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Anotace 

Dočekal Martin, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou. Bakalářská práce. 

Ostrava 2009, VŠB-TU 37 stran  6 příloh 

Bakalářská práce se zabývá technickým vybavením stanice typu P1 zaměřeným zvláště 

na mobilní požární techniku. Volba vybavení bude spočívat ve vyhodnocení statistiky 

počtu výjezdů, porovnání techniky dle jejich parametrů. Cílem práce je potom návrh 

změn ve výbavě mobilní požární technikou a jejím vybavením na stanici Polná a její 

přínosy. 
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Annotation 

Dočekal Martin, The fire fighting trucks equipment for a small station of the type P1. 

Bachelor dissertation. 

Ostrava 2009, VŠB-TU 37 pages of text, 6 pages of annexes 

Bachelor's thesis deals with the technical equipment of the type P1 aimed specifically at 

mobile fire-fighting equipment.Choice of equipment will consist in the evaluation of the 

statistics number of firemen departures to intervene compared according to their 

technology options. The aim of this work is the proposal of changes in equipment of 

mobile fire-fighting technology at the station Polná and its benefits. 
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2.  

3. Úvod 

Požáry, dopravní nehody, povodně a další mimořádné události sužují lidstvo po celou 

dobu jeho existence. Lidé se snaží podle svých technických možností a předpokladů 

těmto událostem předcházet, eliminovat jejich vznik a snížit jejich následky, pokud 

k nim již dojde. O toto se snaží různými způsoby, jednak preventivními opatřeními, 

kontrolami, používáním protipožárních opatření a aktivních systémů určených k hašení 

požárů. Pokud, ale už k požáru či jiné mimořádné události dojde, lidé se s ní snaží 

bojovat za pomoci hasičů, kteří jsou na tyto situace vyškoleni, vybaveni technickými 

prostředky a mají s jejich řešením jisté zkušenosti.  

Svojí prací bych chtěl přispět ke zdokonalení zastaralého vybavení stanice typu P1 

mobilní požární technikou. Výběr vybavení bude probíhat na základě vyhodnocení 

statistiky výjezdů. Tato statistika bude rozvedena formou jednotlivých počtů událostí na 

daný typ techniky a typ události podle následujícího členění (dopravní nehoda, požár, 

technická pomoc). Jejím vyhodnocením dostaneme procentuální využití jednotlivé 

mobilní požární techniky na stanici a jejího vybavení. Podle výsledků můžeme určit 

nejvytíženější techniku a vybavení a na tuto se zaměřit a snažit se jí co nejvíce 

zkvalitnit, aby prováděné zásahy u mimořádných událostí byly provedeny rychle, 

kvalitně a měly dobré hodnocení mezi profesionály i širokou veřejností, protože pro ni 

jsou tyto složky určeny.  

Dále bude vybráno pět představitelů nejpoužívanější mobilní požární techniky. Tito 

budou hodnoceni dle svých technických parametrů, vlastností a referencí ostatních 

uživatelů tak, aby výběr byl co nejkvalitnější. Vítězný přestavitel bude dále porovnán se 

svým předchůdcem na stanici s uvedením kladů i záporů jednotlivých vlastností a 

zvážení správného výběru techniky. Po zvolení vhodného představitele dojde k návrhu 

jejího vybavení technickými prostředky požární ochrany. Některé technické prostředky 

budou dále rozepsány s uvedením jejich funkce.     
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4. Rešerše 

Když jsem se začal zabývat problematikou mobilní požární techniky, dostal jsem se 

k nepřebernému množství nejrůznějších informací. Získané informace byly, ale spíše 

informativního charakteru a většinou se týkaly daného problému pouze částečně. 

Jako hlavní a nejvýznamnější studnu informací jsem používal internet, jmenovitě 

webové stránky našich dvou renomovaných výrobců nástaveb pro hasičské automobily. 

Jedná se o Továrnu hasicí techniky THT s.r.o. Polička a Strojírna Potůček Slatiňany 

SPS - VKP s.r.o. S oběma subjekty jsem spolupracoval a získával potřebné technické 

informace, které jsem použil pro porovnání vybraných zásahových vozidel splňujících 

předem dané podmínky. 

Při popisu cisternových automobilových stříkaček bylo nutné zjistit, jaká zásahová 

vozidla používají naši zahraniční kolegové. Zjištěné informace sloužily k přesnějšímu 

výběru vhodné techniky. Informace jsem čerpal z publikace Udo Paulitze, 1000 

hasičských vozů.  

Dalším významným zdrojem informací se staly technické návody a příručky výrobců 

podvozků pro požární automobily a návody obsluhy vybavení nástaveb a jejich 

technických parametrů. 

Díky těmto informacím jsem dle svých zkušeností a rad mých kolegů zhodnotil a vybral 

vhodnou zásahovou techniku. Toto vozidlo jsem dále porovnal se stávajícím zásahovým 

automobilem a zhodnotil jeho výhody oproti stávajícímu. Potom došlo na vybavení 

vozidla technickými prostředky, kde se stala zdrojem informací publikace od autorů 

Ing. Michala Kratochvíla a Ing. Václav Kratochvíla, Ph.D. V této knize jsou přehledně a 

věcně seřazeny technické prostředky požární ochrany a čtenář se v ní dozví 

nejdůležitější informace o jejich funkci a parametrech. Další doplňující informace jsem 

získal z uživatelských manuálů jednotlivých technických prostředků. 
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5. Seznámení s podmínkami stanice pro vhodný výběr MPT 

Práce se zabývá vybavením malé stanice tzn. stanice typu P1. Jedná se o stanici Polná 

na území kraje Vysočina okres Jihlava. Polná je město s necelými pěti tisíci obyvateli a 

dalšími dvaceti pěti obcemi, které spadají do působnosti jednotky tohoto města.  

Na stanici slouží tři směny ve 24 hodinovém směnném cyklu s bezobslužným 

provozem. To znamená, že v případě výjezdu jednotky k mimořádné události vyjíždí 

celá směna a na služebně nikdo nezůstává. Při rozdílení směny velitel družstva staví 

jedno výjezdové družstvo o minimálním počtu čtyř příslušníků. Pokud je družstvo 

povoláno Krajským operačním a informačním střediskem dále jen „KOPIS“ 

k mimořádné události ostatní technika na stanici je pro další případný výjezd 

nepoužitelná z důvodu chybějící obsluhy.   

Dislokace stanice je v centru města a k ní nejblíže se nachází stanice Jihlava vzdálená 

cca 18 km. K dalším stanicím HZS poblíž Polné patří stanice Havlíčkův Brod vzdálený 

23 km a stanice Žďár nad Sázavou 23 km. Kolem Polné se nacházejí obce s průměrným 

počtem 283 obyvatel [6]. Příjezdové komunikace do obcí v hasebním obvodu jsou úzké, 

kopcovité, členité a plné zatáček. Z tohoto důvodu je potřeba volit techniku obratnou 

s dynamickými vlastnostmi motoru a dostatkem vody pro první zásah. Pro takovouto 

stanici je potřebné vybavit základnu univerzální mobilní technikou, kterou bude možno 

nasadit na převážnou většinu mimořádných událostí.  

Nyní se podíváme na stávající vybavení na stanici. Technikou požívanou pro první 

výjezd tzn. na dopravní nehody, požáry bytů a menší požáry, technické a technologické 

pomoci je Liaz L101 CAS 24/2500/400-S2Z. Na druhý výjezd je od dubna loňského 

roku zařazena Tatra 815 CAS 32/8200/800-S3R, které předcházela Tatra 148. Dále je 

stanice vybavena výškovou technikou v podobě automobilový plošiny AP-20 na 

podvozku Škoda RTH a dopravním automobilem Avia, který je v současné době 

převeden do zápůjčky jednotce sboru dobrovolných hasičů Polná. Tento automobil 

jednotka HZS kV st. Polná používá k převozu letecké záchranné služby od heliportu 

před stanicí po městě.
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6. Statistika počtu výjezdů na jednotlivou mobilní požární techniku 

na stanici 

Statistika počtu výjezdů slouží pro zmapování počtu výjezdů jednotlivé techniky na 

stanici a závislosti na typu mimořádné události. 

Pro tuto práci je použita statistika HZS kV týkající se stanice Polná. Statistika je 

vyhodnocena za roky 2006, 2007 a 2008 (viz. tabulka 1,2,3)  pro jednotlivou techniku 

podle následujících událostí:  

• Dopravní nehoda 

• Požár 

• Technická pomoc 

Do poslední uvedené kategorie jsou pro zjednodušení a přehlednost zařazeny všechny 

ostatní typy výjezdů. 

Statistická tabulka za rok 2006  
 

St. Polná 2006 

Typ události Požár Dopr. nehoda Tech. pomoc Celkem % 

CAS 24 2500/400-S2Z  19 76 26 121 73 

CAS 32 6000/600-S3R 10 N 2 12 7,2 

AP 20 1 N 19 20 12 

DA 8 N N 13 13 7,8 

Součet výjezdů 30 76 60 166 100 

N-v této kategorii neklasifikováno 



5 
 

Tabulka 1 – Statistická tabulka rok 2006



6 
 

 

Statistická tabulka za rok 2007 
 

St. Polná 2007 

Typ události Požár Dopr. nehoda Tech. pomoc Celkem % 

CAS 24 2500/400-S2Z  34 37 61 132 68,2 

CAS 32 6000/600-S3R 13 N 4 17 8,7 

AP 20 0 N 30 30 15,4 

DA 8 N N 15 15 7,7 

Součet výjezdů 47 37 110 194 100 

Tabulka 2 – Statistická tabulka rok 2007 

Statistická tabulka za rok 2008 

St. Polná 2008 

Typ události Požár Dopr. nehoda Tech. pomoc Celkem % 

CAS 24 2500/400-S2Z  21 40 45 106 70,3 

CAS 32 6000/600-S3R 18 N 1 19 12,5 

AP 20 2 N 16 18 11,9 

DA 8 N N 8 8 5,3 

Součet výjezdů 41 40 70 151 100 
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Tabulka 3 – Statistická tabulka 2008 

Vyhodnocení statistiky počtu výjezdů na jednotlivou mobilní požární techniku 
 

Z výsledků statistiky pro stanici Polná vyplývá, že ve všech třech letech převažuje a to 

velice výrazně počet výjezdů prvního vozu (viz tabulka 4). Výsledek prezentuje číslice 

70,4 % ostatní technika je přibližně na stejném procentu výjezdů. Na druhém místě 

výjezdovosti se nachází AP-20 s 13,3%  následovaná Tatrou (148 poté 815) s 9,3%, 

statistiku uzavírá DA 8 se 7%. Ve své bakalářské práci budu proto navrhovat 

cisternovou automobilovou stříkačku, která bude tzv. „univerzálním zásahovým 

automobilem“ a nahradí CAS 24/2500/400-S2Z Liaz L101.     

 

 

St. Polná 2006 - 2008 

Typ události 2006 2007 2008 Celkem % 

CAS 24 2500/400-S2Z  121 132 106 359 70,4 

CAS 32 8200/800-S3R 12 17 19 48 9,3 

AP 20 20 30 18 68 13,3 

DA 8 13 15 8 36 7 

Součet výjezdů 166 194 151 511 100 

Tabulka 4 – Statistická tabulka vyhodnocení za roky 2006-2008 

Pozn.:CAS 32/8200/800-S3R T815 zařazena na výjezd od dubna 2008 a nahradila CAS 
32/6000/600-S3R T148 
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Všeobecné požadavky zohledněné při výběru mobilní požární techniky  
Jak již bylo uvedeno v kapitole 5 při výjezdu jednotky  v 70,4  % vyjíždí Liaz L101 a 

ostatní technika na stanici je dále nevyužitá. Z tohoto důvodu je třeba při výběru nového 

prvního vozu pro stanici Polná postupovat tak, aby zvolený automobil byl univerzálním 

a v případě další mimořádné události mohla jednotka přejet, aniž by docházelo ke 

změně vozidla a tím k návratu na stanici HZS. 

Pod pojmem „univerzální vozidlo“ si představuji cisternovou automobilovou stříkačku, 

která bude vybavena na dopravní nehody, požáry, technické zásahy. Proto musí být 

vozidlo relativně velké. Co se týká nádrže na vodu jako minimum, bude při výběru 

uvažována hodnota 3m3. Jako další kritérium bude požadována prostorná kabina pro 

posádku jednoho družstva o nezmenšeném stavu tedy družstva 1+5 s dýchacími přístroji 

v kabině vozidla. Když se vrátíme zpět k nástavbě a čerpadlu instalovaného do vozidla, 

budeme po tomto agregátu požadovat nízkotlaký i vysokotlaký provoz. Na výstupu 

z čerpadla ochranu proti přetlaku a přehřátí vody. Jako vhodné vlastnosti nástavby 

budou brány prostorné fochy, které mají svoji podlahu shodnou se světlou výškou 

vozidla pro snazší manipulaci s technickými prostředky jako je vyprošťovací souprava, 

přetlakový ventilátor, plovoucí čerpadlo a pod, které svou hmotností nebo rozměry 

způsobují horší manipulaci s nimi. 

Co se týká podvozku vozidla, měl by být tvrdšího charakteru, tím je myšleno jeho 

odpružení. Vozidlo tak „sedí“ lépe na vozovce a řidič - strojník má lepší přehled a cit co 

si může a nemůže s vozidlem dovolit. Jako jeden ze základních parametrů volím 

podvozek 4 x 4 s pohonem všech kol a uzávěrkami diferenciálů. Tento podvozek je pro 

hasiče v tomto regionu nepostradatelný z více důvodů, kterými jsou: 

• Častá jízda mimo zpevněné cesty 

• Zásahy v lesích 

• Špatné klimatické podmínky, sníh, mokro, blátivo 
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7. Představení pěti vybraných vozidel, které by mohli nahradit 

první výjezd v podobě Liaz L 101 

Postupně se pomocí následujících stran seznámíme s navrhovanou technikou, jedná se o 

vozidla: 

• Tatra T815-2 290R55 18 300 4×4.2 Terrno 

 
• Renault Middlum 240.14 4x4 

 
• Volvo FM9 4x4 

 
• Scania P340 4x4 CP28 

 
• Man TGM 13.280 4x4 
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8. Tatra T815-2 290R55 18 300 4×4.2 Terrno  

Tatra T-815 Terrno1 patří k osvědčeným zásahovým vozidlům. HZS kV. K jeho 

přednostem, které jsou velmi důležité, patří nízké těžiště, dynamický motor, pohon kol 

4x4 se systémem ABS a nízké rozměry celého automobilu (viz obrázek 1). Kabina pro 

posádku se řadí mezi prostorné s dýchacími přístroji integrovanými do sedadel. Nachází 

se zde také několik prostorných schránek. Přední sedadla jsou vybavena bezpečnostními 

pásy. Kabina tatry je sklopná, proto odpadá problém se špatným přístupem k motorové 

části jako např. u automobilu Liaz, kde se veškerý servis provádí buď z kabiny, nebo 

z podvozkové části automobilu.  Podvozek tatry je již dávno označován jako velice 

zdařilý díky své konstrukci poloos náprav, které jsou vůči sobě posunuty o 51 mm 

vpřed a vzad. Tato konstrukce dovolí zvládat nerovný terén ve větší rychlosti s vyšším 

komfortem jízdy, kdy podvozek netrpí rázy jako u jiných typů podvozků. K jeho 

odpružení jsou používána listová pera v kombinaci s teleskopickými tlumiči, tímto 

odbourala tatra kolébání se celé části vozidla, tak jak tomu bývalo u šestikolové verze 

s podvozkem odpruženým vzduchovými měchy.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Tatra T815 Terrno1 

Tabulka 5 - Technická data Terrno1:
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Technická data CAS 20 - T815-2 290R55 18 300 4x4 Terrno1   
THT Polička 

délka 7780 mm 

šířka 2550 mm 

výška v nezatíženém stavu 3190 mm 

světlost při celkové hmotnosti 290 mm 

nájezdový úhel přední  32° 

Rozměry vozidla 

nájezdový úhel zadní  26° 

pohotovostní  11450 kg 

užitečný náklad 5000 kg  

celková skutečná hmotnost 18000 kg 

podíl na nápravy - první 8000 kg  

                                 druhá 11500 kg  

Hmotnost vozidla 

celková maximální hmotnost 18500 kg  

kabina řidiče čelní, sklopná 

počet míst k sedění 
1 + 5, DT integrována v 
sedadlech 

Karoserie 

karoserie nástavby panelová, uzavřená  

maximální výkon motoru 325 kW 

výkon motoru/hmotnost 18,05 kW/t 

základní spotřeba paliva 37 l 

spotřeba při jmenovitém výkonu 42 l  

chladící médium vzduch  

obsah palivové nádrže 210l 

odpružení listová pera  

pneumatiky 
385/65R22,5 přední, 
315/80R22,5 zadní 

převodovka mechanická, 14 vpřed, 2 vzad 

motor naftový, přeplňovaný, EURO 4 

maximální rychlost 120 km/hod 

napětí el. příslušenství 24 V 

Strojový spodek 

ukostřený pól záporný 
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pomocné systémy ABS, pohon kol 4 x 4  

Technická data - nástavbová část  

výrobce čerpadla  godiva  

jmenovitý průtok vody 2000 l/min 

jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 

jmenovitá sací výška 3m 

naviják s VT ano  

jmenovitý průtok vody VT 250 l/min  

vysoký tlak čerpadla  4MPa  

druh vývěvy pístová 

typ ventilů kulové 

max. sací výška 7,5 m 

Čerpací zařízení 

max. výkon přiměšovače 250 l 

odnímatelná lafetová proudnice Ne 

obsah nádrže na vodu 3400 l 

zkušební přetlak 20 kPa 

obsah nádrží na pěnidlo 210 l 

Nádrže 

obsah nádrží s pyrocoolem není  

systémy CAN, THTronic 
Pomocná zařízení 

výkon čerpadla na pěnidlo není 

 

[8], [9], [12], [16] 

Kabina pro posádku i nástavba jsou umístěny na centrální rouře, kterou je automobilka 

tatra také známá. Díky tomu, může být konstrukce nástavby relativně nízko nad terénem 

a instalované čerpadlo nabízí komfortní obsluhu i pro menší postavy na rozdíl od jiných 

konkurentů. Instalované nádrže na vodu i pěnidlo jsou na první výjezd dostačující a 

zároveň se v nástavbě najde dostatek místa pro uložení technických prostředků. 

Z důvodu univerzálnosti vozidla pro hlavní typy událostí bude těchto věcných 

prostředků značné množství.   

Fotografie vozidla uvádí příloha č.2 
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9. Renault Middlum 240.14 4x4 

Značka Renault v České republice nachází své uplatnění převážně ve Zlínském kraji, 

kde tuto techniku využívá jak HZS, tak i sbory dobrovolné. Ve světě se s ním můžeme 

potkat hlavně ve Francii, kde se tyto vozy vyrábějí, dále pak v Maďarsku, Belgii a 

Turecku. [7] Podvozky Renault jsou známé francouzskou „měkkostí“. Tato vlastnost je 

spíše vhodné pro osobní vozy nebo kamiony mezinárodní přepravy a to v rozumné 

míře. Pro hasičské podvozky je toto nevhodné, protože řidič dokonale necítí práci 

podvozku a navíc díky měkce odpružené kabině neví, zda se dostává do svého maxima 

kabina nebo už celý podvozek. Bohužel ani světlost podvozku nepatří k nejvyšším. 

K přednostem Renaultu rozhodně patří prostorná kabina pro posádku 1+5 

s integrovanou dýchací technikou do zadní řady\sedadel (viz obrázek 2). Kabina je 

čelní, sklopná díky tomu je snadný servis motorové části a části převodovky. Jako další 

výhodu bych uvedl pohon kol 4x4 a brzdový systém doplněný antiblokačním zařízením 

kol ABS. Motor tohoto vozidla svým výkonem zůstává za konkurencí. Jeho poměrný 

výkon 12,64 kW/t je mezi vybranými vozidly na posledním místě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 - Renault Middlum 
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Tabulka 6 - Technická data Renault Middlum 240.1   4x4  
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Technická data CAS 24 240.14 4x4 Renault Middlum THT 
Polička 

délka 7100 mm 

šířka 2550 mm 

výška v nezatíženém stavu 3300 mm 

světlost při celkové hmotnosti 250 mm 

nájezdový úhel přední 24° 

Rozměry vozidla 

nájezdový úhel zadní 23°  

pohotovostní  10000 kg 

užitečný náklad  4100 kg 

celková skutečná hmotnost 14000 kg 

podíl na nápravy - první 5600 kg 

                                     druhá 10900 kg  

Hmotnost vozidla 

celková maximální hmotnost 16100 kg 

kabina řidiče čelní, sklopná 

počet míst k sedění 
1 + 5, DT integrována 
v sedadlech 

Karoserie 

karoserie nástavby panelová, uzavřená 

maximální výkon motoru 177 kW 

výkon motoru/hmotnost 12,64 kW/t 

základní spotřeba paliva 34 l 

spotřeba při jmenovitém výkonu 39 l 

chladící médium voda  

obsah palivové nádrže 115 l 

odpružení listová pera  

pneumatiky 11R 22,5 

převodovka mechanická, 12 vpřed, 2 vzad 

motor naftový, přeplňovaný, EURO4 

maximální rychlost 100 km /h 

napětí el. příslušenství 24 V 

Strojový spodek 

ukostřený pól záporný 
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pomocné systémy ABS, pohon kol 4x4 

Technická data - nástavbová část  

výrobce čerpadla godiva 

jmenovitý průtok vody 2400 l/min 

jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 

jmenovitá sací výška 3 m 

naviják s VT ano  

jmenovitý průtok vody VT 250 l/min 

vysoký tlak čerpadla  4,0 MPa 

druh vývěvy pístová  

druh ventilů kulové 

max. sací výška 7,5 m 

Čerpací zařízení 

max. výkon přiměšovače 195 l 

odnímatelná lafetová proudnice ne 

obsah nádrže na vodu 3600 l 

zkušební přetlak 20 kPa 

obsah nádrží na pěnidlo není 

Nádrže 

obsah nádrží s pyrocoolem není 

systémy není  
Pomocná zařízení 

výkon čerpadla na pěnidlo není 

[17], [18] 

Nástavba automobilu má několik nevhodných parametrů, které bych nedoporučil pro 

použití vozidla na první výjezd HZS. Umístění čerpadla je poněkud výše a obsluha 

menšího vzrůstu může mít problém dosáhnout na ovládání. Ovládací panel je příliš 

vysoko a obsluha čerpadla je prováděna ze stupačky. S místem v nástavbě je 

nehospodárně nakládáno, není využit prostor nad ovládáním čerpadla, zde by mohl být 

umístěný naviják, který se přemístil do pravé zadní rolety. Při prvním pohledu nás může 

napadnout absence rolet se svým dnem pod úrovní rámu vozidla pro umístění 

vyprošťovací sady a dalších agregátů. Tato vlastnost je ale zachována a spodní část 

úložného prostoru je kryta sklopnou stupačkou. Více místa lze získat v pravé a levé 

zadní roletě, kde by šlo přidat na úložném prostoru pro další technické prostředky 

snížením výstupu výtlaků a jiného zkoncipování přívodných armatur.  
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Fotografie vozidla uvádí příloha č.3   

10. Volvo FM9 4x4 

V České Republice značka Volvo teprve nachází své místo na trhu a začíná se 

objevovat u sborů. Ve světě je rozšířena a používá se převážně v Dánsku, Švédsku, 

Velké Británii a Nizozemí. [7] Tento zásahový automobil má mnoho předností, ale i 

některé nevhodné maličkosti, které by bylo možné výrobou odbourat. Mezi velké 

výhody Volva FM 9 (viz. obrázek 3) patří jeho podvozek, který je báječně vyladěn 

k dokonalosti pro silniční provoz. Při jízdě s vozidlem se i při jeho výšce (3390 mm) 

nijak zvlášť nenaklání a podvozek sedí na silnici. Odpružen je pomocí listových 

parabolických per. K přednostem patří i výkonné bubnové brzdy se systémem ABS. 

Motor osazený na podvozek je výkonově dostačující, zaručuje dobrou pružnost a 

dynamiku. Kabina pro posádku 1+5 nabízí dostatek prostoru pro dostrojování družstva 

za jízdy a mezi přední a zadní částí je oddělena schránkou na technické prostředky. 

Nástavba vozidla je montovaná z hliníkových profilů s vestavěnou nádrží na vodu a 

pěnidlo. Konstrukce nástavby je příliš vysoká a i po vysunutí schůdků člověk vysoký 

185 cm stěží vidí a dosáhne do posledních polic nástavby. Rovněž v případě obsluhy 

čerpadla je zapotřebí použít sklápěcí schod. 
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Obrázek 3 - Volvo FM9 

Tabulka 7 - Technická data Volvo FM 9: 
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Technická data CAS 24Volvo FM9 4x4 THZ Slatiňany 

délka 8225 mm 

šířka 2550 mm 

výška v nezatíženém stavu 3390 mm 

světlost při celkové hmotnosti 280 mm  

nájezdový úhel přední 25° 

Rozměry vozidla 

nájezdový úhel zadní 23° 

pohotovostní  13150 kg 

užitečný náklad 4850 kg 

celková skutečná hmotnost 18000 kg 

podíl na nápravy - první 7500 kg 

                                     druhá 11500 kg 

Hmotnost vozidla 

celková maximální hmotnost 18500 kg 

kabina řidiče sklopná CREW-CAB 

počet míst k sedění 1+5, DT integrována v sedadl Karoserie 

karoserie nástavby panelová, uzavřená, Al profil 

maximální výkon motoru 284 kW 

výkon motoru/hmotnost 15,77 kW/t 

základní spotřeba paliva 35 l 

spotřeba při jmenovitém výkonu 40 l 

chladící médium voda  

obsah palivové nádrže 200 l 

odpružení listová pera  

pneumatiky 13R 22,5 

převodovka manuální, 14 vpřed, 2 vzad 

motor naftový, přeplňovaný, EURO4  

maximální rychlost 130 km/h 

napětí el. příslušenství 24 V 

Strojový spodek 

ukostřený pól záporný 



21 
 

pomocné systémy ABS, pohon kol 4x4  

Technická data - nástavbová část  

výrobce čerpadla ziegler 

jmenovitý průtok vody 2000 l/min 

jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 

jmenovitá sací výška 3 m 

naviják s VT ano  

jmenovitý průtok vody VT 250 l/min 

vysoký tlak čerpadla 4,0 MPa  

druh vývěvy trokomat  

typ ventilů vřetenové 

max. sací výška 7,5 m 

Čerpací zařízení 

max. výkon přiměšovače 125 l/min 

odnímatelná lafetová proudnice ano  

objem nádrže na vodu 3500 l nerezová 

zkušební přetlak 20 kPa 

objem nádrží na pěnidlo 250 l polyester s výztuží 

Nádrže 

objem nádrží s pyrocoolem není 

systémy není 
Pomocná zařízení 

výkon čerpadla na pěnidlo není 

 

[10], [15] 

Výhodou nástavby je rozhodně umístění dvou úložných boxů pod úroveň rámu. Docílí 

se tím dobrý přístup k těžším technickým prostředkům, jako je např. vyprošťovací 

souprava nebo elektrocentrála. Velmi praktické je i použití odnímatelné lafetové 

proudnice na horní plošině nástavby. Možnost její rychlé montáže a demontáže pomocí 

bajonetového zámku, umožní snížit výšku vozidla a zajistit tak její větší průjezdnost 

pod sníženými profily. Jako drobný nedostatek bych hodnotil absenci zábradlí v zadní 

části horní plošiny. Toto může mít za následek přepadnutí obsluhy za vozidlo. 

Fotografie vozidla uvádí příloha č.4  
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11. Scania P340 4x4 CP 28 

Zásahové automobily Scania v České Republice můžeme vidět převážně na severu Čech 

převážně v Karlovarském a Libereckém kraji. Značka Scania má své místo i ve světě a 

patří mezi uznávané výrobce nákladních automobilů. V zahraničí se s ní můžeme setkat 

v následujících zemích: Norsko, Dánsko, Nový Zéland, Velká Británie, Švédsko a 

mnoho dalších zemí. [7] Podvozek cisternové stříkačky je dvounápravový s bubnovými 

brzdami na obou nápravách. Přední je odpružena torzním stabilizátorem, který je použit 

i na nápravě zadní. Zde je odpružení doplněno o listová pera. Kabina a nástavba jsou 

uloženy na průběžném rámu (viz obrázek 4). Podvozek je konstruován k provozu 

částečně i mimo zpevněné komunikace. Místo v kabině vozidla je připraveno pro 

posádku 1+5 a zadní řada sedadel má integrovány dýchací přístroje. Celková výška 

vozidla patří mezi nižší a tím je dosaženo nízko položeného těžiště a sníženého 

průjezdního profilu vozidla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 - Scania P340 

Tabulka 8 - Technická data Scania P 340
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Technická data CAS 20 Scania P340 4x4 CP 28 THT Polička 

délka 7460 mm 

šířka 2530 mm 

výška v nezatíženém stavu 3200 mm 

světlost při celkové hmotnosti 280 mm 

nájezdový úhel přední 25° 

Rozměry vozidla 

nájezdový úhel zadní 25° 

pohotovostní  11500 kg 

užitečný náklad 6600 kg 

celková skutečná hmotnost 18000 kg 

podíl na nápravy - první 5500kg 

                                     druhá 13000 kg 

Hmotnost vozidla 

celková maximální hmotnost 18500 kg 

kabina řidiče čelní, sklopná 

počet míst k sedění 
1+ 5, DT integrována 
v sedadlech 

Karoserie 

karoserie nástavby panelová, uzavřená 

maximální výkon motoru 259kW 

výkon motoru/hmotnost 14,38 kW/t 

základní spotřeba paliva 35 l 

spotřeba při jmenovitém výkonu 40 l 

chladící médium voda 

objem palivové nádrže 150l 

odpružení Listová pera + torzní stabiliz. 

pneumatiky 315/80 R 22 

převodovka mechanická, 12 vpřed, 1 vzad 

motor naftový, přeplňovaný, EURO4   

maximální rychlost 100 km/h 

napětí el. příslušenství 24 V 

Strojový spodek 

ukostřený pól záporný 
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pomocné systémy ABS, pohon kol 4x4  

Technická data - nástavbová část  

výrobce čerpadla godiva  

jmenovitý průtok vody 2000 l/min 

jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 

jmenovitá sací výška 3 m 

naviják s VT ano  

Jmenovitý průtok vody VT 250 l 

vysoký tlak čerpadla  4,0 MPa 

druh vývěvy pístová  

druh ventilů kulové  

max. sací výška 7,5 m 

Čerpací zařízení 

max. výkon přiměšovače 195 l 

odnímatelná lafetová proudnice ne 

obsah nádrže na vodu 3200 l 

zkušební přetlak 20 kPa 

obsah nádrží na pěnidlo 400 l 

Nádrže 

obsah nádrží s pyrocoolem není 

systémy alternativně CAN 
Pomocná zařízení 

výkon čerpadla na pěnidlo není 

[11], [13] 

Požární nástavba je z ocelových nosníků a pozinkovaného plechu. Její konstrukce 

nabízí výhodné úložné prostory pro umístění agregátů nízko nad povrchem vozovky. 

Tím je práce s těmito agregáty komfortní méně náročná a rychlejší. V zadní části 

nástavby se nachází čerpadlo godiva s průtokem 2000 l/min při jmenovitých otáčkách. 

Na výtlacích vozidla jsou použity kulové uzávěru, proto je nutno dbát zvýšené 

opatrnosti při otevírání a zavírání, aby nedocházelo ke vzniku zpětných rázů. Výstup na 

horní plošinu je řešen stejně jako u všech vybraných zástupců pomocí žebříku. Na horní 

plošině je vestavěná lafetová proudnice a úložný box na technické prostředky.  

Fotografie vozidla uvádí příloha č.5
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12. Man TGM 13.280 4x4 

Německá firma Man je u nás v České Republice hojně zastoupena ve všech odvětvích 

nákladních vozidel. Vzadu nezůstává ani co se týká výroby podvozků pro hasičské 

automobily. Se zástupci firmy Man v podobě hasičských speciálů se setkáváme v celé 

střední Evropě např. v Německu, Švýcarsku, Rakousku, ale i mimo ni. [7] Podvozky 

Man mívají dobré zpracování a jejich konstrukce odpružená pomocí listových 

parabolický per je sice vyšší než u svých konkurentů, ale zaručuje dobré jízdní 

vlastnosti. Matoucí při jízdě s vozidlem firmy Man může být pro některé řidiče jeho 

odpružená kabina, která se při průjezdu zatáčkami naklání a řidič nemusí mít dobrý 

přehled o stabilitě vozidla. Motor zaručuje dobrou dynamiku a jeho poměrný výkon na 

tunu převyšuje hodnotu 14,5 kW/t. Brzdová soustava podvozku Man je doplněna 

antiblokovacím brzdovým systémem kol a lze zapnout pohon všech čtyř kol. Tyto 

systémy zaručí dobrou průchodnost terénem a za nepříznivých klimatických podmínek. 

Kabina Manu (viz obrázek 5) je prodloužená, čelní, sklopná tudíž lze servisovat bez 

zásahů v kabině. Zadní řada sedadel má integrovanou dýchací techniku a v kabině se 

nachází úložné schránky na technické prostředky požární ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 - Man TGM 
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Tabulka 9 - Technická data Man TGM 13.280   4x4:
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Technická data CAS 20 Man TGM 13.280 4x4 THZ Slatiňany 

délka 8300 mm 

šířka 2550 mm 

výška v nezatíženém stavu 3300 mm 

světlost při celkové hmotnosti 285 mm 

nájezdový úhel přední 25° 

Rozměry vozidla 

nájezdový úhel zadní 23° 

pohotovostní  9800 kg 

užitečný náklad 4200 kg 

celková skutečná hmotnost 14000 kg 

podíl na nápravy - první 6300kg 

                                 druhá 9500 kg 

Hmotnost vozidla 

celková maximální hmotnost 14000kg 

kabina  prodloužená, sklopná 

počet míst k sedění 
1 + 5, DT integrována v 
sedadlech 

Karoserie 

karoserie nástavby panelová, uzavřená, Al profily 

maximální výkon motoru 206 kW při 2300 ot/min 

výkon motoru/hmotnost 14,5 kW/t 

základní spotřeba paliva 28 l 

spotřeba při jmenovitém výkonu 33 l 

chladící médium voda  

obsah palivové nádrže 125 l 

odpružení listová pera  

pneumatiky 11R 22,5 

převodovka mechanická, 12 vpřed, 2 vzad 

motor 
naftový, 2xpřeplňovaný, EURO 
4 

maximální rychlost 110 km/h 

napětí el. příslušenství 24 V 

Strojový spodek 

ukostřený pól záporný 
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pomocné systémy ABS, pohon kol 4 x 4  

Technická data - nástavbová část  

výrobce čerpadla Ziegler 

jmenovitý průtok vody 2000 l/min 

jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 

jmenovitá sací výška 3 m 

naviják s VT ano  

jmenovitý průtok vody VT 250 l/min 

vysoký tlak čerpadla 4,0 MPa  

druh vývěvy trokomat  

druh ventilů vřetenové 

max. sací výška 7,5 m 

Čerpací zařízení 

max. výkon přiměšovače 125 l/min 

odnímatelná lafetová proudnice ano 

obsah nádrže na vodu 3500 l polyester s výztuží 

zkušební přetlak 20 kPa 

obsah nádrží na pěnidlo 250 l polyester s výztuží 

Nádrže 

obsah nádrží s pyrocoolem není 

systémy není 
Pomocná zařízení 

výkon čerpadla na pěnidlo není 

[14] 

Nástavba automobilu je konstruovaná pomocí hliníkových profilů, osazená na rám 

podvozku. Jako čerpací zařízení je vestavěno čerpadlo Ziegler s vřetenovými uzávěry, 

které zaručují absenci tlakových rázů, tak jako je tomu v případě použití kulových 

uzávěrů. Nástavba nabízí dostatek úložného prostoru a nechybějí zde úložné boxy 

s nízkou podlahou pro vyprošťovací soupravu na dopravní nehody. Ani osoby menšího 

vzrůstu by neměly mít problémy s umístěnými technickými prostředky v horních 

patrech nástavby. Stupačky jsou zde vkusně a prakticky vyřešeny. Horní plošina 

nástavby nabízí odnímatelnou lafetovou proudnici, tak jak jsme tomu zvyklí u tohoto 

výrobce nástaveb. Celá proudnice lze snadno a rychle nasadit i demontovat pomocí 

bajonetu známého z podzemního hydrantu. Bohužel chybí zábradlí v zadní části horní 

plošiny a hrozí tak úraz obsluhy přepadnutím za vozidlo. Lze ve výrobě doplnit. 
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Fotografie vozidla uvádí příloha č.6 
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13. Zhodnocení cisternových automobilových stříkaček 

Výběr vhodné cisternové automobilové stříkačky bude prováděn podle předchozího 
představení pěti zástupců této kategorie požární zásahové techniky. Hodnocení a shrnutí 
podle stupňů vhodná, méně vhodná, nevhodná. 

Jako nevhodná automobilová cisternová stříkačka byl hodnocen Renault Middlum CAS 
24 240.14 4x4  

Klady: 

• Prostorná kabina s dýchací technikou 
• Prodloužené rolety pro vyprošťování a ostatní agregáty 

• Pohon 4 x 4 s ABS 
• Větší nádrž na vodu 

Zápory: 

• Příliš měkký podvozek 
• Nízký poměrný výkon motoru  
• Čerpadlo umístěno příliš vysoko 

• Nehospodárné nakládání s místem nástavby 
• Absence pěnidlové nádrže (alternativa možná dle výrobce zmenšením nádrže na 

vodu) 
• Malá nádrž na PHM 

 

 Stupněm méně vhodná byl hodnocen Man TGM 13.280   4x4 

Klady: 

• Prostorná kabina s dýchací technikou 
• Prodloužené rolety pro vyprošťování a agregáty 

• Pohon 4 x 4 s ABS 
• Vyšší poměrný výkon motoru 

• Odnímatelná lafetová proudnice 
• Umístění stupaček nástavby 

Zápory: 

• Vysoký podvozek s matoucím odpružením kabiny 

• Čerpadlo umístěno příliš vysoko 
• Malá nádrž na PHM 
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Stejným stupněm méně vhodná byla hodnocena CAS 24Volvo FM9 4x4 

Klady: 

• Prostorná kabina s dýchací technikou 
• Prodloužené rolety pro vyprošťování 

• Pohon 4 x 4 s ABS 
• Velká nádrž na PHM 

• Středně vysoký výkon motoru 
• Dobré vlastnosti podvozku 
• Odnímatelná lafetová proudnice 

• Výborné brzdy 

Zápory: 

• Vysoko položené horní police nástavby 

• Vysoko umístěné čerpadlo 
• Vysoká výška vozidla 

Stupněm vhodná je hodnocena CAS 20 Scania P340 4x4 CP 28 

Klady: 

• Prostorná kabina s dýchací technikou 
• Prodloužené rolety pro vyprošťování 

• Pohon 4 x 4 s ABS 
• Středně velké nádrž na PHM 

• Nízká výška vozidla 

Zápory: 

• Horší poměrný výkon motoru 

Stupněm vhodná je hodnocena i CAS 24 - T815-2 290R55 18 300 4x4 Terrno1   

Klady: 

• Prostorná kabina s dýchací technikou 
• Prodloužené rolety pro vyprošťování 

• Pohon 4 x 4 s ABS 
• Velká nádrž na PHM 
• Vysoký poměrný výkon motoru 

• Výborné vlastnosti podvozku 
• Nízká výška vozidla při zachování velké světlosti podvozku 

• Nízko umístěné čerpadlo a rolety lze dosáhnout bez stupaček 
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Zápory: 

• Brzdy, při vysokých rychlostech se rychleji zahřívají (alternativa výrobce 
s kotoučovými brzdami tuto negativní vlastnost odstraňuje) 
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14. Porovnání nového a stávajícího zásahového automobilu pro 

první výjezd 

  

Na stanici Polná, která je součástí plošného pokrytí jednotkami HZS kV jako první 

výjezdový automobil figuruje od roku 1991 Liaz L101 r. v. 1990. Do roku 2007 na 

automobilu nebyla provedena repase nástavby a v roce předešlém, tzn. 2008, byla 

nahrazena stejným typem vozidla ze stanice Havlíčkův Brod, která v roce 2000 

prodělala opravu nástavby v THT Polička. Pokud se podíváme na tabulku 10 srovnání 

technických dat uvedenou pod textem, je zřejmý neporovnatelný rozdíl mezi těmito 

vozidly. Co se týká rozměrů vozidel, jsou prakticky totožné až na celkovou výšku, tatra 

je snížena proti Liazce o 16 centimetrů, toto je výhodné pro průjezdový profil vozidla. I 

při snížení celkové výška automobilu nejsou znevýhodněny ostatní parametry hlavně 

světlá výška, která se pro tuto úpravu nabízí. Díky sníženému profilu tatra nabízí lepší 

průjezdnost sníženými profily a nižší těžiště automobilu. Díky tomu je cesta k zásahu 

bezpečnější.  

Obě zásahová vozidla patří do skupiny těžkých zásahových automobilů. Tatra nabízí 

možnost proti liazce navýšit užitečný náklad o necelých 1400 kg.  

Kabiny obou vozidel jsou velmi prostorné, tudíž umožňují umístění velkého množství 

technických prostředků do mnoha úložných schránek před druhou řadou sedadel vedle 

sedadla velitele a nad sedadly mužstva, jednotka se může za jízdy dostrojovat a tím 

dojde k urychlení celého zásahu. Zadní řada sedadel je vybavena dýchacími přístroji 

integrovanými do opěradel. Kabina tatry ovšem nabízí jednodušší servis části motoru a 

převodovky díky elektricky sklopné kabině. Servis tím dosáhne rychlejšího času při 

provádění oprav a tak setří finanční prostředky HZS kV. Obě kabiny jsou určeny pro 

přepravu družstva 1 + 5. 
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Motor tatry dosahuje poměrného výkonu 18,05 kW/t a od liazky je vzdálen o 6,24 kW/t. 

Výkon motoru je pro nás důležitý díky kopcovitému terénu a častým zatáčkám není pro 

nás důležitá maximální rychlost, ale dynamika motoru. Terrno 1 splňuje emisní normu 

EURO 4 i s mechanickým čerpadlem je nutno přidávat tekutinu ad blue. Co se týká 

chlazení motoru Terrno 1 je chlazeno jako všechny tatry pomocí vzduchu a ventilátoru 

spínaného při překročení teploty hlav válců. Liazka je chlazena vodou a příměsemi 

nemrznoucích směsí tento systém je proti chlazení tatry poruchovější.  

Výkon od motoru tatry je přenášen kardanem do převodovky a od ní dále pohonným 

mechanismem na kola. Tento pohon je umístěn v centrální rouře podvozku tím je 

docíleno jeho krytí před nečistotami a jeho mazání. Díky tomu je zaručena jeho dlouhá 

životnost a bezporuchovost. Umístění pohonu v centrální rouře také zvyšuje bezpečnost 

jízdy při prasknutí kardanu nekrytého podvozku jaký má třeba liazka, může dojít k jeho 

zapíchnutí do vozovky a s největší pravděpodobností dojde k dopravní nehodě. 

Podvozek má tzv.3D konstrukci, kdy je rám podvozku připevněn k centrální rouře, 

kopírování terénu zajistí systém výkyvných polonáprav. Podélníkový rám zajistí 

eliminaci bočního výkyvu tatry. Tento systém umožní zvládat terén s větší rychlostí a 

menším namáhání vozidla. Boční sklon vozidla je bezkonkurenčních 26°pro provoz 

zkušebnou prokázán až 33° boční náklon. Vozidla s pohonem 4x4 sjíždějí a vyjíždějí na 

polygonu skon 45%. Podvozek umožňuje díky šířce podélníků umístit čerpadlo mezi ně 

a tím snížit umístění ovládacího panelu čerpadlo do výšky vhodné pro jeho obsluhu. 

Brodivost tatry je 800 mm ve standardním provedení. 

Převodová skříň kopřivnického modelu nabízí 14 rychlostních stupňů vpřed včetně 

plazivého chodu pro jízdu v terénu nebo pro činnost asanační lišty nebo lafetové 

proudnice. Zpětný chod je osazen dvěma stupni rychlosti. Všechny stupně jsou 

synchronizované. Převodovka liazky umožňuje 10 rychlostních stupňů vpřed a dva 

vzad. 

Brzdový systém vozidel Tatra je dvou okruhový se čtyř kanálovým ABS, samostavy a 

vysoušečem vzduchu. Odlehčovací brzdový systém a parkovací brzda. 

 

Tabulka 10 - Srovnávání technických dat tatra a liaz  
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Srovnávací tabulka vozidel 

Popis vozidla T-815 Terrno 1 Liaz 

délka 7780 mm 7770 mm 

šířka 2550 mm 2500 mm 

výška v nezatíženém stavu 3190 mm 3350 mm 

světlost při celkové hmotnosti 290 mm 290 mm 

nájezdový úhel přední 32° 21° 

Rozměry vozidla 

nájezdový úhel zadní 26° 24° 

pohotovostní  11450 kg 11890 kg 

užitečný náklad 5500 kg 4110 kg 

celková skutečná hmotnost 18000 kg 15600 kg 

podíl na nápravy - první 8000 kg 6320 kg 

                                     druhá 11500 kg 9680 kg 

Hmotnost vozidla 

celková maximální hmotnost 18500 kg 16000 kg 

kabina řidiče čelní, sklopná trambusová 

počet míst k sedění 
1 + 5, DT Integrovaná 
v sedadlech  

1+5, DT integrovaná 
v sedadlech 

Karoserie  

karoserie nástavby panelová, uzavřená  panelová, uzavřená 

maximální výkon motoru 325 kW 189 kW 

výkon motoru/hmotnost 18,05 kW/t 11,81 kW/t 

základní spotřeba paliva 37 l 35 l 

spotřeba při jmen. výkonu 42 l 39 l 

chladící médium vzduch  voda 

obsah palivové nádrže 210l 180 l 

odpružení listová pera  listová pera 

pneumatiky 
385/65R22,5 přední, 
315/80R22,5 zadní   

převodovka 
mechanická, 14 
vpřed, 2 vzad 

mechanická, 10 
vpřed, 2 vzad 

motor 
naftový, přeplňovaný, 
EURO 4 

naftový, 
přeplňovaný 

maximální rychlost 120 km/hod 90 km/h 

napětí el. příslušenství 24 V 24 V 

ukostřený pól záporný záporný 

Strojový spodek 

pomocné systémy ABS, pohon kol 4 x 4  pohon kol 4 x 4 
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Srovnání technických dat - nástavbová část  

Popis vozidla T-815 Terrno 1 Liaz 

výrobce čerpadla  godiva  godiva 

jmenovitý průtok vody 2000 l/min 2000 l/min 

jmenovitý pracovní tlak 1,0 MPa 1,0 MPa 

jmenovitá sací výška 3m 3 m 

naviják s VT ano  ano 

Jmenovitý průtok vody VT 250 l/min  250 l/min 

vysoký tlak čerpadla  4MPa  4 MPa 

druh vývěvy pístová pístová 

typ ventilů kulové kulové 

max. sací výška 7,5 m 7,5 m 

Čerpací zařízení 

max. výkon přiměšovače 250 l 120 l 

odnímatelná laf. proudnice ne ne 

objem nádrže na vodu 3400 l 2500 l 

zkušební přetlak 20 kPa 20 kPa 

objem nádrže na pěnidlo 210 l 400 l 

Nádrže 

obsah nádrží s pyrocoolem není není 

systémy CAN, THTronic není 
Pomocná zařízení 

výkon čerpadla na pěnidlo není není 

 

Tabulka 10 – Technická data Terrno1 a Liaz L 101 ve srovnání  

[3], [8], [9], [12], [16] 

Čerpací zařízení instalované do vybraného vozidla je čerpadlo godiva WTA 2010. 

Nádrže na vodu a pěnidlo představují v případě tatry nárůst objemu vody o 900 l a 

snížení objemu pěnidla o 190 l proti Liazce. Nástavba Terrna 1 může být vybaveny 

systémem CAN, který představuje tzv. řídící síť požárního automobilu. Pomocí systému 

hlídáme připravenost vozidla k jízdě, ovládání čerpadla, asanační lišty, osvětlení okolí, 

provádění automatických úkonů po stisku tlačítka, hlídání stavu média v nádržích a 

ovládání lafetové proudnice. [19] Dalším instalovaným zařízením je THTronic složený 

ze čtyř bloků, které tvoří celek pro automatické i manuální ovládání přiměšování 

pěnidla.  
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Bloky systému jsou následující:  

• Centrální řídící jednotka 

• Jednotka multifunkčního zobrazovače 

• Krokový motor 

• Magneticko – indukční snímače průtoky vody a pěnidla 

Hlavní funkce systému jsou: 

• Regulace přiměšování pěnidla a vody pomocí měření průtoků 

• Manuální nastavení škrtící klapky pomocí tlačítek a zobrazení % přiměšování  

s rozlišením na 0,1% 

• Nouzové ovládání nastavení přímo na škrtící klapce bez možnosti zobrazení 

přimíšení pěnidla 

• Ovládání uživatelských i servisních funkcí 

• Základní auto diagnostika obou zařízení jak řídící jednotky, tak multifunkčního 

zobrazovače 

• Ukládání a archivace dat pomocí počítače z řídící jednotky i multifunkčního 

zobrazovače  

[20] 
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15. Vybavení vozidla technickými prostředky 

Vyjmenované technické prostředky umístěné do požárního vybavení vozidla bez 
dalšího popisu. Ostatní technické prostředky budou uvedeny podrobněji. 

• Ruční křísící přístroj 

• Bourací sekyra 
• Dalekohled 
• Deka 

• Deska na ochranu osob při vyprošťování z vozidel 
• Ejektor ležatý 

• Ejektor stojatý 
• Gumové rukavice 
• Hadice B 

• Hadice B 5m 
• Hadice C 

• Hadice D  
• Hákový žebřík hliníkový 

• Hands free k terminálu Matra 
• Hands free k radiostanici Motorola 
• Hasicí přístroj CO2 6 kg 

• Hasicí přístroj práškový 6 kg 
• Hydrantový nástavec k podzemnímu hydrantu 

• Igelitové pytle 
• Jednorázový oděv Tyvec 
• Kalač 

• Kanystr k motorové pile a rozbrušovací pile 
• Kanystr k vyprošťovací sadě 

• Kanystr s PHM vozidla 
• Kartuše do proudnice Rambo Jet 

• Klíč k nadzemnímu hydrantu 
• Klíč k podzemnímu hydrantu 
• Klíč na HUP 

• Klíč na spojky 
• Kopáč 

• Koště 
• Krční límec 
• Krompáč 

• Krtek kanálový 
• Kufr s nářadím 
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• Lanko ocelové + třmen 
• Lékárna 

• Lesácká lopatka 
• Lezecký balíček 
• Lopata 

• Mapa kraje Vysočina 
• Nabíječka radiostanic Matra 

• Náhradní lahev Dräger 
• Náhradní těsnění 

• Nářadí k motorové pile 
• Nasavač Universal + detekční trubičky 
• Nastavovací žebřík 4 dílný hliníkový 

• Naviják 40 m (230 V/16A) 
• Nosítka 

• Nůž na pásy 
• Oděv Sunit 
• Objímky na hadice ( 5B + 5C) 

• Osvětlovací stativ 
• Páčidlo hákové 

• Páčidlo krátké 
• Páčidlo ploché dlouhé 

• Páčidlo zubové 
• Pákové nůžky 
• Palice 

• Páska s nápisem „Hasiči“ 
• Pěnotvorný nástavec na vysokotlak 

• Plachta 
• Plachty a igelitové pytle 
• Plastový kýbl 

• Plášť do deště 
• Pracovní lano 

• Priměšovač 
• Proudnice B 

• Proudnice C s uzávěrem 
• Proudnice D 
• Proudnice kombinovaná 

• Proudnice P3 
• Proudnice P6 

• Proudnice Rambo Jet 
• Proudnice SP 350 
• Proudnice sprchová 
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• Proudnice Turbo Profi 
• Prusíkové úvazy pro lezce 

• Přechod 110/75 
• Přechod 125/110 
• Přechod B/C 

• Přechod C/D 
• Přejezdové můstky 

• Přenosný kulový uzávěr 
• Přetlakový ventil 

• Přilby pro kanoistiku 
• Půlspojka B závitová 
• Radiometr U Rad 115 

• Rouška 
• Rozdělovač 

• Rukavice chirurgické - sada 
• Rybářské holínky krátké 
• Rybářské holínky prsačky 

• Sací koš 125 
• Sada vakuových matrací 

• Savice 125 
• Savička přiměšovače 

• Sběrač 110/75 
• Sekyra 
• Signalizační zařízení pohybu hasiče (mrtvý muž) Super pass II 

• Skládací výstražný kužel 
• Skříňka s elektronářadím 

• Skříňka se speciálními nástroji na otevírání bytů a výtahů 
• Sorbční had 
• Sorbční roušky 

• Sorbent 
• Sorbent hydrofobní 

• Svítilna LITEBOX 
• Svítilna Streamlite 

• Tažné lano 
• Těsnící opravný tmel 
• Trhací hák 

• Třmen 
• Tyčky na ohraničení prostoru zásahu 

• Vazáky 
• Ventilové lanko 
• Vesta Hasiči 
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• Vesta velitele zásahu 
• Vidle 

• VRVN – variabilní ruční vyprošťovací nástroj 
• Výstražný kužel 
• Vyváděcí maska Dräger Parat C 

• Záchranné lano 
• Záchranné plovací vesty 

• Záchytné lano 
• Zastavovací terč 

 

Popis dalších technických prostředků vozidla 
• Dýchací přístroj Dräger PA 91 plus 
• Elektrocentrála HONDA Eu 20i F 

• Kalové čerpadlo Ready 8S 
• Křísící přístroj OXY 
• MP Husqvarna 365 special 

• Oděvy ISOTEMP 200F1 
• OPCH 90 

• Plovoucí čerpadlo PH-1200 
• Pneumatické zvedací vaky LAMPE-LIFTER LH 20 S 
• Rozbrušovací pila Partner K 950 Active 

• Vyprošťovací nářadí Lucas + příslušenství 
• Přetlakový ventilátor Papin 350/MZ 

 

Dýchací přístroj Dräger PA 91 plus 
Jedná se o přetlakový, autonomní, vzduchový, izolační dýchací přístroj. Jeho zádový 

nosič je vyroben z uhlíkového kompozitu a popruhy z uhlíkového vlákna. Plicní 

automatika přístroje je dvoustupňová, přetlaková s přídavnou dávkou vzduchu tzv. by-

passem. Automatika se k masce ze silikonové pryže připojuje pomocí bajonetu. Přístroj 

je vybaven manometrem s integrovanou píšťalkou pro signalizaci varovného signálu při 

nízkém tlaku v lahvi. Signalizace je aktivní při tlaku 5,5MPa- 0,5MPa. Lahve jsou 

kompozitové, čímž snížíme hmotnost přístroje a jejich vodní objem je 6,8l. Lahve jsou 

plněny tlakem 30MPa a plicní automatika dodává 300l vzduchu za minutu. [4], [22] 
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Elektrocentrála HONDA Eu 20i F 
Slouží k výrobě jednofázového nebo třífázového elektrického proudu k napájení 

elektrického nářadí a osvětlení místa zásahu.  Rozměry 510 x 290 x 425 mm, výkon 

2,55kW při otáčkách 5000 ot/min., hmotnost 21kg. [23] 

Kalové čerpadlo READY 8S 
Kalové čerpadlo je určené k čerpání znečištěné vody a kalů. Je to samonasávací, 

jednostupňové odstředivé čerpadlo poháněné elektromotorem. Čerpadlo je chráněno 

v místě sání sacím košem o velikosti děr, kterými projdou částice určené k odčerpání 

ostatní větší částice košem neprojdou. Celý blok čerpadla je ponorný a bez problému 

s ní lze pracovat v nevětratelných prostorech. Na výstupu čerpadla je spojka C 52. 

Výkon čerpadla je 5,8 l/s a max. výtlačná výška 12m. [4], [24] 

Křísící přístroj Saturn OXY 
Kyslíkový křísící přístroj umožňuje inhalaci nebo resuscitaci medicinálním kyslíkem a 

je poloautomatický. Saturn OXY je použitelný pro dospělé a děti mimo kojenců. Dávka 

kyslíku pro dospělé a děti je nastavena clonou maximálního přetlaku pro děti 4kPa pro 

dospělé 8kPa. Plicní automatika s integrovanou clonou je základem přístroje a je 

napojena na ocelovou nebo kompozitní lahev s medicinálním kyslíkem. Automatika se 

spíná pomocí nádechu zachraňované osoby nebo mechanickým stlačením přídavného 

tlačítka automatiky. Na automatiku je připojena polomaska se silikonovým lemem 

pomocí vrapové hadice. [4] 

MP Husqvarna 365 special 
Motorovou řetězovou pilu pohání jednoválcový, dvoutaktní spalovací motor, který je 

chlazený vzduchem. Mazání článkového řetězu je zajištěno pístovým olejovým 

čerpadlem, které dodává mazací olej kanálky v liště k řetězu. Motorová řetězová pila je 

vybavena bezpečnostními prvky, které slouží pro zachycení přetrženého řetězu, proti 

zpětnému rázu. Pracovní část od části pohonné je oddělena antivibračními prvky. Délka 

lišty 38 - 70 cm, hladina zvuku 102,5 dB, hmotnost bez lišty 6,0 kg, objem olejové 

nádrže 0,40 l , objem palivové nádrže 0,70 l, rozteč řetězu 3/8 ", výkon 3,4 kW. [1], [25] 

Oděv Isotemp 200 F1 
Ochranný oděv proti účinkům tepelné radiace s krátkou možností vystavení oděvu 

plamenům. Pod oděv se umísťuje dýchací přístroj. Ochranný oděv spadá do střední 

kategorie. Skládá se z: 
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• Kabát s kuklou pro přilby Gallet a vakem pro izolační dýchací přístroj 

• Kalhoty se zvýšeným pasem a šlemi 

• Tříprsté palcové rukavice 

• Převleky na zásahovou obuv 

Zapínání kabátu je vyřešeno pomocí dvojice nehořlavých zipů, které jsou překryty 

lištou na suchý zip. Rukávy a nohavice jsou zakončené manžetou a stahovací přezkou. 

Složení oděvu je z pěti vrstev: hliníková vrchní, izolace proti vodě, skelné vlákno, 

nehořlavý filc, vnitřní izolační vrstva Nomex III. Oděv lze vystavit teplotě až 800°C po 

dobu jedné minuty. [4] 

OPCH 90 PO 
Jedná se o přetlakový, plynotěsný, protichemický oděv, který se skládá z jednoho dílu 

s vlepeným panoramatickým zorníkem. Pod oděv se umísťuje dýchací přístroj a 

uzavírání oděvu je řešeno plynotěsným zipem s přelepovací ochranou. Nohy uživatele 

oděvu jsou chráněny vysokým holinkami s ocelovou výztuží v podešvi a ve špičce. Přes 

holinky se přetahuje manžeta. Rukavice oděvu jsou nasunuty na pevných plastových 

manžetách přetažené pružnou manžetou a upevněny stahovací přezkou. Materiál oděvu 

je butylkaučuk. Oděv je vhodný pro všechny typy dýchacích přístrojů s otevřeným 

dýchacím okruhem a uživatel do něho vstupuje buď v pracovním stejnokroji PS II nebo 

v rybanu. Přetlak v oděvu je vytvořen díky dýchacímu přístroji s otevřeným dýchacím 

okruhem, který vydechovaný vzduch vypouští do okolního prostředí v tomto případě 

tedy do oděvu. Na zadní části oděvu jsou umístěny dva přetlakové ventily, které 

vypouští přebytečný vzduch ven z oděvu. Odolnost proti kyselinám, louhům, plynům, 

parám a většiny aerosolům většiny organických látek je minimálně 3 minuty. Odolnost 

proti organickým aminům 30min. Přetlak v oděvu cca 0,4kPa.[4] 

Plovoucí motorová stříkačka PH-1200 
Jde o samonasávací, jednostupňové, odstředivé čerpadlo poháněné spalovacím 

motorem. Tato pohonná jednotka je jednoválcová, čtyřdobá, vzduchem chlazená. 

Čerpadlo plave po hladině díky plováku vyrobenému ze skelného vlákna a epoxidové 

pryskyřice nebo plastu. Plovák čerpadla je odnímatelný. Výkon čerpadla 1345 l/min, 

max. dopravní výška 12,5m. [4], [26] 
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Pneumatické zvedací vaky LAMPE-LIFTER LH 20 S 
Pneumatické zvedací vaky jsou určeny ke zvedání nebo posunu těžkých předmětů. 

Abychom se zvedacími vaky mohli pracovat, potřebujeme k nim další technické 

prostředky. Mezi ně patří zdroj vzduchu (tlaková lahev, kompresor nákladního 

automobilu), propojovací hadice, redukční a ovládací ventil. Samotný vak je vyztužený 

a pogumovaný. Vak umístíme pod předmět a naplníme ho vzduchem, vak se začne 

roztahovat a zdvihat předmět. Vaky se dělí na nízkotlaké, středotlaké, vysokotlaké, 

přičemž platí, že u nízkotlakých docílíme vyššího zdvihu předmětu, ale nedocílíme tak 

vysoké hmotnosti jako u vysokotlakých vaků. Nízkotlaký vak - rozměry 900 x 560 mm, 

objem 250 l, zvedací síla 40 kN,zvedací výška 600 mm. [4], [27] 

Rozbrušovací pila Partner K 950 Active 
Rozbrušovací pila je stejně jako pila řetězová poháněna jednoválcovým, dvoutaktním, 

vzduchem chlazeným, spalovacím motorem. Jeho mazání je zajištěno olejovou příměsí 

benzínu. Pohon pracovního kotouče (řezací, diamantový, brusný) zajišťuje klínový 

řemen. Průměr pracovního kotouče 300mm, maximální hloubka řezu 100mm. [2] 

Vyprošťovací nářadí Lucas + příslušenství 
 

Hydraulický agregát 

Jedná se o vysokotlaké pístové čerpadlo, jehož pohon je zajištěn benzínovým, 

vzduchem chlazeným, čtyřdobým spalovacím motorem nebo elektromotorem. Tlak do 

hydraulických nástrojů je přenášen pomocí vysokotlakých hydraulických hadic. K 

součástem hydraulického agregátu patří dále olejová nádrž s hydraulickým olejem a 

hydraulický vysokotlaký rozvaděč. Klasický agregát umožní pracovat současně 

maximálně se dvěma nástroji. 

Hydraulické nástroje 

• Nůžky-nejsou určeny ke stříhání pantů, volantových tyčí, pedálů, řadicích pák, 

pružin a torzních tyčí. LS 200 EN, střihací síla 345kN, kruhová ocel do 28 mm, 

rozevření nožů 122 mm, hmotnost 11,7 kg 

• Rozpínač jeho rameny jsou určena k roztahování, stlačování nebo zvedání. 

S pomocí tažných řetězů lze odtahovat různé součásti vozidel např. volantové 

tyče LSP 40 B rozpínací síla 116 kN, rozpínací dráha 615 mm, hmotnost 18 kg 
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• Rozpěrný válec určen k vzájemnému roztahování předmětů a k jejich zvedání 

LZR 12/300, rozpínací síla 120 kN, zdvih pístu 300 mm, stavební výška 450 

mm, max. výška 750 mm, hmotnost 12,5 kg 

• Střihač používá se pro střihání pedálů, volantových tyčí, řadicí páky a 

v nepřístupných místech LSH 3 střihací síla 54 kN, rozevření čelistí 30 mm, 

hmotnost 8,8 kg 

[4], [28] 

 

Přetlakový ventilátor Papin 350/MZ 
Jedná se o ventilátor poháněný benzínovým spalovacím motorem Honda. Pomocí 

ventilátoru lze provést rychlé a účinné odvětrání místa zásahu. Tento model má 

uprostřed vzduchového sloupce integrovanou proudnici, kterou lze vytvořit mlha. Tuto 

mlhu strhává proud vzduchu a vytvoří se aerosol s vysokou účinností hašení. Při práci 

s přetlakovou ventilací nutno dodržet taktiku nasazení. 

[5], [21] 
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16. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout cisternovou automobilovou stříkačku na první 

výjezd pro stanici Polná. Typ této stanice je P1 C-Z. 

 Jako podklad pro výběr vozidla na první výjezd sloužila statistika HZS kraje Vysočina, 

která ukázala počty výjezdů jednotlivé techniky na stanici. Z vyhodnocení této statistiky 

vyplynulo, že první vůz má 70,4% výjezdů na celé stanici. Proto je nutné, aby tato 

technika byla univerzální a dalo se s ním zasáhnout na široké spektrum mimořádných 

událostí. Dle těchto skutečností byly zvoleny základní parametry, které cisterna musí 

splňovat, a dle těchto parametrů byli vybráni zástupci z řad cisternových 

automobilových stříkaček. 

 Tito zástupci byli dále porovnáváni mezi sebou pomocí tabulek technických dat a jejich 

popisů vlastností jednotlivých částí. Každé vozidlo mělo své výhody, ale i některé 

vlastnosti, které byly hodnoceny jako nevhodné např. pro danou lokalitu nasazení, 

nevhodného přístupu k věcným prostředkům, horším vlastnostem podvozků pro 

zásahové automobily atd. Jako pozitivní vlastnost požárních automobilů z řad cisteren 

pro první výjezd bych hodnotil nízké těžiště, dostatek hasebního média, prostornou 

kabinu, tvrdší podvozek, nízkou konstrukci nástavby při zachování dostatečné světlé 

výšky, pohon kol 4x4, dynamický motor. K zatím nestandardním pozitivním 

vlastnostem rozhodně patří možnost odnímatelné lafetové proudnice. Tato většinou 

velmi zvyšuje průjezdný profil automobilů a možnosti jejího nasazení na těchto typech 

zásahových vozidel jsou velmi omezené. Z hodnocení vozidel jako vítěz vyšla 

cisternová automobilová stříkačka Tatra T 815 Terrno1 CAS 24/3400/210 – S3Z.  

Zhodnocení vozidel: 

Tatra T 815 Terrno1 CAS 24/3400/210 – S3Z vyšla z hodnocení jako vítězné vozidlo, a 

proto je hodnocena jako vhodný zásahový automobil pro HZS kV. Je postavena na 

terénním podvozku, má nízký průjezdný profil a nabízí dostatek úložného prostoru pro 

technické prostředky, rovněž kabina posádky je prostorná.  

Renault Middlum 240.14 4x4 je vozidlo nevhodné pro zařazení na první výjezd HZS 

kV z důvodu nevhodného podvozku, který je stavěný spíše pro městský provoz. 
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Nástavba renaultu díky rámovému podvozku má vysokou nástavbu a tím i přístup do 

horních částí rolet je omezený. Motor nabízí spíše nižší poměrný výkon proti 

konkurentům. 

Volvo FM9 4x4. Toto zásahové vozidlo velmi konkuruje vítězné tatře. Tato Volvo 

předčila hlavně v nižších celkových rozměrech jak průjezdného profilu, tak celkové 

výšky nástavby při zachovaní prakticky stejných parametrů. Co se týká podvozku 

Volvo vřele bych ho doporučil pro tento typ vozidel.  

Scania P340 4x4 CP 28. Dalším významným konkurentem je zásahový speciál Scania. 

Tento model nabízí dobře sladěný podvozek, prostornou kabinu i konstrukci nástavby. 

Jako méně vhodnou byla Scania hodnocena pro terénní provoz, kde dochází k namáhání 

a kroucení rámu mezi kabinou a nástavbou vozidla. 

Man TGM 13.280 4x4 nabízí dostatek prostoru v kabině i nástavbě. Tatra zástupce 

firmy Man předčila po stránce rozměrů výšky vozidla, terénním podvozkem a nízko 

položeným těžištěm. Tato vlastnost je pro hasičské automobily jedna z rozhodujících, 

protože na tomto parametru velmi záleží bezpečnost při cestě k zásahu. Díky této 

vlastnosti je vozidlo hodnoceno jako méně vhodné. 

Jako další úkol práce následovalo porovnání stávajícího prvního vozu v tomto případě 

CAS 20 /2500/400 – S2Z Liaz L 101 a vítězné cisterny Tatra T 815 Terrno1. Zde byly 

uvedeny technické parametry obou vozidel pro srovnání jejich vlastností. A rozbor 

kladů a záporů obou vozidel.  

Po zhodnocení nového a starého zásahového automobilu následovala část vybavení 

vozidla technickými prostředky požární ochrany. Zde bylo postupováno podle stávající 

výbavy CAS 20/2500/400 – S2Z Liaz L101 přičemž u vybraných technických 

prostředků byla provedena jejich obměna nebo doplnění výbavy. 
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18. Seznam příloh 
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• Příloha č.3 Fotodokumentace Renault Middlum 240.14 4x4 

• Příloha č.4 Fotodokumentace Volvo FM9 4x4 

• Příloha č.5 Fotodokumentace Scania P340 4x4 CP28 

• Příloha č.6 Fotodokumentace Man TGM 13.280 4x4 
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Martin Dočekal, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou 

Příloha č.1 Fotodokumentace Liaz L101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Boční pohled Liaz L 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Pohled zezadu Liaz L 101 
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Obrázek 3 – Pohled levá prostřední roleta  Obrázek 4 – Pohled levá zadní roleta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Pohled levá přední roleta        Obrázek 6 – Pohled pravá střední roleta
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Obrázek 7 – pohled na ovládací panel čerpadla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Pohled pravá přední roleta  
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Martin Dočekal, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou 

Příloha č.2 Fotodokumentace Tatra T815-2 290R55 18 300 4×4.2 Terrno 
 

 

 

 

 

 

 

      Obrázek 1 – Čelní pohled Tatra T815 Terrno1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Zadní pohled Tatra T815 Terrno1                                                                                                                                                               
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Obrázek 3 – Zadní pohled Tatra T815 Terrno1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Boční pohled Tatra T815 Terrno1 
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Obrázek 5 – Pohled na osvětlovací stožár Tatra T 815 Terrno 
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Martin Dočekal, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou 

Příloha č.3 Fotodokumentace Renault Middlum 240.14 4x4 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obrázek 1 – Čelní pohled Renault Middlum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Zadní pohled Renault Middlum 
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Obrázek 3 – Pohled na levý bok a zadní část Renault Middlum
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Martin Dočekal, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou 

Příloha č.4 Fotodokumentace Volvo FM9 4x4 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Pohled na levý bok Volvo FM 9    Obrázek 2 – Pohled na zadní část Volvo                                                

             FM 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Pohled na pravou stranu Volvo FM 9
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Obrázek 4 – Odnímatelná lafetová proudnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Pohled na horní plošinu Volvo FM 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Pohled na zadní řadu sedadel Volvo FM 9
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Obrázek 7 – Pohled na místo řidiče Volvo FM 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 – Pravá strana Volvo FM 9
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Martin Dočekal, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou 

Příloha č.5 Fotodokumentace Scania P340 4x4 CP28 
 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Pohled na pravou stranu Scania P340 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Čelní pohled Scania P 340
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Obrázek 3 – Pohled na pravou stranu a zadní část Scania P 340 
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Martin Dočekal, Vybavení malé stanice typu P1 mobilní technikou 

Příloha č.6 Fotodokumentace Man TGM 13.280 4x4 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Čelní a boční pohled Man TGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Pohled na pravou stranu Man TGM 
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Obrázek 3 – Pohled na levou stranu Man TGM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Pohled na horní plošinu Man TGM 


