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V první části mé bakalářské práce jsem se věnoval historickému vývoji dopravních 

automobilů a charakterizoval dopravní automobily v Olomouckém kraji. Dále jsem uvedl 

vznik a vývoj dobrovolných hasičských jednotek a následně jsem popsal činnost jednotek 

kategorie V. Ve třetí části jsem popsal technické prostředky používané při zásazích a navrhnul 

vybavení, které bych do dopravních automobilů doplnil. V poslední části jsem navrhnul, 

jakým způsobem nahradit stávající dopravní automobily, a dále porovnal automobily 

celoskříňového typu Ford Tranzit a automobil s dvojitou kabinou a nástavbou Mitsubishi 

Fuso Canter z hlediska použití, ekonomiky provozu a údržby. 

 

Annotation: 

Svozilek, T. Transport Vehicles for Volunteer Fire Brigades. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – 

TU, 2010. 49 p. 

 

Key words: unit volunteer fire brigade, transport vehicle, technical resources, Avia, activities 
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In the first part of my bachelor thesis I worked on the historici development of transport 

vehicles and transport vehicles described in the Olomouc region. I also noted the emergence 

and development of voluntary fire units, and then I describe the activity of units of category 

V. In the third part I describe the technical means used in interventions and propřed facilities 

that would complement the road cars. In the last section I suggested how to replace the 

existing transport vehicles and compare cars whole cupboard Ford Tranzit and the type of car 

with double cab and superstructure Mitsubishi Fuso Canter terms of use, economy of 

operation and maintenance.  
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1 Úvod 

 Součást integrovaného záchranného systému tvoří i jednotky požární ochrany, tedy i 

jednotky dobrovolných hasičů obcí. Základní poslání jednotek požární ochrany je chránit 

životy i zdraví obyvatel a jejich majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při 

mimořádných událostech. Jsou to události, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek 

nebo životní prostředí, a které vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Jednotky 

sborů dobrovolných hasičů obce zřizuje obec nebo město a členové v těchto jednotkách 

vykonávají činnost na základě dobrovolnosti, případně někteří členové mohou vykonávat 

činnost v pracovním poměru k obci nebo hasičskému záchrannému sboru kraje.  

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška  

č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších 

předpisů rozdělují jednotky požární ochrany obcí do těchto kategorií: 

- JPO II/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje výjezd družstva o 

zmenšeném početním stavu 

- JPO II/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje výjezd dvou 

družstev o zmenšeném početním stavu, 

- JPO III/1 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje výjezd družstva o 

zmenšeném početním stavu, 

- JPO III/2 – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje výjezd dvou 

družstev o zmenšeném početním stavu, 

- JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce, zabezpečuje výjezd družstva o 

zmenšeném početním stavu, 

- JPO VI – jednotka dobrovolných hasičů podniku zřizovaná právnickou nebo fyzickou 

podnikající osobou, poskytuje speciální techniku na výzvu HZS ČR zpravidla na 

základě písemné dohody. 

Jednotku tvoří požární technika, věcné prostředky požární ochrany a velitelem 

jednotky stanovený počet hasičů. Základní početní stav členů jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí je uveden v příloze č. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany. 

V této práci se budu věnovat pouze jednotkám požární ochrany kategorie V, protože, i 

když jsou to jednotky nejnižší kategorie, podílí se na zásazích při mimořádných událostech a 

to nejen při požárech.  
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Cílem této bakalářské práce je navrhnout dopravní automobil jako náhradu za 

současně používané automobily. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části je přiblížen 

historický vývoj dopravních automobilů, dále vyhodnocen jejich současný počet a druh a to 

v Olomouckém kraji. Tento kraj jsem si vybral, protože pocházím z okresu Prostějov a 

zajímal mě stav těchto automobilů v celém kraji. Dá se předpokládat, že druh podvozků 

dopravních automobilů bude podobný po celé ČR. Výsledný návrh dopravního automobilu 

však může být modelem pro všechny jednotky požární ochrany. 

 V druhé části je vyhodnocena činnost JPO a popsané jednotlivé činnosti, které u 

zásahu prováděly. Navázáno na činnostech je ve třetí části, kde je porovnáno vybavení 

dopravních automobilů z dřívějších dob a v současnosti. Podle používaných technických 

prostředků při zásazích navrhnout vybavení, popřípadě současné vybavení doplnit. 

 V poslední části je navrženo, jak nahradit současné dopravní automobily a to dvěma 

způsoby. První způsob je nákup podvozku a poté kvalifikovanou firmou sestrojení dopravního 

hasičského automobilu. Druhá možnost je nákup nového dopravního automobilu. Poté 

následuje porovnání hasičských automobilů s dvojitou kabinou Mitsubishi Fuso Canter a 

celoskříňového typu Ford Tranzit z hlediska použití, ekonomiky provozu a údržby. 

 Toto téma je v současné době aktuální a velmi obsáhlé a každá jednotka se řídí podle 

svých finančních možností. Také vybavení těchto automobilů záleží na každé jednotce a také 

na předurčenosti jednotek. V  bakalářské práci lze pouze nastínit možnosti náhrady, které by 

mohly pomoci jednotkám při rozhodování jakým způsobem provést náhradu svých stávajících 

automobilů.  
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2 Historie dopravních automobilů 

Požární vozidla představují základní prostředek nejen pro boj s ohněm, ale i pro 

mnoho dalších zásahů. Jsou to například dopravní nehody, technické pomoci, likvidace 

nebezpečných látek, odstraňování následků přírodních katastrof a mnoho jiných. Jejich role 

však nespočívá pouze v bezpečné a rychlé dopravě hasičských jednotek na místo požáru či 

jiné nebezpečné situace. Společně s hasiči převážejí i další součásti požární výzbroje. Jde 

například o motorovou stříkačku, hadice, proudnice, žebříky, dýchací přístroje a mnoho 

dalších. 

2.1 Koňská síla 

 Jako předchůdce dopravních automobilů by se dal počítat vůz tažený koňmi. Použití 

koňské síly znamenalo, že se hasiči mohli společně se stříkačkou svézt. Tato změna současně 

znamenala, že se výrobci mohli pustit do konstrukce těžších a výkonnějších stříkaček. Dalším 

vybavením se staly malé žebříky a několik hadic s mosaznými proudnicemi. Ruční stříkačky 

na povozech tažených koňmi se postupně proměňovaly v první soběstačná požární vozidla. 

Hasiči na místo požáru přijížděli mnohem rychleji než dříve a nebyli v okamžiku příjezdu 

vyčerpaní taháním těžké stříkačky. Stříkačky tažené koňmi neměly žádná výstražná zařízení 

jako zvonce, trubky nebo houkačky. Namísto toho se dalo celé osazenstvo stříkačky do 

nepřetržitého křiku, který upozorňoval na požární spřežení řítící se ulicemi. 

2.2 Věk páry 

 K prvnímu úspěšnému použití parního stroje k pohonu parní stříkačky došlo v  

19. století. Výsledkem byla naprostá revoluce, neboť hasičské sbory měly zajištěný stálý 

proud vody potřebný pro boj s ohněm. Tyto stříkačky dokázaly dostříknout proud vody až do 

výšky 27 metrů. Parní stříkačky byly taženy koňmi nebo hasiči, později se však pohybovaly 

vlastní silou. Pára v jejich kotlích současně dodávala sílu jak stříkačkám, tak i strojům 

pohánějících zadní kola těchto vozů. Nevýhodou byla jejich velká váha, proto se velice 

obtížně řídila a brzdy nebyly schopné takovéto obry na kolech účinně zastavit. Na počátku 20. 

století se však éra parních stříkaček i vozů chýlila ke konci. 

2.3 Síla spalovacích motorů 

Nástup benzínových spalovacích motorů znamenal významný krok vpřed, pokud šlo o 

podobu i konstrukci požárních vozidel. Tato novinka se promítla i do způsobu boje hasičů 
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s ohněm. Bylo možné konstruovat silnější automobilové stříkačky, které dokázaly 

přepravovat čím dál větší množství výzbroje pro zdolávání požárů a záchranné práce. 

První požární vozidla poháněná spalovacím motorem, vycházela z podvozků 

tehdejších prvních osobních automobilů. Benzínový motor rovněž poháněl pístovou požární 

stříkačku. Tyto požární automobily se staly předchůdcem současných víceúčelových vozů, 

které dokážou čerpat vodu a dopravovat velké množství výzbroje spolu s dalším vybavením. 

Požární automobily byly konstruovány tak, aby co nejpřesněji vyhověly potřebám hasičů. Až 

do třicátých let 20. století se tyto automobily stavěly jako otevřená vozidla. Docházelo 

k častému úmrtí nebo zranění, neboť členové posádky vypadávali při cestě k požáru z 

automobilu. Z tohoto důvodu byl představen automobil s uzavřenou karosérií nabízející 

posádce novou úroveň bezpečí i pohodlí. 

V průběhu třicátých let se začaly objevovat automobily poháněné naftovými motory. 

Vývoj mobilní požární techniky však začal výrazně zpomalovat během 2. světové války, i 

když hasičské sbory musely počítat s mimořádnými událostmi spojenými s bombardováním. 

Padesátá léta 20. století se pak stala svědkem rozsáhlého používání dieselových motorů. 

Rostoucí množství slitin a plastických hmot užívaných při konstrukci nástaveb a karosérií 

vedlo ke značnému rozšíření objemu požární a záchranářské výzbroje v hasičských vozidlech. 

Posilovače řízení a brzd se staly běžným standardem stejně jako robustní karoserie, které 

poskytovaly ochranu posádce při dopravní nehodě. 

V současné době lze v celosvětovém měřítku objevit na požárních automobilech 

obrovské množství podvozků, různých nástaveb i motorů. Většina výrobců dnes nabízí 

vozidla konstruovaná podle potřeb jednotlivých hasičských sborů. Mnoho moderních 

automobilů má pohon na všechna čtyři kola, což umožňuje zasahovat mimo silnice. Někteří 

výrobci navrhují a staví celá vozidla, jiní se zabývají pouze konstrukcemi nástaveb, 

samotných stříkaček a dalších technických prostředků, které pak montují na vhodné podvozky 

[1]. 
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3 Charakteristika stávajících automobilů 

Dopravní automobil je především určen pro přepravu zasahujících hasičů, přenosné 

motorové stříkačky a dalších technických prostředků pro zásah. Některé typy dopravních 

automobilů mohou být doplněny nádrží na vodu. Na strojovém spodku (neboli šasi) je 

upevněna účelová nástavba. Dopravní automobily byly stavěny na řadě strojových spodků, 

především Praga RN, Tatra T805 a celá řada Avií. Vyskytovaly se však i lehké dopravní 

automobily jako například Škoda Š 1203 nebo Barkas B 1000. V současnosti se stavějí na 

podvozcích Iveco, Mercedes – Benz Sprinter, Ford a mnoho jiných [5]. 

3.1 Dopravní automobily v Olomouckém kraji 

Na obrázku 1 je znázorněn přehled a počet dopravních automobilů v Olomouckém 

kraji. Nejvíce DA je vyrobeno na podvozku Avia a to 65,4 %. Některé jednotky již nahrazují 

své dopravní automobily a to nejčastěji auty typu Ford Tranzit nebo Volkswagen Transporter. 

Vyskytují se zde však i mnohem starší typy jako Tatra T805, Praga, ARO a Š – 1203, které 

sice ještě jsou zařazeny do výjezdu, ale mají již spíše historickou hodnotu.  

Dopravní automobily v Olomouckém kraji
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Obr. 1 – počet dopravních automobilů pro dané typy v Olomouckém kraji 
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   Obr. 2 - Tatra T805     Obr. 3 - DA 12 – Avia A 31 

   

Obr. 4 - DA 12 – Škoda 1203       Obr. 5 - DA Ford Tranzit 

   

    Obr. 6 - DA Volkswagen Transporter       Obr. 7 - DA – ARO 240 

 

Obr. 8 – průměrné stáří dopravních automobilů v Olomouckém kraji 

Průměrné stáří dopravních automobilů v Olomouckém kraji
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Z let 1950 – 1960 pochází dva typy dopravních automobilů, a to na podvozku Tatra 

T805 ze závodu Tatra Kopřivnice, Praga RN (obr. 9) a Praga V3S (obr. 10), stejně i v dalších 

letech 1960 – 1970. V letech 1970 – 1980 začaly vznikat dopravní automobily na podvozcích 

ARO, Š – 1203 a Avia a to podvozek A 30. Z dalšího desetiletí, 1980 – 1990, je velká většina 

na podvozků A 31 a A 21 Furgon. Až od roku 2007 se začaly vyskytovat nové dopravní 

automobily a to nejčastěji Ford Tranzit a Volkswagen Transporter.  

 

   

Obr. 9- Praga RN      Obr. 10 - Praga V3S 
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Obr. 11 – přehled dopravních automobilů v územním odboru Olomouc 
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Přehled dopravních automobil ů 
UO Jeseník
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Obr. 12 – přehled dopravních automobilů v územním odboru Jeseník 
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Obr. 13 – přehled dopravních automobilů v územním odboru Prostějov 

Přehled dopravních automobil ů v UO 
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Obr. 14 – přehled dopravních automobilů v územním odboru Šumperk 
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Přehled dopravních automobil ů v UO Přerov
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Obr. 15 – přehled dopravních automobilů v územním odboru Přerov 

 Na obrázcích 11 až 15 jsou uvedeny dopravní automobily, které se vyskytují v 

jednotlivých územních odborech v Olomouckém kraji.  

3.2 DA 12 L 1 Z (Avia) 

 Ze statistik vyplývá, že nejrozšířenější dopravní automobil u jednotek požární ochrany 

je na podvozku Avia. Tyto podvozky mají více modifikací, od nejstaršího typu A 30, potom 

to byly A 31, A 31.1K, A 31 T-K. 

3.2.1 Strojový spodek 

V případě Avií je spodek nákladního automobilu, s motorem uloženým mezi koly nad 

přední nápravou. Vznětový, čtyřdobý, kapalinou chlazený, čtyřválcový motor pohání zadní 

nápravu. Kabina řidiče je celokovová, dvou až třímístná, nechybí zde dorozumívací zařízení 

s kabinou mužstva v nástavbě. Na střeše je umístěno světelné a zvukové výstražné zařízení. 

3.2.2 Nástavba 

Kostra skříně nástavby je svařena z ocelových profilů, na kterých jsou nalepeny, u 

starších typů nýtovány nebo šroubovány, ocelové plechy. Celá nástavba je rozdělena na dvě 

části. Přední část tvoří prostor pro mužstvo se sedadly a naftovým topením a pod zadními 

sedačkami prostor pro umístění přepravek s drobným příslušenstvím. Zadní část, rozdělena 
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mezistěnami a přepážkami, je určená pro uložení příslušenství. Prostory pro příslušenství jsou 

z obou stran vozidla uzavřeny roletkami, u starších typů dveřmi. Prostory jsou osvětleny 

stropními svítilnami. Po bocích nástavby jsou zapuštěny pevné žebříky pro výstup na střechu 

vozidla, kde je zahrádka, a držáky pro uchycení příslušenství. Zadními dveřmi nástavby je 

přístupná přenosná motorová stříkačka [5]. 

3.2.3 Výbava DA Avia 
Tab. 1 - Kabina osádky 

Příslušenství Počet kusů 
Vlečné lano 18x5 1 
Třmen na lano 2 
Ruční světlomet RST 2 1 
Požární světlomet s kloubovým držákem 1 
Stativ  1 
Přenosný naviják s kabelem 1 
Vzduchový dýchací přístroj SATURN S 5 *) 3 
Láhev s ventilem, naplněná vzduchem (k 
dýchacím přístrojům) *) 

2 

 

Tab. 2 - Kabina řidiče 

Příslušenství  Počet kusů 
Ruční světlomet RST 2 1 
Vozidlová radiostanice WR 20 *) 1 
 

Tab. 3 - Střecha nástavby 

Příslušenství Počet kusů 
Nastavovací žebřík 1 
Trhací hák 1 
Hákový hřebík 1 
 

Tab. 4 - Výbava skříně č. 1 (levá přední) 

Příslušenství Počet kusů 
Izolovaná hadice C52 x 20 4 
Izolovaná hadice B75 x 20 2 
Proudnice B75 1 
Proudnice C52 2 
Clonová proudnice C52 1 
Mlhová proudnice C52 1 
Savice příměšovače 1 
Kanystr s pěnidlem 25 l 4 
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Tab. 5 - Výbava skříně č. 2 (levá zadní) 

Příslušenství Počet kusů 
Izolovaná hadice C52 x 20 2 
Izolovaná hadice B75 x 20 4 
Rozdělovač  1 
Přechod 75/52 3 
Přechod 110/75  1 
Klíč 110/75 (na spojky a šroubení) 1 
Pěnotvorná hadice 1 
Příměšovače 350 1 
Skříňka s nástroji 1 
Skříňka s elektrickými nástroji 1 
Zdravotní skříňka 1 
Skříňka s příslušenstvím stříkačky PS 12 1 
Kanystr 20 l (pro PS 12) 1 
 

Tab. 6 -Výbava skříně č. 3 (zadní skříň) 

Příslušenství  Počet kusů 
Přenosná motorová stříkačka PS 12 R 1 
Savice 110 x 1,6 6 
Klíč 110/75 (na spojky a šroubení) 3 
Ploché páčidlo 1 
Hákové páčidlo 1 
Požární sekera 1 
Štípací sekera 1 
Turistická lopatka 1 
Lopata  1 
Rýč  1 
Čtyřhroté vidle 1 
Břichatka  1 
Skládací zdravotní nosítka 1 
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Tab. 7 - Výbava skříně č. 4 (pravá zadní) 

Příslušenství  Počet kusů 
Sací koš 1 
Sběrač 110 1 
Vidlice na lano 3 
Ventilové lano 6 x 12 1 
Ventilové lano 8 x 25 1 
Záchytné lano 1 
Izolovaná hadice C52 x 20 2 
Izolovaná hadice B75 x 5 2 
Izolovaná hadice B75 x 20 6 
Přejezdový můstek 2 
Sáček na objímky 1 
Objímka na hadice 52 2 
Objímka na hadice 75 4 
Krabice 135 (PVC)  1 
 

Tab. 8 - Výbava skříně č. 5 (pravá přední) 

Příslušenství  Počet kusů 
Sněhový hasicí přístroj 1 
Práškový hasicí přístroj 1 
Džberová stříkačka 1 
Pěnotvorná proudnice 350 na střední pěnu 1 
Ejektor  1 
Hydrantový nástavec 1 
Klíč k podzemnímu hydrantu 1 
Klíč k nadzemnímu hydrantu 1 
Vazák na hadice 6 
Sáček na záchranné lano 3 
Záchranné lano  3 
Hřebenový zvedák 1 
 

*) – jen v případě, že si je uživatel opatří 

 Z uvedeného vybavení vyplývá, že práce dobrovolných hasičů převážně obsahovala 

práci s vodou. Především zajištění její nepřetržité dodávky na místo požáru, a to dálkovou 

dopravou hadicemi pomocí přenosných motorových stříkaček (dále jen PMS). Voda se dala 

čerpat jak z volného zdroje, tak i například z hydrantové sítě. Kyvadlová doprava vody se také 

nemohla obejít bez těchto jednotek, doplňování cisteren pomocí PMS byla a je velice 

výhodná. [18] 

 Na práci nejen s vodou ukazuje pomocné a záchranné příslušenství, jedná se o 

dohašovací a likvidační práce, záchranné práce při živelných pohromách pomoc při evakuaci 

a jiných mimořádných událostech. 
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4 Vznik a vývoj dobrovolných hasičských jednotek 

 Oheň odjakživa představoval neodmyslitelnou součást lidského života a lidé se 

k němu znovu a znovu vraceli hlavně kvůli hlavním vlastnostem – světlo a teplo. Zároveň 

však museli přijít na to, jak zdolat plameny v případě, že se tento živel vymkne kontrole. 

4.1 První bojovníci s ohněm 

Počátky snah o organizaci boje s ohněm v období římské říše jsou spojovány 

s ničivým požárem roku 6 n. l. Byly vytvořeny oddíly mužů, které se měly věnovat boji 

s ohněm. Příslušníci těchto skupin procházeli výcvikem a tvořili první jednotky sídlící 

v požárních stanicích. Jejich prvořadá povinnost spočívala ve vykonávání protipožárních 

hlídek a v okamžité likvidaci menších požárů. K tomu sloužily živé řetězy, kdy si členové 

jednotek a náhodní pomocníci podávali z ruky do ruky džbery s vodou. Dále oddíly vytvářely 

prostupy, aby zabránily šíření požáru a také dopravovaly na místo požáru další vybavení jako 

žebříky, sekery, hasící roušky a jiné potřebné prostředky. 

 V 10. a 11. století začaly vycházet první zákony a vyhlášky, například zákaz výskytu 

otevřeného ohně po určené hodině, nebo nařizovaly, aby mezi stavěnými domy byly mezery a 

jako stavební hmoty se používaly nehořlavé materiály jako kámen nebo břidlice. 

4.2 Využití stříkaček 

Většina velkých měst k hašení požárů stále používala živé řetězy, v 16. století se však 

začaly vyskytovat první požární stříkačky, a to jak ruční tak, i pojízdné. Nařízení přibývalo, 

ale požárů neubývalo – ruční stříkačky nevyžadovaly odbornou obsluhu, zato výkonné parní 

stříkačky šikovného strojníka vyžadovaly. Což znamenalo, že ve velkých městech a v 

závodech byly zřizovány skupiny pracovníků, které měly na starosti hašení požárů. Než ale 

došlo k vyčlenění jednotek pouze k hašení požárů, uplynulo mnoho let [1]. 

4.3 Dobrovolné hasičské sbory 

Revoluční se stal rok 1848, kdy vzniklo spolčovací a shromažďovací právo. Zejména 

v menších městech, které neměly dostatek peněz na placení profesionálních hasičských 

jednotek, docházelo ke sdružování nadšenců a ustanovování prvních dobrovolných 

hasičských sborů. Tito nadšenci věnovali volný čas a prostředky službě a pomoci 

spoluobčanům nejen při požárech, ale i při mimořádných událostech. Po zásahové skupině 

byly také vyžadovány odborné znalosti, připravenost a fyzická úroveň.  
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První český hasičský sbor byl založen v roce 1864 a to ve Velvarech Karlem 

Krohnem. Podle velvarských stanov vznikaly stanovy i ostatních sborů. Další rozvoj 

dobrovolného hasičstva znamenala pomoc členů pražského sboru, kteří prováděli výcvik i 

v mimopražských hasičských sborech. Rozhodující v rozvoji dobrovolných hasičů bylo 

vydání Řádu policie požárové v 70. letech 19. století. Řád obsahoval preventivní opatření 

proti požárům, postupy při zásahu a také například ustanovení o trestech [8]. 

Dalším důležitým mezníkem bylo založení Hasičské vzájemné pojišťovny a 

hasičských záložen, které pomáhaly hasičským sborům levnými úvěry při vybavování. Sbory 

se snažily získat peníze i jinou činností, jako například odbornými a výchovnými 

přednáškami, veřejnými vystoupeními, pořádáním tanečních zábav a plesů a jinou kulturní 

činností. Během 1. světové války se k práci hasičů přidává i samaritánská činnost, kterou 

později převzal Československý červený kříž. Během 2. světové války přebírá nad hasiči 

odborný dohled ministerstvo vnitra a jednotky se podílí i na odbojové činnosti a 

osvobozeneckých bojích. 

Velký význam v požární ochraně znamenal vznik zákona č. 40/1948 Sb. o trestní 

obraně proti požárům. Péče o požární ochranu je následně uložena národním výborům. V roce 

1953 vzniká Československý svaz požární ochrany a členové hasičských jednotek se nazývají 

požárníci, v roce 1956 vstupuje Československo do Národně technického výboru pro požární 

prevenci a represi (CTIF). Název hasiči se začíná opět používat až v roce 1990 [2]. 

V současnosti je struktura jednotek dobrovolných hasičů rozdělena do dvou skupin – 

jednotky SDH obcí a jednotky SDH podniků. Především SDH obcí se výrazně podílí na 

zásahové činnosti a provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a 

jiných mimořádných událostech. Také plní další úkoly v oblasti požární ochrany a ochrany 

obyvatelstva. SDH obcí stále patří mezi nejrozsáhlejší a nejpočetnější dobrovolné organizace 

v ČR. 

5 Zhodnocení činnosti JPO V 

 Jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie JPO V s místní působností zabezpečují 

výjezd družstva o zmenšeném početním stavu. Zmenšené družstvo se skládá z velitele, 

strojníka a dvou hasičů. Z grafu číslo 8 vyplývá, že jednotky kategorie JPO V jsou v ČR 

nejrozšířenější. JSDH obcí měly výrazný podíl u hlavní zásahové činnosti JPO, jsou to 

požáry, živelné pohromy, dopravní nehody a jiné. Například v roce 2009 ovšem 61,2 % 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí vůbec nezasahovalo [9]. 
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Obr. 16 - počet jednotek PO v ČR 

5.1 Počet činností JPO 

 Poslání hasičských jednotek je chránit životy, zdraví obyvatel, majetek před požáry a 

také poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelné 

pohromy, průmyslové havárie či třeba teroristické útoky. Hasičské jednotky, ať už 

profesionální nebo dobrovolné, jsou základní složkou integrovaného záchranného systému, 

který zabezpečuje koordinovaný postup při přípravě na mimořádné události a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. Jak je vidět v tabulce 9 a obrázku 18, od roku 2007 počet 

zásahů jednotek PO stále roste, k čemuž přispělo i sloučení Hasičského záchranného sboru 

ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany, kdy HZS ČR má ve své působnosti i ochranu 

obyvatelstva.  

 Všechny jednotky PO působí v organizačním nebo operačním řízení. Organizační 

řízení je činnost k dosažení organizační, technické a odborné způsobilosti sil a prostředků 

požární ochrany pro plnění úkolů JPO. S tímto souvisí udržování a zvyšování odborné a 

fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik) a údržbou požární techniky apod. Operační 

řízení je činnost od přijetí zprávy o vzniku mimořádné události až po návrat sil a prostředků 

na místo dislokace. Do těchto činností je zahrnut výjezd jednotky, jízda na místo zásahu, 

samotný zásah apod. [8].  
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Obr. 17 – Základní úkoly jednotek požární ochrany 

Tab. 9 – počet jednotlivých činností jednotek PO v letech 2007 – 2009 

Počet jednotlivých činností jednotek PO 
  2007 2008 2009 
HZS ČR 231927 208713 204793 
JSDH obcí 72862 68911 81033 
HZS podniků 18048 15937 16831 
JSDH podniků 1504 1243 1043 
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Obr. 18 - počet činností jednotek PO v letech 2007 – 2009 

5.2 Počet zásahů JPO V 

Bakalářská práce se věnuje jednotkám PO kategorie V. Jsou to jednotky, které zřizuje 

obec, případně město a členové vykonávají činnosti v jednotce dobrovolně. Někteří členové 

však mohou činnost vykonávat v pracovním poměru k obci. Protože tyto jednotky mají pouze 

místní působnost, doba jízdy a vzdálenost na místo zásahu jsou minimální. Po dohodě se 

zaměstnavatelem mohou jednotky JPO V zasahovat mimo svůj územní obvod. Některé 

jednotky jsou vybaveny osobními ochrannými prostředky a technickými prostředky na 



 17 

podobné úrovni jako jednotky HZS ČR. Proto jsou schopny zasahovat u mimořádných 

událostí společně s ostatními složkami IZS. Tím se však zvyšují nároky na odbornou, 

fyzickou, zdravotní a psychickou způsobilost.  

 

Statistika zásah ů JPO V v roce 2007
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Obr. 19 - statistika zásahů JPO V v roce 2007 

Statistika zásah ů JPO V v roce 2008
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Obr. 20- statistika zásahů JPO V v roce 2008 
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Statistika zásah ů JPO V v roce 2009
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Obr. 21 -  statistika zásahů JPO V v roce 2009 

 

 Vyhláška č. 246 /2001 sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (dále jen vyhláška o požární prevenci) říká, že za požár se považuje 

každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob či zvířat, ke škodě na 

majetku nebo životním prostředí, nebo byly osoby, zvířata, majetek nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy. Existují ovšem výjimky, uvedené ve sbírkách interních aktů řízení 

generálního ředitelství HZS ČR č. 9/2003. Jsou to například fyzikální výbuchy, výbuchy 

výbušnin, hoření vinutí elektrických točivých strojů elektrickou iniciací, žhnutí elektrické 

instalace, ovšem pokud nedojde k rozšíření na ostatní materiály a konstrukce.  
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Tab. 10 – činnost jednotky v závislosti na typu události v letech 2007 – 2009 (nad 100 

událostí) 

 

V tab. 10 jsou popsány činnosti JPO V při požárech v letech 2007 až 2009. Jsou zde 

uvedeny činnosti s počtem vyšším než 100. Nejčastěji byl prováděn průzkum (3215 událostí), 

doplňování vody (1112), dodávání hasební vody C proudy (počet proudů 1921) a také zálohu 

na místě požáru (1130). Pokud mají jednotky technické prostředky a osobní ochranné 

pomůcky, mohou v případě nebezpečí z prodlení provádět neodkladné úkony při menších 

požárech bez pomoci jednotek vyšší kategorie. 

 Dopravní nehoda je událost na pozemních komunikacích (havárie, srážka), která se 

stala nebo začala na pozemní komunikaci a došlo při ní ke zranění nebo usmrcení osob nebo 

škodě na majetku v přímé souvislosti s pohybem vozidla. Při těchto zásazích je však už nutná 

spolupráce se složkami IZS (například Policie ČR, Správy silnic a dálnic aj.) a využití jejich 

kompetencí ke speciálním činnostem, např. odstranění překážek silničního provozu a mnoho 

dalších. 

 

 

 

 

 

 

Činnost jednotky v závislosti na typu události – požár (nad 100 činností) 
Požární asistence 243 
Průzkum 3215 
Jednotka nezasahovala (odvolána při cestě k zásahu) 138 
Použití hasicích přístrojů 135 
Použití jednoduchých hasících prostředků 600 
Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 1921 
Použití vody dodávané proudem B - počet proudů 130 
Použití vody z otočné proudnice - počet 153 
Dálková doprava vody hadicemi 248 
Dálková doprava vody kyvadlová 456 
Doplňování vody 1112 
Odvětrání prostorů přirozené 190 
Ochrana okolí 220 
Rozebírání konstrukcí 758 
Evakuace předmětů 118 
Záloha na místě události 1130 
Jiné 824 
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Tab. 11 – činnost jednotky v závislosti na typu události v letech 2007 – 2009 – dopravní 

nehoda 

Činnost jednotky v závislosti na typu události - dopravní nehoda (nad 40 
činností) 

Průzkum 202 
Zajištění místa nehody 113 
Odstraňování následků dopravní nehody 141 
Odstraňování úniků ropných látek - provozních náplní vozidel 57 
Odstraňování překážek z komunikací a jiných prostorů 81 
Řízení provozu na komunikacích 48 

 

 JPO V nejsou přímo určeny pro výjezd k dopravním nehodám, avšak jednotky musí 

být připraveny na každý zásah a pokud mají k dispozici technické prostředky, mohou účinně 

zasáhnout. V tab. 11 je přehled činností u dopravních nehod JPO V v letech 2007 – 2009. 

Nejčastěji prováděli průzkum (událostí 202), zajišťovali místa nehody (113) a odstraňovaly 

následky (141) a dále vedlejší činnosti u dopravních nehod. 

 Živelné pohromy představují přírodní katastrofy jako povodně, větrné smrště, přívaly 

deště a další mimořádné události, které ve většině případů nezpůsobí člověk, ale přírodní 

vlivy. Může se jednat o krátké zásahy, ale i dlouho trvající zásahy, mnohdy i několikadenní. 

Průzkum (1469 činností), čerpání a odčerpávání vody (609) a odstraňování překážek 

z komunikací a jiných prostorů (1250) jsou nejčastější činnosti JPO V dle tab. 12. I další 

činnosti jako rozebírání konstrukcí, provizorní oprava a další činnosti jsou nezanedbatelnou 

pomocí nejen profesionálním jednotkám, ale hlavně i občanům v obci, kde jednotka působí. 

 

Tab. 12 – činnost jednotky v závislosti na typu události v letech 2007 – 2009 – živelná 

pohroma 

Činnost jednotky v závislosti na typu události - živelná pohroma (nad 50 
činností) 

Průzkum 1469 
Čerpání a odčerpávání vody 609 
Odstraňování překážek z komunikací a jiných prostorů 1250 
Ochrana okolí 72 
Práce na vodě a pod vodou 51 
Provizorní oprava 72 
Rozebírání konstrukcí 71 
Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou 56 
Vyprošťování předmětů 55 
Jiné 203 
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 Jeden z nejnebezpečnějších zásahů je s přítomností nebezpečných látek. Nebezpečné 

látky a přípravky mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, které jsou uvedeny v zákoně 

č. 356/2003 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích. Je to taková mimořádná 

událost, kdy se nebezpečná látka nebo přípravek ocitla mimo kontrolu a ohrožuje osoby, 

zvířata nebo životní prostředí. Může se vyskytovat všude tam, kde se tyto látky vyrábí, 

zpracovávají, skladují nebo při jejich přepravě. Důraz je kladen především na nasazení 

speciálních prostředků i speciálních hasiv, a také potřeba zapojení speciálních sil a dalších 

složek IZS, spolupráce s institucemi a orgány veřejné správy, odborníky a také s původcem 

havárie.  

 Činnost JPO V je pouze okrajová, pokud se JPO V k takovému zásahu dostane. 

Provádí zvláště průzkum (121 činností) a odstraňování úniků ropných látek – provozních 

náplní vozidel (113), a to pouze v případě, že jsou jednotky vybaveny ochrannými prostředky 

pro činnost s nebezpečnými látkami. Po zásahu je nutné provést dekontaminaci, jak 

zasahujících hasičů, tak i technických prostředků. 

 

Tab. 13 – činnost jednotky v závislosti na typu události v letech 2007 – 2009 – únik 

nebezpečné chemické látky 

Činnost jednotky v závislosti na typu události - únik nebezpečné chemické 
látky (nad 10 činností) 

Průzkum 121 
Odstraňování úniků ropných látek - provozních náplní vozidel 113 
Ohraničení, zahrazení uniklé látky 23 
Zajištění místa nehody 11 
Ochrana okolí 11 

 

 Technické havárie tvoří velkou část zásahů jednotek PO kategorie V. Přehled činností 

je uveden v tab. 14. Patří sem například technické pomoci, záchrana osob ze závalů a sutin, ze 

zřícených budov, vyprošťování z výtahů, odchyt a hubení obtížného hmyzu. 

 

Tab. 14 – činnost jednotky v závislosti na typu události v letech 2007 – 2009 

Činnost jednotky v závislosti na typu události - technické havárie (nad 
90 činností) 

Průzkum 3072 
Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 283 
Čerpání a odčerpávání vody 1108 
Odstraňování překážek z komunikací aj. prostorů 1264 
Zásah ve výšce a nad volnou hloubkou  101 
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Vyprošťování předmětů 121 
Odchyt a likvidace obtížného hmyzu 1048 
Evakuace předmětů 93 
Záloha na místě události 94 
Vyhledávání osob 98 
Jiné 435 

 

 Jednotky dobrovolných hasičů kategorie V u radiačních havárií nezasahovaly, velkou 

část ostatních mimořádných událostí tvoří planý poplach a také zde patří výjezd jednotky, i 

když nezasahovala nebo byla odvolána při cestě k zásahu. [11] 

 

Tab. 15 – činnost jednotky v závislosti na typu události – radiační havárie a nehoda, ostatní 

mimořádné události, planý poplach 

Činnost jednotky v závislosti na typu události - radiační havárie a nehoda, 
ostatní mimořádné události, planý poplach 

 

Požární asistence 1 
Průzkum 268 
Jednotka nezasahovala (odvolána při cestě k zásahu) 54 
Použití jednoduchých hasicích prostředků  2 
Použití vody dodávané proudem C - počet proudů 5 
Použití vody z otočné proudnice - počet  2 
Dálková doprava vody kyvadlová 1 
Doplňování vody 3 
Odvětrání prostorů přirozené 2 
Ochrana okolí 2 
Vyhledávání osob 1 
Čekání na speciální služby 3 
Záloha na místě události 67 
Pohotovost na vlastní stanici 6 
Záloha na stanici  3 
Jiné 21 

6 Vybavení DA 

 Tato bakalářská práce je zaměřená i na vybavení dopravních automobilů technickými 

prostředky. Výše, ve vybavení DA Avia, je popsáno původní vybavení dopravního 

automobilu Avia DVS 12 – A 30 z roku 1977. Z popsaného vybavení vyplývá, že jednotky 

PO byly v dřívějších dobách určeny jen pro hašení požárů nebo pro asistenci při požárech 

profesionálním jednotkám. Pro úspěšnou lokalizaci a likvidaci požáru je nutné dodávat 
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potřebné množství vody pro dosažení optimální intenzity hasební látky dodávané na místo 

požáru. Dodávka vody se zajišťuje kyvadlovou dopravou, hadicovým vedením nebo 

kombinací těchto dvou způsobů.  

 Vybavení dopravních automobilů bylo uzpůsobeno především pro dopravu vody 

hadicovým vedením, a to jak z volného přírodního zdroje, tak i například z hydrantové sítě.  

6.1 Současné vybavení 

 Současné vybavení dopravních automobilů je dáno vyhláškou 35/2007 Sb. O 

technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o 

technických podmínkách požární techniky) a je uvedeno v příloze 1. Toto vybavení se moc 

neliší od vybavení z dřívější doby. Největší změna je v dýchacích přístrojích. Dříve byly 

zařazeny do vybavení jen, když si je jednotka sama pořídila, v dnešní době jsou dány 4 ks 

dýchacích přístrojů a dvě náhradní tlakové láhve. V současné výbavě se dále již nenachází 

ejektor, džberovou stříkačku, vidle s násadou, rýč a některé vybavení se podstatně zlepšilo. 

Zejména požární hadice se velice rychle vyvíjejí, těžké konopné hadice vystřídaly 

polyesterové s pryžovou vložkou.  

Konstrukce dopravního automobilu umožňuje přepravu jednotky požární ochrany na 

místo zásahu. Může se vyskytovat ve více provedení, a to základním (Z), které může být 

doplněno požárním přívěsem, dále v provedení speciálním technickém (T), které umožňuje 

provádění záchranných prací nebo práci při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. 

Konstrukce v provedení speciálním s motorovou stříkačkou (MS) umožňuje provádět požární 

zásah vodou, střední nebo těžkou pěnou a dálkovou dopravu vody za použití přenosné 

motorové stříkačky. Jako poslední provedení je speciální s motorovou stříkačkou a přívěs pro 

hašení (PH). 

6.2 Používané technické prostředky 

 V této kapitole je věnována pozornost technickým prostředkům, které jednotky při 

výše uvedených zásazích používaly, a navrhnutému potřebnému vybavení do dopravních 

automobilů. V tabulce 16 jsou uvedeny technické prostředky, které byly použity při výše 

uvedených činnostech jednotek.  
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Tab. 16 – používané technické prostředky v letech 2007 - 2009 

Používané technické prostředky v letech 2007 - 2009 
počet 

použití 

Hydrantový nástavec 5 
Přenosná motorová stříkačka 12 180 
Světlomet se stativem 3 
Požární tlaková hadice  27 
Vysavač na hmyz s motorovým pohonem 2 
Zachycovací postroj 2 
Požární proudnice plnoproudá 2 
Přívěsná motorová stříkačka 16 25 
Lopata 21 
Klíč k podzemnímu hydrantu 2 
Krumpáč 1 
Záchytné lano 1 
Požární proudnice kombinovaná 3 
Trhací hák 1 
Vidle 3 
Přejezdový můstek 3 
Pákové kleště 1 
Přenosný hasicí přístroj vodní 8 
Přenosný hasicí přístroj práškový 1 
Sorbenty - sypké 1 
Varovné příslušenství 1 
Hasicí prostředky (mimo hasiv) 13 
Žebřík nastavovací 14 
Žebřík vysunovací 3 
Izolační dýchací přístroj vzduchový do 20 MPa 2 
Reflexní oděv pro speciální hašení ohně 1 
Přenosná motorová stříkačka 8 287 
Přenosná motorová stříkačka 16 35 
Plovoucí motorové čerpadlo 160 
Plovoucí motorová stříkačka 12 16 
Hasicí zařízení vysokotlaké - kontinuální 1 
Kalové čerpadlo se spalovacím motorem 51 
Kalové čerpadlo s elektrickým motorem 122 
Motorová pila řetězová 631 
Motorová pila kotoučová 1 
Ruční pohonná jednotka 1 
Motorová pohonná jednotka 9 
Páčidlo 7 
Naviják 1 
Přenosná elektrocentrála s výkonem do 5 kW 29 
Přenosná elektrocentrála s výkonem nad 5 kW 18 
Nepřenosná elektrocentrála s výkonem do 10 kW 1 
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V uvedené tabulce 17 se vyskytují technické prostředky, které ve vybavení dané 

vyhláškou nejsou uvedeny. Je nutné podotknout, že si každá jednotka vybavuje svůj 

automobil podle svého uvážení a podle zásahů, které provádějí.  

Tab. 17 – doplněné vybavení do dopravních automobilů 

Doplněné vybavení do dopravních automobilů 
Počet 
kusů 

Elektrocentrála 1 
Motorová pila řetězová 1 
Kalové čerpadlo 1 
Plovoucí motorová stříkačka 1 
Přenosný hasicí přístroj vodní 2 
VRVN – variabilní ruční vyprošťovací nástroj 1 
Výstražný kužel 3 
Osvětlovací zařízení 1 

 

V tab. 17 jsou uvedeny technické prostředky, které by bylo vhodné zařadit do 

vybavení dopravních automobilů k technickým prostředkům daným vyhláškou, a to i přesto, 

že nejsou uvedeny v tabulce použité techniky. Jsou to prostředky, které mohou jednotkám 

usnadnit práci při zásazích a nemusí být odkázány na pomoc profesionálních jednotek. 

Některé jsou uvedeny v rozšířeném vybavení, ovšem velká většina jednotek má dopravní 

automobil jako jediný výjezdový vůz, proto je nutné tento automobil vybavit co největším 

množstvím potřebných prostředků požární ochrany.  

Elektrocentrála je často používaná pří zásazích, což dokazuje i tabulka 13, a to pro 

dodání jednofázového nebo třífázového proudu elektrickým zařízením. Je vhodná jako zdroj 

elektrické energie pro elektrické nářadí, stroje a pro osvětlení místa zásahu.  

 

Obr. 22 – elektrocentrála Honda EC 6000 F 

 

Řetězová motorová pila je také důležitým prostředkem pro řezání dřevěných trámů, 

spadlých stromů, k vytváření hasebních či odvětrávacích otvorů apod. Podle použité techniky 
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v tabulce 16 je motorová pila dosti používaný technický prostředek, ovšem práce s motorovou 

pilou je nebezpečná. Proto je velký důraz kladen na proškolení hasičů pro práci s tímto 

technickým prostředkem a také používání ochranných prostředků.  

 

Obr. 23 – řetězová pila HUSQVARNA 460 

 

Dalším prostředkem požární ochrany, které by bylo vhodné doplnit do vybavení 

dopravních automobilů, je kalové čerpadlo. Je to čerpadlo určené k čerpání znečištěné vody a 

kalů, zvláště při povodních.  

 

Obr. 24 – kalové čerpadlo s noži DAE Septik SGK 104 

Plovoucí motorová stříkačka je také často používaný technický prostředek při práci 

hasičů. Jedná se o motorovou stříkačku pro čerpání vody z vodní hladiny, na které plave 

pomocí zabudovaného plováku. Použití je všestranné: např. pro dodávku vody do 

cisternových motorových stříkaček nebo při čerpání vody ze zatopených prostor, a to i při 

nízké hladině vody. Velká výhoda je, že její zprovoznění zvládnou dva lidé a není potřeba 

zapojovat sací vedení. Výtlak z čerpadla je opatřen hadicovou spojkou C52 nebo B75. 
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Obr. 25 – PH 1200 HONDA GSV plovoucí čerpadlo 
 

Variabilní ruční vyprošťovací nástroj (VRVN) se používá k tvorbě a rozšiřování 

otvorů ve stěnách, dveřích, pláštích automobilů či jiných zařízení, jako rozbíječ skel apod. 

Dále také k případnému páčení, sekání či dělení materiálů za účelem vyproštění obsluhy, 

přepravovaných osob nebo uvolnění osob uvězněných v uzavřených prostorách. Nástroj se 

skládá ze dvou samostatných částí zasunutých do sebe a jištěné pojistkou proti samovolnému 

vysunutí. Tento univerzální nástroj jednotce může velice usnadnit práci, proto by jeho 

zařazení do vybavení také bylo výhodné, i když dle tab. 16 v minulých letech použit nebyl. 

 

Obr. 26 – variabilní ruční vyprošťovací nástroj 

Při zásahu, zvláště na pozemních komunikacích, je nutné také dbát na ochranu 

zasahujících hasičů. Nemusí se jednat o zásah při dopravní nehodě, ale také práce v blízkosti 

komunikací. Je dobré místo zásahu označit výstražnými kužely, které lépe upozorní ostatní 

osoby na prováděný zásah [10]. 
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Obr. 27 – dopravní kužel DK-50 

 

Osvětlovací zařízení, pokud není přímo instalované v dopravním automobilu, umožní 

osvětlit místo zásahu v nočních hodinách. Jako zdroj napětí je většinou použita přenosná 

elektrocentrála. Jedná se o jednoduchá halogenová světla zavěšená na stojanu a jejich použití 

je velice snadné. Osvětlovací zařízení je většinou zařazeno ve výbavě cisternových 

automobilových stříkaček, přesto je vhodný i pro činnosti JSDH s dopravními automobily. 

 

Obr. 28 – halogenový reflektor 500W duo telestativ 

V tabulce 18 jsou uvedené ceny technických prostředků, které jsou vybrány pro 

doplnění výbavy dopravních automobilů. Tyto ceny se mohou u jednotlivých prodejců lišit, 

ale celková cena by se neměla výrazně změnit. Tato částka není zanedbatelná, ale tato výbava 

velice usnadní práci hasičů při zásahu, což dokazuje i tabulka používané techniky [19]. 
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Tab. 18 – ceny doplňovaného vybavení 

Ceny doplňovaného vybavení 

Technický prostředek 
Cena v 

Kč 
Prodejce 

Elektrocentrála EC 6500 F 26 989  Probo 
Kalové čerpadlo s noži DAE Septik SGK 104 7147  Probo 
PH 1200 HONDA GSV plovoucí čerpadlo 35 641  Probo 
Variabilní ruční vyprošťovací nástroj 8 174  Probo 
Dopravní kužel DK-50, 3 ks 840  VAKOshop 
Halogenový reflektor 500W duo telestativ 1 428  Probo 
Řetězová pila HUSQVARNA 460 16 990 Probo 
Celkem 97 209  

7 Náhrada dopravních automobilů 

 V poslední časti této bakalářské práce jsou popsány dva způsoby náhrady stávajících 

dopravních automobilů. První způsob je nákup podvozku a poté kvalifikovanou firmou 

sestrojení dopravního hasičského automobilu. Druhá možnost je nákup nového dopravního 

automobilu. Poté následuje porovnání hasičských automobilů s dvojitou kabinou Mitsubishi 

Fuso Canter a celoskříňového typu Ford Tranzit z hlediska použití, ekonomiky provozu a 

údržby. 

7.1 Náhrada DA dodáním podvozku výrobci 

Zájmem všech jednotek nahrazujících dopravní automobily je, aby celková cena byla 

nejnižší a výsledný dopravní automobil co nejlepší. Proto si hasičské sbory seženou podvozek 

vlastní, nejčastěji s dvojitou kabinou, a u autorizované společnosti nechají udělat nástavbu a 

zkompletují vozidlo na vozidlo hasičské. Protože finanční stránka je většinou rozhodující, 

podvozky se mnohdy shánějí i ojeté, klesá tím celková cena automobilu. Některé podniky se 

zabývají nejenom výrobou nových dopravních automobilů, ale i možností zpracování 

dodaného podvozku.  

 V podstatě se jedná o výrobu nového vozidla, jenže na dopravní automobil si jednotka 

dodá svůj podvozek. V mnoha autobazarech tyto podvozky dovážejí z jiných zemí a jejich 

cena se pohybuje v rozmezí 400 až 500 tisíc korun. Přesná cena nelze určit, protože je 

pohyblivá a ceny prodejců se liší.  

 Nástavba se provádí ve dvojím vyhotovení a to celohliník nebo celoplast. Celoplastová 

nástavba je v řádech desetitisíců levnější a je výhodnější pro údržbu než celohliníková a 

výrobce navíc zaručuje celoživotní záruku.  
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7.2 Mercedes – Benz Sprinter 

 Jako příklad byl použit nový dopravní automobil hasičů obce Suchá Loz od 

společnosti KEG-EGE s.r.o. Jedná se o lehký dopravní automobil pro městský provoz 

v základním provedení. Z finančních důvodů byl použit starší podvozek Mercedes – Benz 

Sprinter, na který byla umístěna celoplastová nástavba. Interiér je přizpůsoben pro uložení 

technických prostředků dodaných jak jednotkou, tak firmou KEB-EGE s.r.o.  

7.2.1 Základní technické parametry 

Tab. 19 – základní technické parametry Mercedes-Benz Sprinter 

Model 
Výrobce Mercedes-Benz 
Označení modelu Sprinter 416 CDI DOKA  
Rok výroby 09/2004 (model 2003) 
Typ kabiny Komfortní, dvojitá, čtyřdveřová 
Počet míst k sezení 7 

Rozměry vozidla (mm) 
Délka 5960 
Šířka 2012 
Výška 2540 (v nezatíženém stavu) 

Hmotnost (kg) 
Celková hmotnost 4600 
Největší technicky přípustná hmotnost 7500 

Motor 
Maximální výkon (kW/ks) 115/156 

7.2.2 Kabina 

 Kabina je dvojitá, neoddělená pro sedm osob (vedle řidiče 2 osoby a v druhé řadě za 

řidičem 4 místa). Kabina je vybavena radiostanicí Motorola GM 360. 

7.2.3 Nástavba 

 Celoplastová nástavba má na bocích dvě eloxované hliníkové rolety s madlem a na 

zadní straně výklopné zadní hliníkové dveře. Po otevření rolet či dveří se automaticky rozsvítí 

LED osvětlení interiéru. V nejnižších prostorách nástavby je umístěna nádrž na vodu o 

objemu více než 600 litrů. Pro hasičské vybavení je na střeše nástavby umístěn hliníkový 

držák na žebřík a čtyři výsuvná plata a hliníkový držák na hadice s popruhy  

(10 x C52, 10 x B75) 
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Další vybavení dodala společnost KEB-EGE s.r.o, a to vysokotlaké hasicí zařízení 

Kränzle, přenosná motorová stříkačka Rosenbauer Beaver, teleskopický osvětlovací stožár 

TVS01, elektrocentrála HERON EGM 30 AVR. 

7.2.4 Zvláštní výstražné zvukové a světelné zařízení 

 Výstražné zařízení dodala společnost WHEELEN, na kabině je umístěna světelná 

rampa Justice, na přední části vozidla jsou dvě výstražná LED světla modré barvy. Na zadní 

části nástavby jsou umístěna dvě záblesková LED světla oranžové barvy a LED maják modré 

barvy. Ovládání oranžových zábleskových světel je umístěno v prostoru uložení přenosné 

motorové stříkačky v zadní části vozidla a také v kabině na přístrojové desce, kde je zároveň 

signalizována jejich činnost. Zvukové výstražné zařízení je tvořeno sirénou 295SL 100 

s možností volby tónu a s reproduktorem pro mluvené slovo. 

7.2.5 Cena automobilu 

 Cena výše popsaného dopravního automobilu se pohybuje okolo 1,5 miliónu Kč. Tato 

cena je ovšem orientační, protože většinu vybavení si jednotka dodala. Záleží také na typu 

podvozku a jeho pořizovací ceně. Cena automobilu se dá snížit o vybavení jako vysokotlaké 

hasicí zařízení nebo teleskopický osvětlovací stožár, případně o přenosnou motorovou 

stříkačku, protože cena není zanedbatelná.  Výsledná cena se proto může pohybovat od 1,1 

miliónu Kč až po zmiňovaných 1,5 miliónu [13]. 

 

   

       Obr. 29 – Mercedes Benz Sprinter          Obr. 30 – levá skříň s vybavením 
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         Obr. 31 – zadní část automobilu         Obr. 32 – zadní skříň s vybavením 

8 Zakoupení nového dopravního automobilu 

 Druhou možností je zakoupení nového dopravního automobilu. Tento způsob je 

dražší, ale konečná cena závisí na požadavcích objednavatele a také, zda si jednotka dodá 

vybavení. Případné doplňující vybavení jako například pneumatický osvětlovací stožár nebo 

nádrž na vodu cenu vozu navyšuje.  

8.1 Dopravní automobil Mitsubishi Fuso Canter DA 16 L 1 Z 

 Tento dopravní automobil dodává společnost ZHT Group s.r.o. Vybrán byl tento 

automobil po osobní prohlídce a po vyzkoušení jednotkou SDH Dobromilice, které se 

jednoznačně velice líbil.  

8.1.1 Základní popis 

Dopravní automobil DA 16 L 1 Z je požární zásahový automobil vyrobený v souladu 

s požadavky vyhlášky MV ČR 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky. Je 

postaven na podvozku Mitsubishi Fuso Canter, v modifikaci s celkovou hmotností do  

7500 kg. Je určeno především pro dobrovolné jednotky a jednotky PO druhého sledu a je 

vybaveno základní výbavou. 

Základní provedení se provádí s celohliníkovou nebo celoplastovou nástavbou, 

vyrobenou z polypropenu. Rolety a úložné příslušenství jsou u obou typů nástaveb vyrobené 

z hliníku. Dále je vozidlo osazeno základním výstražným zařízením, vnitřním osvětlením, 

držáky žebříků a držáky základního příslušenství. Barevné provedení automobilu RAL 3000 a 

bílými doplňky RAL 9003. 

Přístup k uložené nástavbě je možný přes 2 ks roletových dveří po obou stranách a 

v zadní části je možné požít vyklápěcí dveře. Prostor nástavby je osvětlen automaticky 

spínaným osvětlením při otevření dveří.  
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Prostor nástavby je rozdělen do 3 sekcí. V první jsou uloženy lopaty, krumpáč, silniční 

koště, požární sekery, dýchací přístroje, hasicí přístroje, bedna s nářadím, hydrantové klíče, 

páčidlo a přejezdové můstky. Ve druhé jsou uloženy požární hadice, pěnotvorný roztok, 

příměšovač se savičkou, vytyčovací páska, pěnové proudnice, hydrantový nástavec, 

proudnice, přechody, přenosný kulový kohout, hadicové spony, lana.  

Ve třetí části, přístupné ze zadní strany, je skládací žebřík, nosítka, savice, trhací hák, 

přenosné požární čerpadlo Tohatsu, příslušenství ke stříkačce, přetlakový ventil, přechod, 

sběrač, sací koš, lano ke koši a rozdělovač.  

Rozmístění výbavy do nástavby může být řešené individuálně, případně dál rozšířené 

například o pneumaticky ovládaný osvětlovací stožár o výšce cca 5 metrů, případně i 

vysokotlaké zařízení s nádrží na vodu s objemem 1000 nebo 1500 litrů. 

8.1.2 Základní technické parametry 

Tab. 20 – technické parametry Mitsubishi Fuso Canter 

Model 
Označení modelu 7D14D 
Typ kabiny Komfortní, dvojitá, čtyřdveřová 
Počet míst k sezení 7 

Rozměry vozidla (mm) 
Délka 6590 
Šířka 2000 
Výška 2610 

Hmotnosti (kg) 
Pohotovostní hmotnost 6495 
Celková hmotnost 7125 
Největší technicky přípustná hmotnost 7500 

Provozní hodnoty 
Maximální rychlost (km/h) 112 

Motor 

Typ 
4-dobý, kapalinou chlazený, s přímým 
vstřikováním, přeplňovaný s mezichlazením 

Počet válců, uspořádání 4-řadový 
Zdvihový objem (ccm) 3908 
Maximální výkon (kW/ks) 105/143 

Hnací ústrojí 
Spojka jednokotoučová, suchá, hydraulicky ovládaná 
Převodovka 6-ti stupňová 

Podvozek 

Pneumatiky 
215/75R16 

Jednomontáž na přední nápravě, dvoumontáž 
na zadní nápravě 

Brzdy provozní Hydraulické s podtlakovým 
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posilovačem,dvoukruhové s ABS 
Brzdy parkovací Vnitřní rozpínací na spojovací hřídeli 
Palivová nádrž 100 litrů 

Elektroinstalace 
El. systém 24 V 
Akumulátor 2x12 V/115Ah 
Alternátor 80 A 

Rozměry nástavby (mm) 
Délka 4000 
Šířka 2000 
Výška 1650 
 

 

 

Obr. 33 – Mitsubishi Fuso Canter

 

   

Obr. 34 – levé skříně s vybavením 
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Obr. 35 – zadní skříň s vybavením 

8.1.3 Cena automobilu 

 V tabulce 16 jsou uvedeny pořizovací ceny dopravního automobilu od společnosti 

ZHT Group s.r.o v Hranicích. Základní cena nástavby je uvedena včetně základního vybavení 

dle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky. V případě dodání vlastního 

vybavení se cena automobilu sníží. Rozhodující je i volba, zda použít hliníkovou nebo 

plastovou nástavbu. Tedy konečná cena tohoto automobilu s celoplastovou nástavbou a 

s dodáním vlastního materiálu by vycházela na cca 2,2 miliony korun [12]. 

 

Tab. 21 – cena Mitsubishi Fuso Canter v celohliníkovém a celoplastovém provedení 

 Celohliník (Kč) Celoplast (Kč) 
Základní cena nástavby 2 218 160 2 013 480 
Cena podvozku 952 476 
Celková pořizovací cena 3 170 636 2 965 956 

8.2 Dopravní automobil Ford Tranzit DA 8 L 1 Z 

 Provedení tohoto dopravního automobilu je na podvozku Ford Tranzit, celoskříňového 

typu VAN s celkovou hmotností 3500 kg. Je určen pro dobrovolné jednotky a je určen jak pro 

zásah, tak i pouze pro dopravu osob. Bylo vyrobeno v roce 2006 polskou firmou Szczeszniak 

Bielsko-Biala. 

 Čtyřdveřová jednoprostorová kabina není dělená, vejde se zde až 9 osob (řidič + 2 

osoby, 1. řada 3 osoby stejně jako v druhé řadě). Boční dveře na pravé i levé straně jsou 

posuvné, zadní dvoukřídlové, otvíratelné až do 256°. Vnitřní osvětlení kabiny osvětlí přední i 

zadní část prostoru. Protože se podvozek v tomto provedení dodává pouze v celoprosklené 

verzi, byla skla v zadní části oblepena černou fólií a zevnitř zaplechovaná hliníkovým 

plechem. Aby bylo možné do automobilu dostat předepsanou výbavu, byla v prostoru pro 

posádku upevněna velká hliníková bedna včetně úchytů pro některou výbavu.  Je ukotvena na 
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kotvící body podvozku pro sedačku. Bednu lze jednoduše vytáhnout a přišroubovat další řadu 

sedaček. Hliníková bedna obsahuje vybavení: příměšovač na pěnu, proudnici na střední pěnu, 

kulový kohout, ejektor, přetlakový ventil, 2 DP Saturn S5, 2 náhradní láhve pro DP, 2 ks 

hadic C, 4 ks hadic B. 

8.2.1 Základní technické parametry 

Tab. 22 – základní technické parametry Ford Tranzit 

Model 
Podvozek FORD TRANZIT 
Označení modelu Celoskříňové provedení VAN 
Počet míst k sezení 9 

Rozměry vozidla (mm) 
Délka 5750 
Šířka 2350 
Výška 2690 

Hmotnosti (kg) 
Celková hmotnost 3500 
Největší technicky přípustná hmotnost 3500 

Motor 
Typ Řadový 4válec s vysokotlakým vstřikováním 
Počet válců, uspořádání 4řadový 
Zdvihový objem (ccm) 2400 
Maximální výkon (kW/ks) 105/140 

Hnací ústrojí 
Převodovka 6-ti stupňová 

8.2.2 Nákladový prostor 

 Zadní nákladový prostor je od posádky oddělen pevnou příčkou z hliníkového plechu. 

Dopravní automobil je vybaven dle vyhlášky o technických podmínkách požární techniky. 

Nad rámec povinné výbavy je tento DA vybaven elektrocentrálou, kalovým čerpadlem, 

osvětlovacím stativem, motorovou řetězovou pilou, dopravními kužely se světlem, 

akumulátorovou přímočarou pilou a elektropříslušenstvím.  Místo klasických nosítek byla 

zvolena páteřní deska s popruhy. Přenosná motorová stříkačka je umístěna na hliníkovém 

výsuvu v zadní části automobilu. Na zadní dveře je připevněna také část drobného vybavení 

jako sekery, VRVN, smeták, lopata apod. Přístup na střechu je po originálním žebříku o firmy 

Ford a je zde umístěn čtyřdílný hliníkový žebřík, teleskopický trhací hák a 4 ks savic 2,5 m.   

8.2.3 Výstražné zvukové zařízení 

 Přední rampa je osmi záblesková 9M288000, zadní 2 ks majáků v rozích Comet B 

Haensch a dvě přední přídavná SuperLED světla TIR3. Pro označení stojícího vozidla 
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oranžová světelná alej. Reproduktor je umístěn nad rampou, a to speciální plochý WHSA 40. 

Siréna od firmy WHEELEN nese označení WS295 HF100 a má možnost širokého výběru 

druhu houkání.  

 

  

  Obr. 36 – Ford Tranzit          Obr. 37 – vybavení dopravního automobilu 

 

 

Obr. 38 – bedna s nářadím v kabině 

8.2.4 Cena dopravního automobilu 

Cena samotného Ford Tranzit se pohybuje okolo jednoho milionu Kč, protože je nutné 

zajistit nezávislé topení, tažné zařízení apod. Dále je však nutno připočíst další náklady 

spojené s úpravou vozidla na hasičský dopravní automobil. Výstražné zvukové a světelné 

zařízení přibližně 100 000 Kč, cena nástavby u firmy Szczeszniak Bielsko-Biala 210 000 Kč a 

také certifikát o požárním vozidle technického ústavu požární ochrany v Praze 60 000 Kč. 

Celková cena tohoto automobilu bez výbavy technickými prostředky se pohybuje přibližně 

1 370 000 Kč [14]. 
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9 Porovnání Mitsubishi Fuso Canter a Ford Tranzit 

 V poslední části je porovnání hasičských automobilů s dvojitou kabinou Mitsubishi 

Fuso Canter a celoskříňového typu Ford Tranzit z hlediska použití, ekonomiky provozu a 

údržby. 

9.1 Použití automobilů 

Tab. 22 – porovnání Mitsubishi Fuso Canter a Ford Tranzit z hlediska použití 

 Mitsubishi Fuso Canter Ford Tranzit 
Počet míst  7 9 
Dostupnost techniky Velmi dobrá Dobrá 
Maximální rychlost 112 km/h 130 km/h 
Kabina automobilu Prostorná Prostorná 
Výška [mm] 2610 2690 
 

 Z hlediska použití jsou tyto automobily podobné. Rozhodující faktor může být výška 

automobilu, a to kvůli výšce vrat u hasičské zbrojnice. Mitsubishi Fuso Canter je nízký 

automobil, proto i dostupnost techniky je velice dobrá a veškeré technické prostředky pro 

zásah jsou dostupné i ze země. Ford Tranzit má technické prostředky uskladněny na velmi 

malém prostoru, to ovšem neznamená, že by byly dostupné méně. Přesto je Mitsubishi, a 

obecně i automobil s dvojitou kabinou a nástavbou, přehlednější a výhodnější.  Kabina pro 

řidiče i pro ostatní členy posádky je v obou automobilech prostorná, ovšem ve Fordu Tranzit 

by mohla překážet bedna s nářadím, která je umístěna v místě pro posádku. Zasahujícím 

hasičům je umožněno v obou případech umístění dýchacích přístrojů do sedadel. Z hlediska 

použití jsou tedy oba automobily podobné, ale Mitsubishi Fuso Canter má více předností. 

9.2 Ekonomika provozu a údržby 

Tab. 23 – porovnání Mitsubishi Fuso Canter a Ford Tranzit z hlediska ekonomiky provozu a 

údržby 

 Mitsubishi Fuso Canter Ford Tranzit 
Spotřeba provozních kapalin 11l/100 km 12l/100 km 
Servisní prohlídka  20 – 30 tisíc Kč 7 tisíc Kč 
Cena  2,2 miliony Kč 1,37 milionu Kč 
 

 Z hlediska ekonomiky provozu a údržby jsou vybrány asi tři nejdůležitější části, a to 

spotřeba provozních kapalin, cena servisních prohlídek a konečná cena automobilu. Spotřeba 

těchto automobilů je ovlivněna výjezdem se „studeným“ motorem a jízda na místo zásahu 

není plynulá a pomalá. Proto je spotřeba provozních kapalin vyšší.  
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 Servisní prohlídka u Fordu Tranzit stojí přibližně 7 tisíc Kč. Po prvním roce provozu 

byla provedena zdarma, v dalším roce provedena u Fordu Janiš v Olomouci. Byla provedena 

výměna olejů, provozních kapalin, diagnostika apod. Protože cena servisní prohlídky je 

vysoká, jednotka se rozhodla provádět si údržby sama a tím docílit ušetření nákladů za 

údržbu. 

V případě Mitsubishi Fuso Canter je výrobcem garantovaná servisní prohlídka po 

dobu trvání záruční doby – tedy 3 roky, nebo 100 000 ujetých kilometrů od první registrace. 

Poté se však cena servisní prohlídky pohybuje mezi 20 a 30 tisíci Kč, proto je výhodnější si 

pravidelnou údržbu provádět svépomocí a tím ušetřit náklady na provoz tohoto automobilu. 

Porovnáním těchto automobilů bylo zjištěno, že z hlediska údržby a provozu je 

výhodnější zakoupení Fordu Tranzit, protože celkové náklady na provoz jsou výrazně menší. 

Pokud bude rozhodující pro výběr cena, je zde rozdíl velký. Cena Mitsubishi Fuso 

Canter je přibližně 2,2 miliony Kč a cena Fordu Tranzit 1,37 milionu Kč. Obě ceny jsou 

uvedeny bez vybavení.  
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10 Závěr 

 Cílem mé práce bylo navrhnout dopravní automobil jako náhradu za současně 

používané automobily a zaměřil jsem se především na JPO V. Na základě předpokládané 

činnosti také navrhnout možné vybavení technickými prostředky. Svou práci jsem rozdělil do 

čtyř částí. 

 V první části jsem se věnoval i historii dopravních automobilů a jejich vývojem. Dále 

jsem se zabýval charakteristikou stávajících dopravních automobilů v Olomouckém kraji. 

Z výsledných údajů jsem vyhodnotil nejčastější dopravní automobil a podrobněji popsal 

dopravní automobil na podvozku Avia i jeho původní vybavení.  

 V druhé části jsem věnoval pozornost činnosti vybraných jednotek. V úvodu nejdříve 

vzniku dobrovolných hasičských jednotek, poté činnosti jednotek požární ochrany kategorie 

V. Po vyhodnocení všech činností jsem zpracoval statistiku zásahů v letech 2007 – 2009. 

Vybrané jednotky jsou nejpočetnější v ČR, proto jejich podíl na zásazích není zanedbatelný. 

 Na jednotlivé zásahy jsem navázal ve třetí části, kde jsem se zabýval vybavením 

dopravních automobilů. Porovnal jsem původní vybavení se současným, které je dáno 

vyhláškou o technických podmínkách požární techniky. Vzhledem k činnostem, které 

jednotky provádějí je potřeba doplnit tyto technické prostředky: 

Doplněné vybavení do dopravních automobilů 
Počet 
kusů 

Elektrocentrála 1 
Motorová pila řetězová 1 
Kalové čerpadlo 1 
Plovoucí motorová stříkačka 1 
VRVN – variabilní ruční vyprošťovací nástroj 1 
Výstražný kužel 3 
Osvětlovací zařízení 1 

  

Tyto prostředky bych zařadil do vybavení dané vyhláškou, protože dopravní 

automobil bývá často jediným výjezdovým vozidlem, proto je nutné toto vozidlo vybavit co 

největším množstvím technických prostředků. Ne všechny prostředky, které bych doplnil, 

byly používány, přesto by pro svoji univerzálnost při použití mohly zasahujícím jednotkám 

pomoci. Je to například VRVN či osvětlovací zařízení. 

V poslední části se věnuji samotným návrhem nahrazení dopravních automobilů, a to 

dvěma způsoby: první způsob je nákup a dodání podvozku kvalifikované firmě, nejčastěji 

s dvojitou kabinou, která zkompletuje požární vozidlo. Rozhodujícím faktorem pro nákup 
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požárního automobilu bývá často finanční stránka, proto se snaží o co nejlevnější možnost 

náhrady. Jednotky si dodají podvozek vlastní, nejčastěji Mercedes Sprinter nebo Iveco a 

mnohdy i ojeté, a tím klesá celková cena automobilu. Cena takto sestrojeného automobilu se 

pohybuje od 1,1 až 1,5 milionu Kč v případě dodání vlastního vybavení. 

Druhý způsob náhrady je zakoupení nového požárního automobilu. V mé práci se 

zabývám dvěma typy automobilů, a to automobil s dvojitou kabinou s nástavbou (Mitsubishi 

Fuso Canter) a celoskříňový typ (Ford Tranzit). Mitsubishi Fuso Canter dodává firma ZHT 

Group s.r.o v Hranicích. Ford Tranzit je vyroben firmou Szczeszniak Bielsko-Biala dodaný 

pro JSDH Města Prostějov - Vrahovice.  

V poslední části jsem tyto automobily porovnal z hlediska použití, ekonomiky provozu 

a údržby. Z hlediska použití jsem porovnával dostupnost techniky, maximální rychlost, 

kabinu automobilu a výšku. Z hlediska použití je Mitsubishi výhodnější. Co se týká 

ekonomiky provozu a údržby je zase lepší druhý typ vozidla, tedy Ford Tranzit. Ovšem při 

provádění servisních prohlídek po skončení záruční doby samotnou jednotkou není rozdíl 

skoro žádný. Pokud bude rozhodující pro výběr cena, je zde rozdíl velký. Cena Mitsubishi 

Fuso Canter se pohybuje okolo 2,2 miliony Kč a cena Fordu Tranzit 1,37 milionu Kč. Obě 

ceny jsou uvedeny bez vybavení.  

Z mé bakalářské práce vyplývá, že náhrada stávajících dopravních automobilů není levnou 

záležitostí a finanční možnosti pořizovatele bývají často velmi omezené. Je tedy důležitá 

spolupráce se členy jednotek a využití nabídky výrobců pro zvolení optimálního řešení. 

Většina jednotek, které zvažují pořízení nového automobilu, má technické vybavení ve velice 

dobrém stavu, proto je často možné konečnou cenu nového automobilu značně snížit.  

Podle mého názoru je výhodnější nákup nové techniky, protože dodáním ojetého 

podvozku může klesat životnost dopravního automobilu. Náhrada novým vozidlem je 

dlouhodobé řešení a v případě jeho poctivé údržby je životnost vysoká. Pokud je však pro 

jednotku rozhodujícím faktorem pořizovací cena, je řešením koupě ojetého podvozku a 

následné sestrojení automobilu.  

Smyslem mé bakalářské práce bylo vyhodnotit stav stávajících dopravních automobilů 

a také technických prostředků, které jednotky používají při zásazích. Vybrané způsoby, jak 

nahradit dopravní automobily, mohou být modelem pro jednotky všech kategorií po celé ČR. 
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Tomáš Svozilek Dopravní automobily pro jednotky dobrovolných hasičů 

 

Příloha č. 1 Požární příslušenství dané vyhláškou MV č. 35/2007 Sb., o technických 

podmínkách požární techniky 

 

Název 
Provedení 

Jednotka 
Z T MS PH 

Cestářské koště 1 1 1  ks 
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu  4 4 4  ks 
Hadicový držák v obalu 4  4 2 ks 
Hadicový můstek 2  2 2 ks 
Hydrantový nástavec 1  1 1 ks 
Izolovaná požární hadice 52x20 m 8  6 4 ks 
Izolovaná požární hadice 75x20 m 10  8 5 ks 
Izolovaná požární hadice 75x5 m 1  1  ks 
Klíč k nadzemnímu hydrantu 1  1 1 ks 
Klíč k podzemnímu hydrantu 1  1 1 ks 
Klíč na hadice a armatury 75/52 3  2 2 ks 
Klíč na sací hadice 2  2 2 ks 
Kombinovaná proudnice 52 2  2 2 ks 
Krumpáč  1 1 1  ks 
Lékárnička III 1 1 1  ks 
Lopata  2 2 2  ks 
Motorová řetězová pila s výkonem 2,7 kW a délkou 
řetězové lišty 380 mm s příslušenstvím, mimo provedení 
„Hobby“ 

 1 1  ks 

Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile  1 1  ks 
Nádoba nebo nádoby na pěnidlo o celkovém objemu 40  40  litr 
Náhradní tlaková láhev 2  2  ks 
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu 4  4 4 ks 
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu 8  4 4 ks 
Pákové kleště  1 1 1 ks 
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu 1  1  ks 
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu 1  1  ks 
Ploché páčidlo 1 1 1 1 ks 
Požární sekera bourací 2 1 1 1 ks 
Požární světlomet s kloubovým držákem 2 2 2  ks 
Proudnice 75 1  1 1 ks 
Přechod 110/75 1  1 1 ks 
Přechod 75/52 4  4 2 ks 
Přenosná motorová stříkačka podle ČSN EN 14466 1  1 1 ks 
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a 
zároveň 183B 

1 1 1  ks 

Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89B 1 1 1  ks 
Přenosný kulový kohout 1  1 1 ks 
Přenosný příměšovač 1  1  ks 
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Přenosný zásahový žebřík pro hasiče pro nejméně dvě 
osoby s dostupnou výškou 8 m 

1 1 1  ks 

Přetlakový ventil 1  1 1 ks 
Příslušenství k přenosné motorové stříkačce 1  1 1 ks 
Rozdělovač  1  1 1 ks 
Ruční pila na dřevo 1 1 1  ks 
Ruční svítilna 2 4 4 2 ks 
Rukavice proti tepelným rizikům do 600°C   2  pár 
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní 12 12 12  pár 
Sací hadice, celková délka sady 10 m 1  1 1 sada 
Sací koš 1  1 1 ks 
Savice příměšovače 1  1  ks 
Sběrač 2x75 1  1  ks 
Skříňka s nástroji 1 1 1 1 ks 
Tlumice    1  ks 
Trhací hák 1 1 1  ks 
Ventilové lano na vidlici 1  1 1 ks 
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy 1 1 1  ks 
Vytyčovací páska červeno-bílá 100 m 1 1 1  ks 
Záchranná a evakuační nosítka 1 1 1  ks 
Záchytné lano na vidlici 1  1 1 ks 
 


