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ANOTACE

WEINPOLD, Martin. Návrh zajištění odborných služeb u Hasičského záchranného sboru. [s.l.], 
2009. 67s. VŠB-Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí 
diplomové práce Ing. Martin Sviták.

Diplomová  práce  se  zabývá  problematikou  zajištění  strojní  služby  u  Hasičského 
záchranného sboru  Jihočeského kraje  (dále  HZS Jčk).  Uvedená  problematika  je  zkoumána 
z pohledu  efektivnosti  zajištění  strojní  služby  HZS  Jčk  zřízením  vlastní  opravny  požární 
techniky (dále jen PT) a věcných prostředků požární ochrany (dále jen VPPO). V práci jsou 
blíže specifikovány potřebné druhy opraven odvíjející se od druhů a typů PT a VPPO. Dále jsou 
navrženy prostory pro zřízení opraven a přístroje a zařízení potřebné k zajištění oprav. Druhy a 
typy PT a VPPO uvádí příloha. Práce také zmiňuje možnost zřízení vlastní stanice technické 
kontroly  a  měření  emisí  a  navrhuje  potřebné  přístroje  a  zařízení  těchto  stanic.  Efektivnost 
zajištění vlastními opravnami a stanicemi je zkoumána zejména z pohledu ekonomického. Je 
zde  provedena  bilance  současných  nákladů  uvedených  v  příloze  s náklady  investičními  na 
zřízení opraven a stanic a náklady provozními potřebnými k zajištění jejich provozu. 

Klíčová slova: 
opravna nákladních vozidel, opravna osobních vozidel, opravna věcných prostředků požární 
ochrany, pneuservis, stanice měření emisí, stanice technické kontroly

ANNOTATION

WEINPOLD, Martin.  A Proposal  for Ensuring Specialist  Services in the case of  Fire and 
Rescue  Service.  [s.l.],  2009.  67s. VŠB-Technical  University  of  Ostrava.  Faculty  of  safety 
engineering. Head thesis Ing. Martin Sviták.

This diploma thesis deals  with various problems of securing machinery for the Fire 
Rescue Service of South Bohemia (hereinafter only as FRS SB). The problems in question are 
studied from the perspective of the effectiveness of securing machinery for the RFS SB through 
establishing a repair shop for the machinery of fire protection (hereinafter only as the MFP) and 
the material equipment of fire protection (hereinafter only as the MEFP). The thesis specifies in 
more detail necessary types of repair shops depending on the kinds of the MFP and the MEFP. 
Facilities  for  establishing  such  repair  shops,  instrumentation  and  equipment  necessary  for 
repairs  are  also  proposed.  The  types  and  kinds  of  the  MFP and  MEFP are  listed  in  the 
Appendix. The thesis also mentions a possibility of establishing an own vehicle testing station 
and an exhaust-measurement facility with necessary instrumentation and equipment listed for 
these stations. The effectiveness securing fire-protection machinery through own repair shops is 
studied in particular with respect to economic costs. The thesis presents an overview of present 
costs, listed in the Appendix, with the capital costs of establishing such repair shops, and with 
operating costs necessary for running these repair facilities.

Keywords: 
repair vehicles, repair of personal vehicles, repair material means of fire protection, tire service, 
the measurement of emissions, the technical control
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