v souladu s hodnotícími kritérii (Čl. VI.) k posouzení Radě Karlovarského kraje (dále 

jen „rada“).  
 

4. O poskytnutí příspěvku a jeho konkrétní výši rozhoduje na základě doporučení rady Zastupitelstvo Karlo-

varského kraje (dále jen „zastupitelstvo“) dle ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona o krajích.  

 

5. V průběhu hodnocení žádostí nebudou poskytovány žádné informace vztahující se ke konkrétním akcím a 

průběžným výsledkům hodnocení. 
 

6. O rozhodnutí zastupitelstva bude žadatel vyrozuměn nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zveřejně-

ní ověřeného usnesení zastupitelstva formou zveřejnění na www.kr-karlovarsky.cz . 

 

7. Se žadateli, jejichž žádosti byly zastupitelstvem schváleny (dále jen „příjemce“), uzavře kraj smlouvu o 

poskytnutí finančních prostředků v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy (dále jen 

„smlouva“). Ve smlouvě se mimo jiné stanoví výše a účel použití příspěvku, termíny a způsob vyúčtování. 

Vzor smlouvy tvoří přílohu č. 3 a 4 těchto pravidel. 

 

 

Čl. VIII. 

Uvolnění příspěvku a jeho pouţití příjemcem 

 

1. Finanční prostředky ve výši příspěvku budou příjemci uvolněny jednorázově do 21 dnů od uzavření smlou-

vy, a to formou bezhotovostního převodu na jeho bankovní účet uvedený ve smlouvě. 

 

2. Finanční prostředky poskytnuté formou příspěvku musí být pouţity v souladu s uzavřenou smlouvou a těmi-

to Pravidly. Musí být dodrţen účel pouţití a charakter prostředků (investiční 

a neinvestiční)  v návaznosti na dodrţení právních předpisů České republiky. V případě změny charakteru 

uţitých prostředků (neinvestiční na investiční a naopak) je příjemce povinen poţádat odbor regionálního 

rozvoje krajského úřadu o změnu  příslušného variabilního symbolu nejpozději do 31.října příslušného ka-

lendářního roku. V případě přidělení příspěvku ve druhém (případně dalším) kole rozdělování příspěvků, ne-

lze jiţ z časových důvodů ze strany Krajského úřadu provést změnu charakteru poskytnutých finančních 

prostředků a příjemce musí dodrţet charakter přijatých prostředků.  

 

3. Finanční plnění podle smlouvy o dílo mezi příjemcem příspěvku a zhotovitelem můţe probíhat od počátku 

daného kalendářního roku, tedy ještě před případným získáním finančního příspěvku. 

 

4. Smlouva o dílo můţe být uzavřena v kalendářním roce předcházejícím roku přiznání příspěvku. 

 

 

Čl. IX. 

Závěrečné vyúčtování a kontrola 

 

1. Příjemce příspěvku je povinen nejpozději do 10. prosince příslušného kalendářního roku předložit pří-

slušnému odboru závěrečné vyúčtování realizace akce, vyjma dokladů o zaplacení, které mohou být před-

loženy do 15. ledna následujícího kalendářního roku. Další podmínky  pro zúřadování finančního pří-

spěvku, vč. závěrečného zúčtování, budou stanoveny ve smlouvě. 

 

2. Součástí závěrečného vyúčtování příspěvku v rámci dotačních titulů 1 - 3 jsou zejména: 

 kopie účetních dokladů,  

 doklady o realizaci (bude upřesněno ve Smlouvě dle dotačního titulu a charakteru   akce), 

 kopie smlouvy o dílo (je –li pro akci nezbytná) obsahující zejména: 

- ustanovení upravující záruku za jakost a odpovědnost za vady díla ze strany zhotovitele 

- kalkulaci ceny za provedení díla a časový harmonogram 

- závazek zhotovitele spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

http://www.kr-karlovarsky.cz/


Vzor [F 3] program obnovy venkova Karlovarského kraje 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou  
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 závěrečné vyhodnocení splnění účelu čerpání finančních prostředků, vč. potvrzení o pravdivosti 

a správnosti závěrečného vyúčtování osobou oprávněnou jednat jménem příjemce. 

 kopie odděleně vedené evidence finančních prostředků vynaložených na celou akci  

 

3. Součástí závěrečného vyúčtování příspěvku v rámci dotačního titulu 4 jsou zejména:  

 kopie účetních dokladů (např. bankovní výpisy)  

 mzdový list za celé období, na které byl příspěvek poskytnut 

 zpráva o splnění cílů stanovených při podání žádosti 

 pracovní smlouva manažera 

 kopie odděleně vedené evidence finančních prostředků vynaložených na celou akci  

 

4. Zároveň se závěrečným vyúčtováním předloží příjemce příspěvku k nahlédnutí originály účetních dokladů  

vztahujících se k poskytnutému příspěvku.  Originály dokladů budou opatřeny podpisem a razítkem odbo-

ru regionálního rozvoje. 

 

5. V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je kraj jako 

poskytovatel příspěvku oprávněn kontrolovat dodržení podmínek, za kterých byl příspěvek poskytnut. Tuto 

kontrolu vykonávají pověření zaměstnanci a členové příslušných kontrolních orgánů kraje. 

 

6. Pokud příjemce hrubě poruší některé ustanovení pravidel, nebude mu po dobu následujících dvou let 

přidělen příspěvek v rámci tohoto dotačního programu. 

 

Čl. X. 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. 

 

2. Tato pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 06/01/09 ze dne 22. 

1. 2009 

 

3. Tato pravidla v plném rozsahu nahrazují pravidla schválená usnesením Zastupitelstva Karlovarského 

kraje č. ZK 259/12/07 ze dne 13. 12. 2007. 

 

4. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem Karlovarského kraje.  

 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1  Ţádost o  poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního 

rozvoje na „Program obnovy venkova“ dotační titul 1 - 3 

 

Příloha č. 2 Ţádost o  poskytnutí příspěvku z rozpočtu Karlovarského kraje - odboru regionálního 

rozvoje na „Program obnovy venkova“ dotační titul 4 

 

Příloha č. 3  Vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – 

odboru regionálního rozvoje dotační titul 1 -3 

 

Příloha č. 4 Vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje – 

odboru regionálního rozvoje dotační titul 4 

  

V Karlových Varech dne ………….. 

 

 ………………………………… 

 PaedDr. Josef Novotný 

               Hejtman Karlovarského kraje 



[T 1] tabulkový přehled o základní mobilní poţární technice a přenosných motorových stří-

kaček v jednotkách obcí ČR 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou  
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SDH obcí 
Počet 

CAS* 

Počet 

DA* 

Počet 

AZ* 

Počet 

AP* 

Počet 

AS* 

JPO II 359 190 22 20 1 

JPO III 1639 1091 17 19 36 

JPO V 845 2044 5 0 49 

celkem 2843 3325 44 39 86 

      

SDH obcí 
Počet 

RZA* 

Počet 

TA* 

Počet 

VEA* 

Počet 

AJ* 

Počet 

PMS* 

JPO II 13 21 22 0 107 

JPO III 17 28 46 3 776 

JPO V 2 21 10 0 3118 

celkem 32 70 78 3 4001 

      

SDH obcí 
Počet 

HA* 

Počet 

PLHA* 

Počet 

PRHA* 
  

JPO II 0 0 0   

JPO III 0 1 1   

JPO V 1 1 0   

celkem 1 2 1   

      

*vysvětlivky      

CAS - cisternová automobilová stříkačka    

DA - dopravní automobil     

AZ - automobilový ţebřík     

AP - automobilová plošina     

AS - automobilová stříkačka     

RZA - rychlý zásahový automo-

bil     

TA - technický automobil     

VEA - velitelský automobil     

AJ - automobilový jeřáb     

PMS - přenosná motorová stříkačka    

HA - hadicový automobil     

PLHA - plynový hasicí automo-

bil     

PRHA - práškový hasicí automobil    



[T 2]základní údaje o podílu vybrané pomocné techniky v závislosti na celkovém skutečném 

počtu jednotek obcí dle kategorií  

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou  
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[T 3] průměrná zásahovost jednotek obcí ve sledovaném období od roku 1993 do roku 2007 

základní tabulka s nejčastější činností jednotek obcí dle jejich pořadí za léta 2003-2008 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou  

 1 

Bilance Ø počtu 

JPO 

II 

JPO 

III 

JPO 

V 

zásahů JSDHO       

rok počet zásahů 

1993 2085 2264 1777 

Ø na jednotku 6 3 2 

1994 2358 3175 1818 

Ø na jednotku 8 4 2 

1995 2695 3169 1740 

Ø na jednotku 10 4 2 

1996 3629 3926 1965 

Ø na jednotku 13 5 2 

1997 4878 5455 4363 

Ø na jednotku 15 6 3 

1998 5335 5533 2254 

Ø na jednotku 16 6 2 

1999 5758 4831 1973 

Ø na jednotku 17 5 2 

2000 6291 5750 2465 

Ø na jednotku 18 6 2 

2001 6476 4894 1577 

Ø na jednotku 18 6 2 

2002 9987 9981 3722 

Ø na jednotku 28 10 3 

2003 11504 9981 3348 

Ø na jednotku 32 10 2 

2004 10321 8291 2386 

Ø na jednotku 29 8 2 

2005 6945 11635 2767 

Ø na jednotku 37 10 2 

2006 11559 13083 3390 

Ø na jednotku 37 10 3 

2007 13502 15597 2874 

Ø na jednotku 43 12 3 

celkový Ø na jednot-

ku 
22 7 2 



[T 4] základní tabulka s nejčastější činností jednotek obcí dle jejich pořadí za léta 2003-

2008 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou  

 1 

poř 

Průměrná činnost jednotkek SDH obcí 2003-

2008 

průměr 

1 Průzkum 15069 

2 Pouţití vody dodávané proudem C  5607 

3 Jiné 4264 

4 Odstraňování překáţek z komunikací aj.  2855 

5 Doplňování vody 2340 

6 Odstraňování úniků rop. látek - provoz. Nápl. 1997 

7 Záloha na místě události 1959 

8 Odchyt a likvidace obtíţ. hmyzu 1948 

9 Čerpání a odčerpávání vody 1917 

10 Rozebírání konstrukcí 1848 

11 Odstraňování následků dopravní nehody 1447 

12 Zajištění místa nehody 1361 

13 Dálková doprava vody kyvadlová 1340 

14 Pouţití jednoduchých hasicích prostředků  1149 

15 Jednotka nezasahovala 1105 

16 Ochrana okolí 1029 

17 Pouţití vysokotlaké vody  960 

18 Řízení provozu na komunikacích 900 

19 Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou  757 

20 Odvětrání prostorů přirozené 665 

21 Vnikání do uzavřeného prostoru 617 

22 Pouţití vody z otočné proudnice  602 

23 Pohotovost na vlastní stanici 561 

24 Osvětlení místa zásahu 551 

25 Záloha na stanici  514 

26 Evakuace předmětů 380 

27 Pouţití vody dodávané proudem B 358 

28 Poţární asistence 347 

29 Uzavírání vody, plynu, elektřiny 345 

30 Vyprošťování předmětů 322 

31 Chlazení 319 

32 Dálková doprava vody hadicemi 312 

33 Předlékařská pomoc 252 

34 Provizorní oprava 233 

35 Týlové práce 222 

36 Práce na vodě 213 

37 Odvětrání prostorů nucené 209 

38 Pouţití hasicích přístrojů 196 

39 Čekání na speciální sluţby 189 

40 Vyhledávání osob 189 

41 Odchyt zvířat vč. vyhledávání 179 



[T 4] základní tabulka s nejčastější činností jednotek obcí dle jejich pořadí za léta 2003-

2008 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostřed-

ky a technikou  

 2 

42 Ohraničení, zahrazení uniklé látky 153 

43 Vyprošťování osob z havarovaných vozidel 148 

44 Záchrana osob (jiná) 146 

45 Zásah ve výšce pomocí lezecké techniky 138 

46 Práce ve vodě a pod vodou 137 

47 Pouţití smáčedla 104 

48 Zjišťování druhu uniklé látky 86 

49 Evakuace osob objektová 74 

50 Jímání, sběr uniklé látky (mimo rop. Prod.) 60 

51 Označování nebezpečných oblastí 56 

52 Doprava pitné vody, potravin 55 

53 Evakuace zvířat 54 

54 Obsluha nebezpečného zařízení 32 

55 Vyprošťování z výtahu 31 

56 Hašení zvláštními technickými prostředky  30 

57 Vyhledávání, záchrana osob z vody 28 

58 Výdej a rozděl. pitné vody, potravin 28 

59 Přečerpávání látky 23 

60 Asistence při vyhled./likvid.nástr. 20 

61 Pouţití pěny těţké  18 

62 Vyprošťování osob z hloubek 17 

63 Ředění 16 

64 Měření koncentrace plynů 15 

65 Izolace, separace látek 13 

66 Vyprošťování osob z výšek 12 

67 Pouţití pěny střední - počet proudů 8 

68 Evakuace osob plošná 8 

69 Neutralizace 6 

70 Speciální očista (dekontam./detox.)  5 

71 Speciální očista zasahujících sil a prostř. 2 

72 Pouţití inertních plynů z mobilní techniky 1 
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SDH obcí skutečný počet hasičů plánovný počet dle GŘ pl. pokrytí

JPO II 2556 4224

JPO III 16512 15624

JPO V 52218 40806

celkem 71286 60654

Pracovní stejnokroj PS I Pracovní stejnokroj PS II Zásahový oděv

Sako* Pracovní stejnokroj II Kabát zásahový
1 

Kalhoty* Čepice zimní Kalhoty zásahové
1

Brigadýrka s odznakem* Čepice letní  - "kšiltovka" Boty zásahové
2

Kravata* Tričko s krátkým rukávem Přilba ochranná 
3

Košile s dlouhým rukávem* Tričko s dlouhým rukávem Kukla ochranná 
4

Košile s krátkým rukávem* Ponoţky běţné Rukavice zásahové
5

Opasek* Značení funkční Ponoţky zásahové

Polobotky černé* Svetr Prádlo spodní savé*

Párka s vloţkou do pasu* Vesta* Osobní výstroj 

Párka s vloţkou dlouhá* Polobotky černé Klín pod dveře*

Spona na kravatu* Boty zimní černé* Klíč universální*

Rozety* Opasek Pás polohovací
6

Výloţky* Šle Svítilna osobní*

Oblek slavnostní společenský* Nůţ *
1
 doporučení pro kategorii JPO II třívrstvý ochranný oděv například typu FIREMAN III, ZAHAS III a výše

1
 doporučení pro kategorii JPO III tří nebo dvou vrtstvý ochranný oděv například typu FIREMAN II a níţe

1
 doporučení pro kategorii JPO V jednovrstvý ochranný oděv například typu FIREMAN I, II a ZAHAS II a níţe, BUSHFIRE

2
doporučení pro kategorii JPO II kotníková obuv například typu FIRE FLASH HAIX a vyšší 

2
doporučení pro kategorii JPO III kotníková obuv například typu HIREFLASH HAIX a niţší například ZAHAS SH 343 

2
doporučení pro kategorii JPO V kotníková obuv například typu KANADA a niţší 

3
doporučení pro kategorii JPO II přilba ochranná např. typu MSA GALLET F1S a výše 

3
doporučení pro kategorii JPO III přilba ochranná např. typu MSA GALLET F1S a níţe 

3
doporučení pro kategorii JPO II přilba ochranná např. typu MSA GALLET F1SA a níţe

4
doporučení pro kategorii JPO II a III například typu NOMEX, kategorie JPO V - nadstandartní výbava

5
doporučení pro kategorii JPO II a III například typu JUBA, HOLIK, kategorie JPO V - niţší řada certifikovaných rukavic

6
doporučení pro kategorii JPO II, III a V například typu AP-1

* nadstandartní výstroj a výzbroj

pozn. Všechny prostředky výstroje a osobních ochranných prostředků jsou v souladu s obecně závaznými

předpisy jako např. vyhláška č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků poţární

ochrany, ve znění pozdějších předpisů, zároveň certifikovány pro účely pouţití v jednotkách poţární ochrany např. EN 443

Osobní výzbroj a výstroj člena jednotky obce JPO II, III a V
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Legenda k označení listů

S5_ZK_nn

S5_UZ_nn

S7_ZK_nn

S7_UZ_nn

S2_ZK_nn

S2_UZ_nn

DR_ZK_nn

DR_UZ_nn

DN_ZK_nn

DN_UZ_nn

MA_ZK_nn

TL5_ZK_nn

TL5_UZ_nn

TL7_ZK_nn

TL7_UZ_nn

S-OO-CO_ZK_nn Protichemický oděv S-OO-CO - karta o kontrole

S-OO-CO_UZ_nn Protichemický oděv S-OO-CO - záznam o použití

AP1_ZK_nn Pracovní polohovací pás AP-1 - karta o kontrole

AP1_UZ_nn Pracovní polohovací pás AP-1 - záznam o použití

OL2_ZK_nn Protitepelný oblek OL-2 - karta o kontrole

OL2_UZ_nn Protitepelný oblek OL-2 - záznam o použití

ZEB_DR_ZK_nn Žebřík dřevěný - karta o kontrole            

ZEB_DR_UZ_nn Žebřík dřevěný - záznam o použití          

ZEB_AL_ZK_nn Žebřík hliníkový - karta o kontrole           VZOR [TP -1]

ZEB_AL_UZ_nn Žebřík hliníkový - záznam o použití         Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými prostředky a technikou

Náhradní tlakové lahve 7l - záznam o použití

Saturn S2 - karta o kontrole

Saturn S2 - záznam o použití

Náhradní tlakové láhve Drager - karta o provozu

Náhradní tlakové láhve Drager - karta o použití

Náhradní tlakové lahve 5l - karta o provozu

Náhradní tlakové lahve 5l - záznam o použití

Drager 6,8 L - karta o kontrole

Drager 6,8 L - záznam o použití

Záznam o kontrole masky Drager

Saturn S5 - karta o kontrole

Saturn S5 - záznam o použití

Saturn S7 - karta o kontrole

Saturn S7 - záznam o použití

Náhradní tlakové lahve 7l - karta o provozu

Saturn S5 - karta o kontrole

Saturn S5 - záznam o použití

Saturn S7 - karta o kontrole

Saturn S7 - záznam o použití

Saturn S2 - karta o kontrole

Saturn S2 - záznam o použití

Náhradní tlakové lahve 5l -karta o provozu

Protich. oděv S-OO-CO - karta o kontrole

Protich. oděv S-OO-CO - záznam o použití

Pracovní pol. pás AP-1 - karta o kontrole

Pracovní pol. pás AP-1 - záznam o použití

Protiteplný oblek OL-2 - záznam o použití

Protiteplný oblek OL-2 - karta o kontrole

Žebřík dřevěný - karta o kontrole

Žebřík dřevěný - záznam o použití

Náhradní tlakové lahve 5l - záznam o použití

Žebřík hliníkový - karta o kontrole

Žebřík  hliníkový - záznam o použití

DRAGER PA90 - karta o kontrole

DRAGER PA90 - záznam o použití

Náhradní tlakové lahve 5l - záznam o použití

Náhradní TL Drager-karta o provozu

Náhradní TL Dager -záznam o použití

Záznam o kontrole masky Drager

Náhradní tlakové lahve 7l -karta o provozu

Náhradní tlakové lahve 7l - záznam o použití
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Technická specifikace na vozidlo 

CAS 30 - T 815-7 6x6.1 
CAS EN 1846-1 S-3-4-8000-10/3000-1 

Poţární automobil terénní kategorie, určený k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace, hmotnostní třída S. Poţární výbava v základním provedení. 

 

1. PODVOZEK  

 třínápravové šasi s připojitelným  pohonem přední nápravy a s průběţným rámem 

 typ      T 815-731R32/37A 

 výrobce      TATRA Kopřivnice a.s. 

 

1.1. KABINA ŘIDIČE 

 celokovová, sklopná, s rovnými čelními skly 

 předsunuté řízení 

 dvoudvéřová 

 počet míst k sezení 1 + 3 

 před sedadlem velitele lampička na čtení map 

 nezávislé topení na chodu motoru a jízdě 

 

1.2. MOTOR 

Motor je naftový, vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, vidlicový, 

vzduchem chlazený s přímým vstřikem paliva, s rozvodem OHV. Motor splňuje emisní 

normu EURO V. 

Výrobce je Tatra a.s., Kopřivnice 

Typové označení     T3D-928-20 

Počet válců      8 do V 

Zdvihový objem motoru    12 667 cm
3 

Čistý výkon motoru     280 kW/1 800 min
-1 

Čistý točivý moment     1 800 Nm/1 000 min
-1

 - 1 200 min
-1 

 

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

 

1.3.1. Převodovka je mechanická, čtrnáctistupňová se synchronizací a posilovačem řazení. 

H a L (normální a redukovaný) chod se řadí elektropneumaticky s předvolbou na řadicí 

páce. 

 Synchronizovaná převodovka    TATRA 14 TS 210 L 

 

1.3.2. Převodovka je vybavená pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla. Činnost 

pomocného pohonu je moţná i při jízdě vozidla do 10 km·h
-1

. 

 

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ 

Šasi je třínápravové s připojitelným pohonem přední nápravy. 

Převod hnacího momentu od převodových ústrojí je proveden spojovacími hřídeli, uloţený-

mi v nosných rourách. Zapínání pohonu přední nápravy se provádí pneumaticky, pomocí 

zubové spojky. 
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1.4.1. Přední náprava je řídící s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou dle potřeby. 

Pohon na kola je proveden z rozvodovky hřídeli s homokinetickými klouby. Kyvadlové po-

lonápravy jsou odpruţeny vzduchovými vlnovcovými pruţinami. Regulací tlaku ve vlnov-

cových pruţinách lze měnit světlou výšku vozidla. Tlumiče pérování jsou teleskopické. 

 

1.4.2. Zdvojené zadní nápravy jsou vybaveny čelním diferenciálem s uzávěrkou zapínatel-

nou dle potřeby. Kyvadlové polonápravy jsou odpruţeny vinutými pruţinami a vzduchový-

mi vlnovcovými pruţinami. Regulací tlaku ve vlnovcových pruţinách lze měnit světlou výš-

ku vozidla. Tlumiče pérování jsou teleskopické. 

 

1.5. ŘÍZENÍ  

Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. 

 

1.6. KOLA A PNEUMATIKY 

 

1.6.1. Na přední nápravě i na obou zadních nápravách je jednoduchá montáţ.  Šrouby a ma-

tice diskových kol jsou chráněny kryty. 

 

1.6.2. Pneumatiky: 

 - přední náprava 14 R 20 

 - zadní nápravy 14 R 20 

 

1.6.3. Náhradní kolo 14 R 20 je dodáno příbalem. 

 

1.7. BRZDY 

Šasi je vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd: 

- provozní - pneumatická, dvouokruhová, působící na kola všech náprav  

  - nouzovou  - pruţinové brzdové válce působící na kola zadních náprav. 

  - parkovací  - pruţinové brzdové válce působící na kola zadních náprav.                                

  - odlehčovací - motorová  

Vozidlo je vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěţovým reguláto-

rem a samostavným zařízením brzd. 

Vozidlo je vybaveno přípojkou pro doplňování tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti 

nástupu řidiče do automobilu. 

 

1.8. PODVOZEK 

 

1.8.1. Podvozek šasi tvoří skříň rozvodovky přední nápravy, přední nosná roura, skříň pří-

davné převodovky, zadní nosná roura, skříň rozvodovky první zadní nápravy, úplný spojo-

vací díl a skříň druhé zadní nápravy, spojené příčníky s ţebřinovým rámem. 

 

1.8.2. Závěsná zařízení. 

V přední a zadní části vozidla jsou taţná oka určená pro vyproštění a upevnění při přepravě. 

 

1.8.3. Nádrţe provozních hmot. 

Objem palivových nádrţí    200 l 

Objem nádrţe pro AdBlue      67 l 
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1.9. ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Šasi má napětí elektrického příslušenství 24 V. 

Zdrojem napětí jsou dvě akumulátorové baterie 12 V/180 Ah. 

Ukostřen pól - záporný. 

Stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 - základní. 

Elektrické obvody jsou jištěny automobilními noţovými pojistkami. 

Vozidlo je vybaveno přípojkou MAG CODE pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blíz-

kosti nástupu řidiče do automobilu. 

Po bocích vozidla jsou umístěna prosvětlená odrazová světla. 

Zařazení zpětného převodového stupně je zvukově signalizováno. 

V předním nárazníku jsou osazeny světlomety do mlhy. 

Na horní nástavbě vozidla jsou zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu. 

Měnič napětí      24V/12V - 15 A - pro vozidlové radiostanice 

Měnič napětí      24V/12V - 6 A - pro dobíjecí svítilny a pod. 

alternátor     28 V/55 A 

 

1.10. VÝSTRAŢNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Na kabině řidiče světelná rampa VNL 024F BbSbB s dvěma zábleskovými majáky a dvěma 

zábleskovými světly modré barvy, se sirénou s moţností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-

LO" a s reproduktorem pro hlášení. Světelná rampa je vybavena ochranným krytem. Na 

přední kapotě vozidla dvě záblesková LED světla modré barvy. V zadní části nástavby 

zábleskový maják modré barvy a výstraţná oranţová alej TC-LED 1067 se zapínáním umís-

těným v prostoru čerpacího zařízení, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zor-

ném poli řidiče. 

 

2 NÁSTAVBA 

Konstrukce nástavby umoţňuje vyjímání a vkládání poţárního příslušenství ze země, bez 

pouţití stupaček. Konstrukce podvozku umoţňuje montáţ nástavby bez pomocného rámu. 

 

2.1. KAROSERIE  

Karoserie je rozčleněna na 3 samostatně upevněné části: 

 přední skříň pro příslušenství 

 zadní skříň pro příslušenství a čerpací zařízení 

 nádrţ na vodu a pěnidlo 

 

2.1.1. Přední skříň 

Kostra přední skříně je sešroubovaná z hliníkových profilů a oplechována hliníkovým 

plechem při pouţití technologie lepení. Vnitřní výbava je provedena z hliníkového 

profilovaného plechu. Stejným plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory 

skříně jsou zakryty hliníkovými roletkami s průběţným madlem. 

 

2.1.2. Zadní skříň 

Konstrukčně je obdobná se skříní přední s tím rozdílem, ţe ze zadní strany jsou 

namontovány nahoru výklopné dveře s plynovými vzpěrami. Tyto dveře zakrývají skříň s 

čerpacím zařízením. Na zadní stěně je také namontován ţebřík, slouţící pro výstup na horní 

pracovní plošinu. Ţebřík má plastové příčle s neklouzavou úpravou. 
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2.2. NÁDRŢE 

Nádrţ na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je svařena z nerezového plechu. Nádrţ je hrano-

lovitého tvaru. Ve spodní části nádrţe jsou navařeny konzoly, pomocí kterých je nádrţ při-

šroubována na rámu podvozku. 

 

2.2.1. Nádrţ na vodu 

Nádrţ na vodu je vybavena zařízením na dálkovou kontrolu mnoţství. Na horní části nádrţe 

je průlez o 510 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu je válcové těleso membránového 

ventilu, který zajišťuje odvzdušnění nádrţe při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z 

nádrţe pod vozidlo při jejím přeplnění. Ve spodní části nádrţe je příruba DN 100 pro připo-

jení sání čerpadla. 

Objem nádrţe      8 000  l 

 

2.2.2. Nádrţ na pěnidlo 

Nádrţ na pěnidlo je včleněna do nádrţe na vodu a je opatřena plnícím otvorem na horní části 

nádrţe s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, membránovým odvzdušňovacím ventilem s 

přepadem a zařízením pro dálkovou kontrolu mnoţství. Ve spodní části nádrţe je příruba pro 

napojení potrubí pěnidla k přiměšovacímu zařízení. 

Objem nádrţe      500 l 

 

2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ 

V zadní skříni karoserie je namontováno poţární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. 

Pouţité čerpadlo umoţňuje zásah při pouţití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě 

kombinovaný provoz. Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním 

odlehčovacím ventilem. Čerpadlo je vybaveno automatickou vývěvou s moţností ručního 

vypnutí. V zadní skříni je také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení. 

Technické údaje      

jmenovitý průtok      3 000 l.min
-1 

jmenovitý tlak      1,0 MPa 

jmenovitá sací výška     3 m 

Vysokotlak 

jmenovitý průtok     400 l.min
-1 

při jmenovitém tlaku     4,0 MPa 

 

Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem  

(vyvedených do boků vozidla)   4 

Počet výtlaků napojených na průtokový naviják  2 

Počet napojení pro sání z volného zdroje 

s hrdlem 125 dle ČSN 38 9420 a s víčkem   

(vyvedeno dozadu)     1 

Počet napojení pro plnění nádrţe vnějším tlakovým 

zdrojem se spojkou STORZ 75 a s víčkem   2 

 

Ovládací panel obsahuje tyto ovládací a kontrolní prvky: 

manovakuometr 

manometr nízkého tlaku 
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manometr vysokého tlaku 

elektronický hladinoměr vody 

elektronický hladinoměr pěnidla 

otáčkoměr čerpadla s vyznačenou hodnotou max. otáček a počítadlem motohodin 

ovladač otáček motoru 

ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla 

ovládací prvky přiměšování 

indikátor přehřátí motoru 

ostatní ovládací a kontrolní prvky 

osvětlení ovládacího panelu 

 

2.4. PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, ručně ovládané regulační klapky a 

propojovacího potrubí. Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla. 

Rozsah nastavitelného procenta přimísení  0 – 6% 

Mnoţství přisátého pěnidla    2 aţ 165 l.min
-1 

 

2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU 

2.5.1. Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu 

V pravé a levé zadní skříni vozidla je namontován průtokový hadicový naviják s hadicí 

HABERKORN DN 25 v délce 60 m. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnicí 

AWG s moţností regulace průtoku a tvaru výstřikového kuţele. Proudnice umoţňuje pouţití 

pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec je součástí poţární výbavy). Navíjení hadice se 

provádí pomocí elektromotoru. 

jmenovitý průtok      200 l.min
-1 

jmenovitý tlak      4,0 MPa 

dostřik přímým proudem    29 m 

dostřik roztříštěným proudem    15 m 

 

2.6. NÁRAZNÍKOVÁ PROUDNICE 

Na předním nárazníku je umístěna dálkově ovládaná proudnice, ovládání se provádí z místa 

velitele, nouzově lze proudnici ovládat v prostoru nárazníku. Proudnice je vybavena 

turboproudnicí. 

Pracovní rozsah otáčení: horizontálně  -90° aţ +90° 

    vertikálně  -45° aţ  +90° 

Průtok vody      1000  l · min
-1 

Dostřik      max. 40 m 

 

2.7. PROSTORY  PRO  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí po otevření úloţné skříně. Otevření je signalizová-

no na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství jsou provedeny z 

hliníkového plechu. Rozměrné poţární příslušenství je uloţeno ve schránce s víkem, vyro-

bené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Prostorová a hmotnostní rezerva pro 

uloţení nadstandardního poţárního příslušenství je vytvořena v levé přední schráně účelové 

nástavby. 

 

2.8. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA 
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- otryskání ocelovou drtí (ocelové díly) 

- odmaštění 

 

2.9. BAREVNÉ PROVEDENÍ 

Základní odstín červená RAL 3000,  přední nárazník a pruh bílá RAL 9003 

 

2.10. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY 

- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku 

 

 

 

 

 

 

3 KOMPLETNÍ  VOZIDLO 

 

3.1. ROZMĚRY 

Délka (bez nárazníkové lafety)    9 010 mm 

Délka (s nárazníkovou lafetou)    8 810 mm 

Šířka         2 550 mm 

Výška        2 780 mm 

Světlá výška při celkové hmotnosti v silničním provozu    350 mm 

Světlá výška při celkové hmotnosti v terénním provozu    440 mm 

Brodivost          800 mm 

Nájezdový úhel -přední          38° 

   -zadní          35° 

 

3.2. HMOTNOSTI 

Provozní       14 500  kg 

Celková       24 000  kg 

 

3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY  

Maximální rychlost      100 km·h
-1 

Měrný výkon       11,66 kW·t
-1 

 

Pozn. Technické údaje vycházejí z projektu vozidla a mohou se v konečné fázi lišit. 

Přílohy: Rozměrový výkres vozidla 
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4. VOLITELNÉ 

 

POLOAUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 

Vozidlo je vybaveno elektronickým systémem řazení převodovky. Volba převodového stup-

ně se provádí pomocí joysticku, fyzické zařazení proběhne po sešlápnutí spojky. Zařazený a 

předvolený převodový stupeň je zobrazen na displeji vedle joysticku. 

 

LANOVÝ NAVIJÁK 

Lanový naviják RAMSEY RE 8 000 s elektropohonem a jištěním proti přetíţení. Naviják se 

připojuje do závěsu na předním nárazníku. 

délka lana      45 m 

max. taţná síla      3620 kg 

 

LANOVÝ NAVIJÁK 

Lanový naviják RAMSEY RE 12 000 s elektropohonem a jištěním proti přetíţení. Naviják 

se připojuje do závěsu na předním nárazníku. 

délka lana      30,5 m 

max. taţná síla      5440 kg 

 

PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické 

regulace (FCU) a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla. 

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 

0.1 %. Pro rychlou volbu umoţňuje elektronická regulace uloţení dvou zvolených hodnot 

procenta přimísení do paměti. Například  6% pro pouţítí klasických proteinových a 

syntetických pěnidel a 1,2% pro pouţití pěnidel typu PYROCOOL. Nastavené procento 

přimísení je automaticky udrţováno nezávisle na okamţitém tlaku a průtoku na výstupu z 

čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky. 

Rozsah nastavitelného procenta přimísení  0 – 6% 

Mnoţství přisátého pěnidla    2 aţ 165 l.min
-1 
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MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA 

V kabině řidiče je umístěna multifunkční zobrazovací jednotka (MFD) systému automatic-

kého přiměšování pěnidla, která je určena pro hasicí vozy jako rozšíření elektronické regula-

ce (FCU). Umoţňuje ovládání  nastavení rozsahu přiměšování elektronické regulace z kabi-

ny řidiče. Nastavení poţadované hodnoty lze kontrolovat na     grafickém LCD displeji. 

Multifunkční zobrazovací jednotka dále umoţňuje ovládání uţivatelských a servisních funk-

cí prostřednictvím LCD displeje a prohlíţení uţivatelského, servisního menu a zadávání dat 

pomocí čtyř tlačítek klávesnice MFD.  Přenos dat je realizován prostřednictvím CAN sběr-

nice, kterou obsahuje komunikační kanál COM. 

 Zařízení umoţňuje ukládání a archivaci dat na PC prostřednictvím sériového rozhraní 

RS232, které je součástí komunikačního kanálu (COM) u obou jednotek FCU i MFD. 

Další uţivatelské a servisní funkce: 

zobrazování datumu a času na displeji MFD 

stopky zobrazující délku zásahu na displeji MFD 

zobrazení okamţitého průtoku vody a okamţitého průtoku pěnidla na displeji MFD 

zobrazení a uloţení informací o výjezdu u MFD :začátek akce (datum hodina, minuta) 

       délka akce 

       spotřeba vody 

       spotřeba pěnidla 

moţnost doplnění textové zprávy k výjezdu u MFD 

kapacita paměti na uloţení 800 výjezdů u MFD 

 

ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU 

V pravé a levé zadní skříni vozidla je namontován průtokový hadicový naviják s hadicí 

SEMPERFLEX DN 25 v délce 60 m. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnicí 

AWG s moţností regulace průtoku a tvaru výstřikového kuţele. Proudnice umoţňuje pouţití 

pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec je součástí poţární výbavy). Navíjení hadice se 

provádí pomocí elektromotoru. 

jmenovitý průtok      200 l.min
-1 

jmenovitý tlak      4,0 MPa 

dostřik přímým proudem    29 m 

dostřik roztříštěným proudem    15 m 

 

ASANAČNÍ LIŠTA SE 13 TRYSKAMI 

Pod předním nárazníkem je trvale umístěna asanační lišta se 13 štěrbinovými tryskami, která 

je potrubím propojena s čerpacím zařízením. Ovládání přívodu vody se provádí z kabiny 

řidiče. 

 

OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR  

V levé přední skříni je umístěn výsuvný osvětlovací stoţár TEKLITE. Rampa je tvořena 4 

reflektory rozmístěnými v kruhu po 90° tak, aby rovnoměrně osvětlovaly místo zásahu. Re-

flektory je moţné zapínat a vypínat zvlášť na levé a pravé straně rampy. 

výsuv       pneumatický 

výška nad úrovní terénu    cca 5000 mm 

počet reflektorů     4 x 500 W  
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OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR  

V levé přední skříni je umístěn výsuvný osvětlovací stoţár TEKLITE s elektrickým ovládá-

ním naklápění reflektorů. 

výsuv       pneumatický 

výška nad úrovní terénu    cca 5000 mm 

počet reflektorů     2 x 500 W 

 

OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR  

V levé přední skříni je umístěn výsuvný osvětlovací stoţár TVS 02 s elektrickým dálkovým 

ovládáním natáčení a naklápění reflektorů. 

výsuv       pneumatický 

výška nad úrovní terénu    cca 5000 mm 

počet reflektorů     2 x 500 W 

 

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 

V levé přední skříni je umístěn generátor elektrického proudu, který slouţí jako zdroj elek-

trické energie pro osvětlovací stoţár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vyve-

deny mimo prostor nástavby. 

označení      GEKO 2801 

pohon       spalovací motor 

napětí       230 V 

výkon       2,5 kVA 

krytí EC      IP 54 

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 

V levé přední skříni je umístěn generátor elektrického proudu, který slouţí jako zdroj elek-

trické energie pro osvětlovací stoţár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vyve-

deny mimo prostor nástavby. 

označení      GEKO 4400 

pohon       spalovací motor 

napětí       400 V/230 V 

výkon       4,1 kVA/3,8 kVA 

krytí EC      IP 54 

 

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 

V levé přední skříni je umístěn generátor elektrického proudu, který slouţí jako zdroj elek-

trické energie pro osvětlovací stoţár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vyve-

deny mimo prostor nástavby. 

označení      GEKO 6402 

pohon       spalovací motor 

napětí       400 V/230 V 

výkon       6,1 kVA/5,2 kVA 

krytí EC      IP 54 

 

SATELITNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM 

Na přístrojové desce v kabině řidiče je umístěn satelitní navigační systém GPS. 

 

DIGITÁLNÍ RADIOSTANICE 
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V kabině řidiče je provedena příprava pro montáţ digitální radiostanice MATRA. 

(zástavba možná pouze v případě dodání zařízení zadavatelem) 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 340 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 360 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 380 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 340 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru a ovládání v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 360 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru a ovládání v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 380 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru a ovládání v prostoru čerpacího zařízení. 

NEZÁVISLÉ TOPENÍ V PROSTORU ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 

V prostoru čerpacího zařízení je umístěno nezávislé naftové teplovzdušné topení, které slou-

ţí k temperování prostoru čerpacího zařízení. 

 

HLEDACÍ SVĚTLOMET 

V prostoru sedadla velitele je umístěn hledací světlomet se spirálním přívodním kabelem. 
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Technická specifikace na vozidlo 

CAS 30 - T 815-7 4x4.1 
CAS EN 1846-1 S-3-4-5000-10/3000-1 

Poţární automobil terénní kategorie, určený k provozu zejména mimo zpevněné 

komunikace, hmotnostní třída S. Poţární výbava v základním provedení. 

 

1. PODVOZEK 

 dvounápravové šasi s připojitelným  pohonem přední nápravy a s průběţným rámem 

 typ      T 815-731R52/41A 

 výrobce      TATRA Kopřivnice a.s. 

 

1.1. KABINA ŘIDIČE 

 celokovová, sklopná, s rovnými čelními skly 

 předsunuté řízení 

 dvoudvéřová 

 počet míst k sezení 1 + 3 

 před sedadlem velitele lampička na čtení map 

 nezávislé topení na chodu motoru a jízdě 

 

1.2. MOTOR 

Motor je naftový, vznětový, čtyřdobý, přeplňovaný s chlazením plnicího vzduchu, vidlicový, 

vzduchem chlazený s přímým vstřikem paliva, s rozvodem OHV. Motor splňuje emisní 

normu EURO V. 

Výrobce je Tatra a.s., Kopřivnice 

Typové označení     T3D-928-20 

Počet válců      8 do V 

Zdvihový objem motoru    12 667 cm
3 

Čistý výkon motoru     280 kW/1 800 min
-1 

Čistý točivý moment     1 800 Nm/1 000 min
-1

 - 1 200 min
-1 

 

1.3. PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ 

 

1.3.1. Převodovka je mechanická, čtrnáctistupňová se synchronizací a posilovačem řazení. 

H a L (normální a redukovaný) chod se řadí elektropneumaticky s předvolbou na řadicí 

páce. 

 Synchronizovaná převodovka    TATRA 14 TS 210 L 

 

1.3.2. Převodovka je vybavená pomocným pohonem pro pohon vodního čerpadla. Činnost 

pomocného pohonu je moţná i při jízdě vozidla do 10 km·h
-1

. 

 

1.4. NÁPRAVY A ŘÍZENÍ 

Šasi je dvounápravové s připojitelným pohonem přední nápravy. 

Převod hnacího momentu od převodových ústrojí je proveden spojovacími hřídeli, uloţený-

mi v nosných rourách. Zapínání pohonu přední nápravy se provádí pneumaticky, pomocí 

zubové spojky. 
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1.4.1. Přední náprava je řídící s uzávěrkou osového diferenciálu zapínatelnou dle potřeby. 

Pohon na kola je proveden z rozvodovky hřídeli s homokinetickými klouby. Kyvadlové po-

lonápravy jsou odpruţeny vzduchovými vlnovcovými pruţinami. Regulací tlaku ve vlnov-

cových pruţinách lze měnit světlou výšku vozidla. Tlumiče pérování jsou teleskopické. 

 

1.4.2. Zadní náprava je vybavena čelním diferenciálem s uzávěrkou zapínatelnou dle potře-

by. Kyvadlové polonápravy jsou odpruţeny vinutými pruţinami a vzduchovými vlnovco-

vými pruţinami. Regulací tlaku ve vlnovcových pruţinách lze měnit světlou výšku vozidla. 

Tlumiče pérování jsou teleskopické. 

 

1.5. ŘÍZENÍ  

Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. 

 

1.6. KOLA A PNEUMATIKY 

 

1.6.1. Na přední i na zadní nápravě je jednoduchá montáţ.  Šrouby a matice diskových kol 

jsou chráněny kryty. 

 

1.6.2. Pneumatiky: 

 - přední náprava 14 R 20 

 - zadní náprava 14 R 20 

 

1.6.3. Náhradní kolo 14 R 20 je dodáno příbalem. 

 

1.7. BRZDY 

Šasi je vybaveno čtyřmi, na sobě nezávislými systémy brzd: 

- provozní - pneumatická, dvouokruhová, působící na kola všech náprav  

  - nouzovou  - pruţinové brzdové válce působící na kola zadní nápravy. 

  - parkovací  - pruţinové brzdové válce působící na kola zadní nápravy.                                

  - odlehčovací - motorová  

Vozidlo je vybaveno protiblokovacím zařízením (ABS), automatickým zátěţovým reguláto-

rem a samostavným zařízením brzd. 

Vozidlo je vybaveno přípojkou pro doplňování tlakového vzduchu, umístěnou v blízkosti 

nástupu řidiče do automobilu. 

 

1.8. PODVOZEK 

 

1.8.1. Podvozek šasi tvoří skříň rozvodovky přední nápravy, přední nosná roura, skříň pří-

davné převodovky, zadní nosná roura a skříň rozvodovky zadní nápravy spojené příčníky s 

ţebřinovým rámem. 

 

1.8.2. Závěsná zařízení. 

V přední a zadní části vozidla jsou taţná oka určená pro vyproštění a upevnění při přepravě. 

 

1.8.3. Nádrţe provozních hmot. 

Objem palivových nádrţí    440 l 

Objem nádrţe pro AdBlue      67 l 
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1.9. ELEKTRICKÉ  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Šasi má napětí elektrického příslušenství 24 V. 

Zdrojem napětí jsou dvě akumulátorové baterie 12 V/180 Ah. 

Ukostřen pól - záporný. 

Stupeň odrušení podle ČSN 34 2875 - základní. 

Elektrické obvody jsou jištěny automobilními noţovými pojistkami. 

Vozidlo je vybaveno přípojkou MAG CODE pro dobíjení akumulátorů, umístěnou v blíz-

kosti nástupu řidiče do automobilu. 

Po bocích vozidla jsou umístěna prosvětlená odrazová světla. 

Zařazení zpětného převodového stupně je zvukově signalizováno. 

V předním nárazníku jsou osazeny světlomety do mlhy. 

Na horní nástavbě vozidla jsou zabudována světla osvětlující okolí vozidla při zásahu. 

Měnič napětí      24V/12V - 15 A - pro vozidlové radiostanice 

Měnič napětí      24V/12V - 6 A - pro dobíjecí svítilny a pod. 

alternátor     28 V/55 A 

 

1.10. VÝSTRAŢNÉ SVĚTELNÉ A ZVUKOVÉ ZAŘÍZENÍ 

Na kabině řidiče světelná rampa VNL 024F BbSbB s dvěma zábleskovými majáky a dvěma 

zábleskovými světly modré barvy, se sirénou s moţností volby tónu "WAIL", "YELP", "HI-

LO" a s reproduktorem pro hlášení. Světelná rampa je vybavena ochranným krytem. Na 

přední kapotě vozidla dvě záblesková LED světla modré barvy. V zadní části nástavby 

zábleskový maják modré barvy a výstraţná oranţová alej TC-LED 1067 se zapínáním umís-

těným v prostoru čerpacího zařízení, zabraňujícím zapnutí během jízdy a s kontrolkou v zor-

ném poli řidiče. 

 

2 NÁSTAVBA 

Konstrukce nástavby umoţňuje vyjímání a vkládání poţárního příslušenství ze země, bez 

pouţití stupaček. Konstrukce podvozku umoţňuje montáţ nástavby bez pomocného rámu. 

 

2.1. KAROSERIE  

Karoserie je rozčleněna na 3 samostatně upevněné části: 

 přední skříň pro příslušenství 

 zadní skříň pro příslušenství a čerpací zařízení 

 nádrţ na vodu a pěnidlo 

 

2.1.1. Přední skříň 

Kostra přední skříně je sešroubovaná z hliníkových profilů a oplechována hliníkovým 

plechem při pouţití technologie lepení. Vnitřní výbava je provedena z hliníkového 

profilovaného plechu. Stejným plechem je polepena i horní plošina skříně. Boční otvory 

skříně jsou zakryty hliníkovými roletkami s průběţným madlem. 

 

2.1.2. Zadní skříň 

Konstrukčně je obdobná se skříní přední s tím rozdílem, ţe ze zadní strany jsou 

namontovány nahoru výklopné dveře s plynovými vzpěrami. Tyto dveře zakrývají skříň s 

čerpacím zařízením. Na zadní stěně je také namontován ţebřík, slouţící pro výstup na horní 

pracovní plošinu. Ţebřík má plastové příčle s neklouzavou úpravou. 
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2.2. NÁDRŢE 

Nádrţ na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je svařena z nerezového plechu. Nádrţ je hrano-

lovitého tvaru. Ve spodní části nádrţe jsou navařeny konzoly, pomocí kterých je nádrţ při-

šroubována na rámu podvozku. 

 

2.2.1. Nádrţ na vodu 

Nádrţ na vodu je vybavena zařízením na dálkovou kontrolu mnoţství. Na horní části nádrţe 

je průlez o 510 mm s odklopným víkem. Vedle průlezu je válcové těleso membránového 

ventilu, který zajišťuje odvzdušnění nádrţe při činnosti čerpacího zařízení a odvod vody z 

nádrţe pod vozidlo při jejím přeplnění. Ve spodní části nádrţe je příruba DN 100 pro připo-

jení sání čerpadla. 

Objem nádrţe      5 000  l 

 

2.2.2. Nádrţ na pěnidlo 

Nádrţ na pěnidlo je včleněna do nádrţe na vodu a je opatřena plnícím otvorem na horní části 

nádrţe s ochrannou obrubou pro rychlé plnění, membránovým odvzdušňovacím ventilem s 

přepadem a zařízením pro dálkovou kontrolu mnoţství. Ve spodní části nádrţe je příruba pro 

napojení potrubí pěnidla k přiměšovacímu zařízení. 

Objem nádrţe      300 l 

 

2.3. ČERPACÍ ZAŘÍZENÍ 

V zadní skříni karoserie je namontováno poţární čerpadlo poháněné od motoru vozidla. 

Pouţité čerpadlo umoţňuje zásah při pouţití nízkého nebo vysokého tlaku, popřípadě 

kombinovaný provoz. Proti přehřátí je čerpadlo vybaveno automatickým teplotním 

odlehčovacím ventilem. Čerpadlo je vybaveno automatickou vývěvou s moţností ručního 

vypnutí. V zadní skříni je také umístěn ovládací panel čerpacího zařízení. 

Technické údaje      

jmenovitý průtok      3 000 l.min
-1 

jmenovitý tlak      1,0 MPa 

jmenovitá sací výška     3 m 

Vysokotlak 

jmenovitý průtok     400 l.min
-1 

při jmenovitém tlaku     4,0 MPa 

 

Počet výtlaků se spojkou STORZ 75 a s víčkem  

(vyvedených do boků vozidla)   4 

Počet výtlaků napojených na průtokový naviják  2 

Počet napojení pro sání z volného zdroje 

s hrdlem 125 dle ČSN 38 9420 a s víčkem   

(vyvedeno dozadu)     1 

Počet napojení pro plnění nádrţe vnějším tlakovým 

zdrojem se spojkou STORZ 75 a s víčkem   2 

 

Ovládací panel obsahuje tyto ovládací a kontrolní prvky: 

manovakuometr 

manometr nízkého tlaku 



Příloha P 3 CAS 30 - T 815-7 4x4.1 

Jiří Kiss, Optimalizace vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce věcnými pro-

středky a technikou 

 

 7 

manometr vysokého tlaku 

elektronický hladinoměr vody 

elektronický hladinoměr pěnidla 

otáčkoměr čerpadla s vyznačenou hodnotou max. otáček a počítadlem motohodin 

ovladač otáček motoru 

ovladač zapínání a vypínání pohonu čerpadla 

ovládací prvky přiměšování 

indikátor přehřátí motoru 

ostatní ovládací a kontrolní prvky 

osvětlení ovládacího panelu 

 

2.4. PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, ručně ovládané regulační klapky a 

propojovacího potrubí. Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla. 

Rozsah nastavitelného procenta přimísení  0 – 6% 

Mnoţství přisátého pěnidla    2 aţ 165 l.min
-1 

 

2.5. ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU 

2.5.1. Vysokotlaké zařízení prvotního zásahu 

V pravé a levé zadní skříni vozidla je namontován průtokový hadicový naviják s hadicí 

HABERKORN DN 25 v délce 60 m. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnicí 

AWG s moţností regulace průtoku a tvaru výstřikového kuţele. Proudnice umoţňuje pouţití 

pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec je součástí poţární výbavy). Navíjení hadice se 

provádí pomocí elektromotoru. 

jmenovitý průtok      200 l.min
-1 

jmenovitý tlak      4,0 MPa 

dostřik přímým proudem    29 m 

dostřik roztříštěným proudem    15 m 

 

2.6. NÁRAZNÍKOVÁ PROUDNICE 

Na předním nárazníku je umístěna dálkově ovládaná proudnice, ovládání se provádí z místa 

velitele, nouzově lze proudnici ovládat v prostoru nárazníku. Proudnice je vybavena 

turboproudnicí. 

Pracovní rozsah otáčení: horizontálně  -90° aţ +90° 

    vertikálně  -45° aţ  +90° 

Průtok vody      1000  l · min
-1 

Dostřik      max. 40 m 

 

2.7. PROSTORY  PRO  PŘÍSLUŠENSTVÍ 

Vnitřní osvětlení se automaticky rozsvítí po otevření úloţné skříně. Otevření je signalizová-

no na přístrojovém panelu u řidiče. Police (přihrádky) pro příslušenství jsou provedeny z 

hliníkového plechu. Rozměrné poţární příslušenství je uloţeno ve schránce s víkem, vyro-

bené z lehkého kovu a umístěné na účelové nástavbě. Prostorová a hmotnostní rezerva pro 

uloţení nadstandardního poţárního příslušenství je vytvořena v levé přední schráně účelové 

nástavby. 

 

2.8. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA 
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- otryskání ocelovou drtí (ocelové díly) 

- odmaštění 

 

2.9. BAREVNÉ PROVEDENÍ 

Základní odstín červená RAL 3000,  přední nárazník a pruh bílá RAL 9003 

 

2.10. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY 

- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku 

 

 

 

 

 

 

3 KOMPLETNÍ  VOZIDLO 

 

3.1. ROZMĚRY 

Délka (bez nárazníkové lafety)    7 950 mm 

Délka (s nárazníkovou lafetou)    7 750 mm 

Šířka         2 550 mm 

Výška        2 780 mm 

Světlá výška při celkové hmotnosti v silničním provozu    350 mm 

Světlá výška při celkové hmotnosti v terénním provozu    440 mm 

Brodivost          800 mm 

Nájezdový úhel -přední          38° 

   -zadní          35° 

 

3.2. HMOTNOSTI 

Provozní       12 100  kg 

Celková       18 000  kg 

 

3.3. JÍZDNÍ PARAMETRY  

Maximální rychlost      100 km·h
-1 

Měrný výkon       15,55 kW·t
-1 

 

Pozn. Technické údaje vycházejí z projektu vozidla a mohou se v konečné fázi lišit. 

Přílohy: Rozměrový výkres vozidla 
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4. VOLITELNÉ 

 

POLOAUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA 

Vozidlo je vybaveno elektronickým systémem řazení převodovky. Volba převodového stup-

ně se provádí pomocí joysticku, fyzické zařazení proběhne po sešlápnutí spojky. Zařazený a 

předvolený převodový stupeň je zobrazen na displeji vedle joysticku. 

 

LANOVÝ NAVIJÁK 

Lanový naviják RAMSEY RE 8 000 s elektropohonem a jištěním proti přetíţení. Naviják se 

připojuje do závěsu na předním nárazníku. 

délka lana      45 m 

max. taţná síla      3620 kg 

 

LANOVÝ NAVIJÁK 

Lanový naviják RAMSEY RE 12 000 s elektropohonem a jištěním proti přetíţení. Naviják 

se připojuje do závěsu na předním nárazníku. 

délka lana      30,5 m 

max. taţná síla      5440 kg 

 

PŘIMĚŠOVACÍ  ZAŘÍZENÍ 

Přiměšovací zařízení sestává z proudového přiměšovače, regulační klapky, elektronické 

regulace (FCU) a propojovacího potrubí. Pěnidlo je přisáváno do sání vodního čerpadla. 

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování se zobrazovaným rozlišením 

0.1 %. Pro rychlou volbu umoţňuje elektronická regulace uloţení dvou zvolených hodnot 

procenta přimísení do paměti. Například  6% pro pouţítí klasických proteinových a 

syntetických pěnidel a 1,2% pro pouţití pěnidel typu PYROCOOL. Nastavené procento 

přimísení je automaticky udrţováno nezávisle na okamţitém tlaku a průtoku na výstupu z 

čerpadla a je zobrazováno na displeji elektronické jednotky. 

Rozsah nastavitelného procenta přimísení  0 – 6% 

Mnoţství přisátého pěnidla    2 aţ 165 l.min
-1 
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MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA 

V kabině řidiče je umístěna multifunkční zobrazovací jednotka (MFD) systému automatic-

kého přiměšování pěnidla, která je určena pro hasicí vozy jako rozšíření elektronické regula-

ce (FCU). Umoţňuje ovládání  nastavení rozsahu přiměšování elektronické regulace z kabi-

ny řidiče. Nastavení poţadované hodnoty lze kontrolovat na     grafickém LCD displeji. 

Multifunkční zobrazovací jednotka dále umoţňuje ovládání uţivatelských a servisních funk-

cí prostřednictvím LCD displeje a prohlíţení uţivatelského, servisního menu a zadávání dat 

pomocí čtyř tlačítek klávesnice MFD.  Přenos dat je realizován prostřednictvím CAN sběr-

nice, kterou obsahuje komunikační kanál COM. 

 Zařízení umoţňuje ukládání a archivaci dat na PC prostřednictvím sériového rozhraní 

RS232, které je součástí komunikačního kanálu (COM) u obou jednotek FCU i MFD. 

Další uţivatelské a servisní funkce: 

zobrazování datumu a času na displeji MFD 

stopky zobrazující délku zásahu na displeji MFD 

zobrazení okamţitého průtoku vody a okamţitého průtoku pěnidla na displeji MFD 

zobrazení a uloţení informací o výjezdu u MFD :začátek akce (datum hodina, minuta) 

       délka akce 

       spotřeba vody 

       spotřeba pěnidla 

moţnost doplnění textové zprávy k výjezdu u MFD 

kapacita paměti na uloţení 800 výjezdů u MFD 

 

ZAŘÍZENÍ PRVOTNÍHO HASEBNÍHO ZÁSAHU 

V pravé a levé zadní skříni vozidla je namontován průtokový hadicový naviják s hadicí 

SEMPERFLEX DN 25 v délce 60 m. Volný konec hadice je opatřen pistolovou proudnicí 

AWG s moţností regulace průtoku a tvaru výstřikového kuţele. Proudnice umoţňuje pouţití 

pěnotvorného nástavce (pěnotvorný nástavec je součástí poţární výbavy). Navíjení hadice se 

provádí pomocí elektromotoru. 

jmenovitý průtok      200 l.min
-1 

jmenovitý tlak      4,0 MPa 

dostřik přímým proudem    29 m 

dostřik roztříštěným proudem    15 m 

 

ASANAČNÍ LIŠTA SE 13 TRYSKAMI 

Pod předním nárazníkem je trvale umístěna asanační lišta se 13 štěrbinovými tryskami, která 

je potrubím propojena s čerpacím zařízením. Ovládání přívodu vody se provádí z kabiny 

řidiče. 

 

OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR  

V levé přední skříni je umístěn výsuvný osvětlovací stoţár TEKLITE. Rampa je tvořena 4 

reflektory rozmístěnými v kruhu po 90° tak, aby rovnoměrně osvětlovaly místo zásahu. Re-

flektory je moţné zapínat a vypínat zvlášť na levé a pravé straně rampy. 

výsuv       pneumatický 

výška nad úrovní terénu    cca 5000 mm 

počet reflektorů     4 x 500 W  
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OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR  

V levé přední skříni je umístěn výsuvný osvětlovací stoţár TEKLITE s elektrickým ovládá-

ním naklápění reflektorů. 

výsuv       pneumatický 

výška nad úrovní terénu    cca 5000 mm 

počet reflektorů     2 x 500 W 

 

OSVĚTLOVACÍ STOŢÁR  

V levé přední skříni je umístěn výsuvný osvětlovací stoţár TVS 02 s elektrickým dálkovým 

ovládáním natáčení a naklápění reflektorů. 

výsuv       pneumatický 

výška nad úrovní terénu    cca 5000 mm 

počet reflektorů     2 x 500 W 

 

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 

V levé přední skříni je umístěn generátor elektrického proudu, který slouţí jako zdroj elek-

trické energie pro osvětlovací stoţár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vyve-

deny mimo prostor nástavby. 

označení      GEKO 2801 

pohon       spalovací motor 

napětí       230 V 

výkon       2,5 kVA 

krytí EC      IP 54 

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 

V levé přední skříni je umístěn generátor elektrického proudu, který slouţí jako zdroj elek-

trické energie pro osvětlovací stoţár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vyve-

deny mimo prostor nástavby. 

označení      GEKO 4400 

pohon       spalovací motor 

napětí       400 V/230 V 

výkon       4,1 kVA/3,8 kVA 

krytí EC      IP 54 

 

GENERÁTOR ELEKTRICKÉHO PROUDU 

V levé přední skříni je umístěn generátor elektrického proudu, který slouţí jako zdroj elek-

trické energie pro osvětlovací stoţár a pro přídavná zařízení. Spaliny od motoru jsou vyve-

deny mimo prostor nástavby. 

označení      GEKO 6402 

pohon       spalovací motor 

napětí       400 V/230 V 

výkon       6,1 kVA/5,2 kVA 

krytí EC      IP 54 

 

SATELITNÍ NAVIGAČNÍ SYSTÉM 

Na přístrojové desce v kabině řidiče je umístěn satelitní navigační systém GPS. 

 

DIGITÁLNÍ RADIOSTANICE 
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V kabině řidiče je provedena příprava pro montáţ digitální radiostanice MATRA. 

(zástavba možná pouze v případě dodání zařízení zadavatelem) 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 340 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 360 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 380 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 340 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru a ovládání v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 360 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru a ovládání v prostoru čerpacího zařízení. 

 

ANALOGOVÁ RADIOSTANICE 

V kabině řidiče je zabudovaná radiostanice Motorola GM 380 včetně antény umístěné na 

střeše kabiny a přídavného reproduktoru a ovládání v prostoru čerpacího zařízení. 

NEZÁVISLÉ TOPENÍ V PROSTORU ČERPACÍHO ZAŘÍZENÍ 

V prostoru čerpacího zařízení je umístěno nezávislé naftové teplovzdušné topení, které slou-

ţí k temperování prostoru čerpacího zařízení. 

 

HLEDACÍ SVĚTLOMET 

V prostoru sedadla velitele je umístěn hledací světlomet se spirálním přívodním kabelem. 
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