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Čapka, V.: Pěnový hasící automobil pro potřeby ČEPRO, a.s. Praha. Bakalářská práce, 

Ostrava, VŠB-TU, 2011, 40 stran. 

 

Tato práce se zabývá vyhodnocením stávajícího provedení nástavby pěnového hasicího 

automobilu sloužícího u jednotky HZS podniku ČEPRO, a.s. Praha, středisko Střelice. 

Následně práce poukazuje na současný provoz PHA v této jednotce a technický popis 

nového pěnového hasícího automobilu pro jednotky HZS podniku ČEPRO. 

 
Cílem této práce je navrhnout a specifikovat nový typ pěnového hasícího automobilu a jeho 

výbavy pro jednotky HZS podniku ČEPRO, a.s. Praha. 
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Annotation 

 

Čapka, V.: Foam fire fighting vehicle for the use of ČEPRO, a. s. Prague. Bachelor thesis, 

Ostrava, VŠB-TU, 2011, 40 pages 

 

This thesis deals with evaluation of the present implementation of extending the foam fire 

fighting vehicle carried by the HZS unit ČEPRO, a.s. Prague, Strelice centre. It further refers 

to present operation of PHA in this unit and technical description of the new foam fire 

fighting automobile for the HZS units of ČEPRO company. 

 

The goal of this thesis is to suggest and specify a new type of a foam fire fighting automobile 

and its equipment for the HZS units of ČEPRO company, a. s., Prague. 
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2. Zkratky 
PHA – pěnový hasicí automobil  

CAS – cisternová automobilová stříkačka  

HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku 

SDHP – Sbor dobrovolných hasičů podniku 

HZS JmK – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje  

KOPIS JmK – Krajské operační a informační středisko Jihomoravského kraje 

IZS – Integrovaný záchranný systém 

TRINS – Transportní informační a nehodový systém 

MPT – mobilní požární technika
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3. Úvod 
Společnost ČEPRO a.s., Praha [13] je nástupnickou formou státního podniku Benzina a 

jediným akcionářem společnosti je Ministerstvo financí České republiky. Společnost podniká 

v oblasti přepravy, skladování a prodeje ropných produktů pro vlastní obchod a provozuje 

vlastní síť veřejných čerpacích stanic EuroOil. Dále poskytuje speciální služby dalším 

subjektům, a to skladování a ochranu zásob Správy státních hmotných rezerv České 

republiky. 

Na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o PO) jsou sklady pohonných hmot společnosti ČEPRO zařazeny do provozované 

činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Vyhláškou č. 246/2001 Sb. o 

stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále vyhláška o 

požární prevenci) je následně posouzením požárního nebezpečí určeno personální obsazení 

stanice, její technická výzbroj a výstroj jednotky pro zajištění požární ochrany v objektu. 

 

Vzhledem k charakteru nebezpečnosti manipulovaných látek v provozu jsou na střediscích 

dislokovány jednotky Hasičského záchranného sboru podniku ČEPRO (dále jen HZSP 

ČEPRO). Jsou vyzbrojeny dle vyhlášky č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek 

požární ochrany (dále jen vyhláška o represi). Dále jsou jednotky vybaveny na základě 

doporučení vycházející z posouzení požárního nebezpečí speciální technikou pro likvidaci 

mimořádných událostí vznikajících při provozu petrochemických technologií a na 

odstraňování následků dopadu havárií v případě úniku do životního prostředí. 

 

Technika jednotky HZSP ČEPRO Střelice, která je v této bakalářské práci představena, je 

předepsána v posouzení požárního nebezpečí skladu ČEPRO Střelice u Brna ve složení 

technický automobil TA 2 Nissan Patrol, cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 815 a 

pěnový hasící automobil PHA 32 T 815. Pro svou technickou a morální zastaralost vedení 

společnost ČEPRO rozhodlo, s přihlédnutím na koncepci obměny požární techniky navrženou 

odborem průmyslových rizik a auditů, provést nákup nového pěnového požárního automobilu 

(dále jen PHA) pro jednotku HZSP ČEPRO Střelice. Návrh technických parametrů a 

vybavení nového PHA má vycházet ze zkušeností a současných potřeb pro efektivní zásah a 

vybavení, snadnou obsluhu a údržbu, ekonomický provoz a servis. Požadavkem také bylo 

zohlednění nových trendů v oblasti speciálních hasiv a pěnidel, jejich doprava pomocí 

velkoobjemových monitorů a čerpadel. Po připomínkování ze strany samotné obsluhy a 

odborníků společnosti vzešla koncepce PHA pro potřeby jednotek HZSP ČEPRO, která je 

popisována v této bakalářské práci. 
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3.1. Hasičský záchranný sbor podniku ČEPRO 

Jednotky HZSP ČEPRO jsou dislokovány po celém území České republiky, na střediscích 

společnosti, pod které spadají i menší pobočné sklady pohonných hmot (dále PHM), 

postavené na páteřní síti produktovodu. HZSP ČEPRO je jedním z největších podnikových 

sborů v ČR, má celkem 11 stanic, 190 zaměstnanců a využívají 42 požárních zásahových 

automobilů.  

 
obrázek č. 1 Logo HZSP ČEPRO [13]  

 

Stanice jsou v těchto střediscích (krajích):  

 středisko sklad 

Plzeňský kraj Třemošná Bělčice, Hájek  

Jihočeský kraj Smyslov Včelná  

Ústecký kraj Hněvice  

Středočeský kraj Mstětice  

Královehradecký kraj Cerekvice Nové Město  

kraj Vysočina Šlapanov Potěhy  

Zlínský kraj Loukov Plešovec, Sedlnice 

Jihomoravský kraj Střelice Klobouky, Velká Bíteš 

tabulka č. 1 

Standardním vybavením jsou CAS 32, PHA 32 a KHA na podvozcích T 815 a na většině 

stanic RZA Nissan Patrol a TA Avia. 
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obrázek č. 2 Sklady společnosti [13] 

 

3.2. Činnost jednotek HZSP ČEPRO 

Jednotky HZSP ČEPRO dle zákona o PO plní preventivní činnost v rámci kontrolní činnosti 

na vyhrazených požárně bezpečnostních zařízeních, jako jsou stabilní a polostabilní hasící a 

chladící zařízení, elektrické požární signalizace a systémů detekce uhlovodíkových par, tak 

jak je uloženo v prováděcím předpisu zákona o PO, vyhlášce o požární prevenci. Při 

servisních a údržbových pracích na technologii, zajišťují požární asistence jako represivní 

opatření při pracích s rizikem možného vzniku požáru, a to v režimu operační činnosti 

jednotky dle ustanovení vyhlášky o represi. Jednotky jsou zřízeny hlavně jako represivní 

složka při vzniku požáru v objektech zřizovatele, protože mají místní znalost prostředí pro 

soustředění a nasazení sil a prostředků jednotek požární ochrany, znalost příslušné 

dokumentace požární ochrany a technologických operací se skladovanými látkami. Prvotní 

zásah jednotek HZSP ČEPRO v první fázi rozvoje požáru zamezuje značným škodám a 

ztrátám na majetku zřizovatele. Nezanedbatelným podílem zásahu jednotek je i ochrana 

životů nejen zaměstnanců společnosti, ale i obyvatel obcí v okolí skladů pohonných hmot 

společnosti ČEPRO, a.s., Praha.  

Činnost jednotek je specifická vzhledem k technologii, která se ve skladech pohonných hmot 

vyskytuje. Převážně se jedná o skladování pohonných látek v nadzemních nádržích se 

záchytnou jímkou a obetonovaných, zasypaných podzemních nádrží s manipulační chodbou, 

která plní funkci záchytné jímky. Nezbytnou technologií pro skladovací kapacity jsou čerpací 

stanice a potrubní trasy, ve kterých se přepravují pohonné látky I. až IV. třídy nebezpečnosti 

v rámci skladových operací. 

Nové Město 

Cerekvice 

Roudnice 
Lítvínov 

Loukov 
Smyslov 

Hájek 
Kryry 

T Třemošná 

Mstětice 

Klobouky 

Bělčice 

Š Šlapanov 

Včelná 

Potěhy 

Velká Bíteš 
Plešovec 

Dědibaby 

Střelice 

Sedlnice 

Kralupy 

Bratislava 
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4. Specifikace používaných hasiv a přehodnocení potřebného 

množství vody a pěnidel. 

Ve skladech pohonných hmot společnosti ČEPRO, a.s. Praha jsou instalovány vyhrazené 

požárně bezpečnostní zařízení určené k likvidaci požáru ihned při iniciaci, prostřednictvím 

stabilních hasicích zařízení a zařízení k ochlazování konstrukce nádrží a technologie. Také se 

používají polostabilní hasící a chladící zařízení s nutností připojení mobilní požární techniky 

s dostatečnou zásobou hasiva a pěnidla. Tato zařízení byla instalována spojitě s technologií 

skladu od počátku výstaveb zásobníků. Pro stabilní a polostabilní hasící a chladící zařízení se 

používal 6% roztok pěnidla a vody. S příchodem nových typů pěnidel s 3% a 1% přimíšením 

se analogicky snížila potřeba objemové kapacity zásobníku na pěnidlo. U již instalovaných 

stabilních hasících a chladících zařízení se z ekonomického důvodu nepřistupovalo 

k přestavbě zásobníků na pěnidlo, byla provedena jen úprava přiměšovače pokud nebyl 

konstrukčně řešen v potřebném rozsahu. U mobilní požární techniky HZSP ČEPRO 

v technické koncepci obnovy požárních vozidel se však zohlednily trendy v moderních 

hasivech. Přepravovat je tak možné poloviční množství pěnidla a tím se nabízí širší možnosti 

v konstrukci vozidla a podvozku. 

Jednotkami HZSP ČEPRO prošlo mnoho druhů pěnidel různých značek a výrobců. Způsob 

jejich používání a výhled do dalších let je záležitostí poměrně složitou, protože nejsou 

dostatečně přesně známy trendy v oblasti složení benzínů a nafty v poměru podílu bioetanolu 

a metylesteru řepkového oleje. Je však již znám způsob skladování jednotlivých biosložek a 

míšení surových produktů PHM dle receptur odběratelů. Biosložky jsou skladovány 

v samostatných blocích s nádržemi uzpůsobenými pro jejich skladování včetně prvků 

protipožárních zařízení. Při zavádění do procesu musela být přepracována dokumentace 

zdolávání požáru vzhledem k charakteru požárně technických vlastností, a to hlavně u 

bioetanolu. Vlastnost rozpustnosti bioetanolu ve vodě komplikuje hasební zásah v případě 

požáru, a tímto bylo nutné přijmout opatření pro zajištění požární ochrany objektů společnosti 

ČEPRO.  

V základním technickém předpise je uvedeno „druh hasiva musí být určen ve vztahu 

k vlastnostem a charakteru hořlavé kapaliny, které se hasí“.
1
 S ohledem na tuto skutečnost je 

nutno používat pěnidlo s vhodným složením. Pro provozy ČEPRO, a.s. je 

nejproblematičtějším produktem, s ohledem na výběr pěnidla, bezolovnatý benzín. Ten 

obsahuje podíly tzv. polárních látek (převážně vyšší alkoholy), silně narušujících již 

                                                 
1
 ČSN 65 0201 – Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci 
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vytvořenou pěnu. Podíl těchto látek je složitou záležitostí celé oblasti, vzhledem k portfoliu 

výrobců i přesto, že maxima podílných látek jsou limitována normou ČSN EN 228 
2
 a mohou 

dosahovat 15 % a více objemu z celku.  Tyto látky vyžadují použití speciální pěny odolné 

těmto látkám tzv. typ AR (alcohol resistant).  

Je prakticky jednoznačné, že podíly látek na bázi alkoholu se budou v benzínu zvyšovat 

(např. bioethanol). ČEPRO, a.s. skladuje čistý bioetanol a benzíny s ETBE (ethyl-tert.butyl 

ether), MTBE (methyl-tert.butyl ether) [8]. Je zřejmé, že nelze rozlišovat při zásahu, zda se 

jedná o polární a nepolární hořlavé kapaliny a měnit hasiva v průběhu hasebních prací a 

logicky tedy používáním hasiv typu AFFF/AR je pro efektivní zásah jednotek jednodušší.  

U jednotek HZSP ČEPRO je v současnosti cca 130 m
3
 pěnidel. Za předpokladu „běžné“ 

spotřeby cca 10-15 m
3 

při požárních asistencích, je obměna zajištěna za 10 let, což je 

vyhovující s ohledem na životnost pěnidel (10 a více let). Tento systém obměny tzv. 

„přirozenou cestou“, je optimální.   

Druhy a typy pěnidel včetně jejich aplikace popisuje norma ČSN EN 1568
3
, dělí je na pěnidla 

syntetická (S), Proteinová (P), Fluorproteinová (FP), Fluorproteinová tvořící vodní film 

(FFFP), tvořící vodní film (AFFF). Tyto druhy mohou být i typu AR. 

                                                 
2
 ČSN EN 228 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benzíny – Technické požadavky a metody 

zkoušení 
3
 ČSN EN 1568 – Hasiva – Pěnidla: Technické podmínky pro pěnidla k aplikaci na povrch kapalin 
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5. Stávající pěnový hasící automobil 

5.1. Základní charakteristika pěnového hasícího automobilu  

Pěnový hasící automobil (dále jen PHA) se používá hlavně k hašení požárů technologií 

v petrochemickém a chemickém průmyslu, nádrží a technologií skladů pohonných látek. PHA 

je speciální vozidlo, které je použito u zásahu pro napájení nebo doplňování zásob 

polostabilního hasícího a chladícího zařízení, např. nadzemních nádrží. PHA je mobilní 

zásobou pěnidla při provádění pěnového útoku pomocí všech druhů pěnotvorných proudnic a 

agregátu na výrobu lehké, střední a těžké pěny. V kombinaci s vlastním čerpacím agregátem a 

dostatečnou zásobou hasební vody, z volného zdroje nebo zásobovacích CAS, dokáže 

nahradit nefunkční stabilní hasicí zařízení. PHA je mobilní požární technika určena k dopravě 

pěnidla a vody v poměru objemu nádrží 2:1[7]. 

 

5.2. Stávající pěnový hasící automobil PHA 32 

V současné době dosluhuje ve výbavě jednotky HZSP ČEPRO Střelice pěnový hasicí 

automobil (dále PHA 32), na podvozku Tatra T 815 PR2 6x6 z roku 1991. Nástavbová 

jednotka je konstrukce firmy THT Polička. V roce 1997 byla provedena výměna železné 

pěnidlové nádrže za nádrž s povrchovou úpravou proti korozi se stejným objemem a rozměry.   

 

obrázek č. 3 Boční pohled PHA 32 T 815 [14] 
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5.2.1. Použití při zásazích a cvičeních 

K zásahům u běžných požárů byl PHA 32 použit pouze výjimečně pro svou menší kapacitu 

vodní nádrže. Byl použit k likvidaci požáru automobilové dílny, osobního automobilu a 

menších požárů v okolí dislokace jednotky HZSP ČEPRO Střelice, a to z důvodu nebezpečí 

z prodlení a výpomoci zasahujícím jednotkám. PHA 32, jako i ostatní mobilní požární 

technika (dále jen MPT) jednotek HZSP ČEPRO, je zařazen do IZS a byl vždy připraven k 

povolání do zásahu dle potřeb velitelů zásahu prostřednictvím KOPIS JmK. 

Významnější úkol plnil při taktických a prověřovacích cvičeních s námětem likvidace požáru 

nádrží s pohonnými hmotami. Tvořil mobilní zásobu pěnidla při nasazení proudů a monitorů 

pro hlavní útok s cílem simulované likvidace požáru podzemních a nadzemních nádrží. Zde 

se projevily nedostatky v zastaralé technologii armatur a čerpadla.  

 

5.2.2. Využití a požárních asistencích  

PHA 32 byl používán při požárních asistencích na technologiích skladu, tak i při provádění 

oprav potrubních tras produktovodu společnosti ČEPRO, a.s. a na ropovodu společnosti 

MERO. Při těchto asistencích se provádí krátkodobá činnost, kde je vysoká pravděpodobnost 

vzniku nebezpečí požáru a výbuchu. Činnost je prováděna v lesním a polním terénu, 

v objektech s otevřenou technologií, za všech klimatických podmínek a ročních obdobích. Při 

požárních asistencích se provádí zapěnění prostoru, ve kterých se vykonávají svářecí a 

brousící práce. Při těchto pracích nelze plně vyloučit předchozí únik produktu a pokrytí 

prostoru střední nebo těžkou pěnou je nejúčinnější a nejjednodušší možnou ochranou prostoru 

proti vzniku požáru a výbuchu. Jiná opatření, která by se musela přijímat k zabezpečení 

asistenčních prací, byla po vyhodnocení všech okolností vždy ekonomicky dražší, např. 

napuštění prostoru inertním plynem. Provedení překrytí nebo přesunutí, není v mnoha 

případech proveditelné. 
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5.3. Technické parametry a specifikace nástavby vozidla 

Nástavba PHA 32 vychází z modulové koncepce stejné jako u cisternové automobilové 

stříkačky CAS 32 T 815 6x6. Rozdíly oproti nástavbě CAS a PHA jsou popsány níže. 

Podvozek Tatra T 815 PR2 6x6 

Motor 

12 válcový, nepřeplňovaný  

Obsah 19 000,4 cm
3
 

Výkon 235 kW 

Točivý moment 1150 Nm 

Hmotnost 23 120kg 

Rozměry 

Délka 8 510mm 

Výška 3 350mm 

Šířka 2 500mm 

Převodovka 5+1 zpět, redukované stupně  

Rok výroby 1990 

tabulka č. 2 

5.3.1. Vodní hasicí zařízení 

PHA 32 je vybaven nádrží na vodu o objemu pouze 3000 litrů, ze které je čerpáno stejným 

typem čerpadla jako u CAS 32. Výtlaky jsou vyvedeny do stran modulové skříně nástavby, a 

to po dvou výtlacích B 75 a výtlaku C 52 pro rychlý zásah pěnovou proudnicí P6 na obou 

stranách zadní skříně.    

5.3.2. Pěnové hasicí zařízení 

PHA 32 je vybaven nádrží na pěnidlo o objemu 6000 litrů, ze které je možné čerpat pěnidlo 

přes přiměšovač čerpadla a přídavné armatury pro přimíšení pěnidla po připojení čtyř proudů 

B 75. Nástavba PHA 32 je osazena pěnovou lafetou typu P 24 s možností regulaci počtu 

trysek na 50 nebo 100% výkonu a tvarování výstřikového proudu lafety. 

   

    obrázek č. 4 Trysky lafetové proudnice [14] obrázek č. 5 Regulace proudu [14] 
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5.3.3. Potrubí 

Pěnový hasící automobil PHA 32 je vybaven samostatným nezávislým potrubím, které je 

možné použít mimo provoz samotného čerpadla. Po připojení přívodního vedení čtyř vodních 

proudů B do sběracího potrubí a přes přiměšovače na výtlacích je možné vytvořit opět čtyři B 

proudy s roztokem pěnidla a vody s přimíšením od 1-6%. Na dnešní potřebu napájení 

velkoobjemových monitorů je přídavné potrubí technicky překonáno a vykazuje ztráty v tlaku 

při použití pro napájení monitorů. Za dobu používání se zvýšila povrchová hrubost stěn 

vlivem koroze, což přispívá k nárůstu zrát tlaku dopravovaného hasiva. Propojení pěnidlové 

nádrže s přídavnými přiměšovači je konstrukčně nedokonalé. Dochází k netěsnostem 

hadicového vedení přivádějící pěnidlo do přiměšovače a těsnění přírub. 

 

    

obrázek č. 6 Sběrací potrubí [14]        obrázek č. 7 Výtlaky čerpadla a výtlačné 

        příměšovací potrubí [14] 

 

5.3.4. Obslužné pole 

 

Zastaralá konstrukce obslužného pole PHA 32 byla do jisté míry pro seznámení se s funkcemi 

nástavby pro nové strojníky značnou překážkou pro správnou a rychlou obsluhu. Bylo nutné 

je seznamovat a proškolovat častěji než s dalšími technickými prostředky a prověřovat jejich 

dovednosti s PHA 32. Elektrické ovládání nebylo provedeno ve vodotěsném provedení a 

nejčastější závadou byla koroze vodičů elektrických spínacích obvodů. Při těchto poruchách 

se zhodnotily zkušenosti a znalosti nabité z výcviku, ale nevyrovnaly nespolehlivost zařízení.  
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obrázek č.8  Obslužné pole PHA 32 [14] 

5.4. Hodnocení a zkušenosti  

Stávající pěnový hasící automobil prošel, za svou dobu zařazení do výjezdu u HZSP ČEPRO 

Střelice, několika generacemi hasičů – strojníků. Jejich připomínky a zkušenosti se přenášely 

a shromaždovaly až do doby vysloužení PHA 32. V návaznosti na koncepci obnovy 

požárních vozidel bylo hlavně přihlédnuto ke zlepšení konstrukčního uspořádání a množství 

hasících látek, výkonu čerpacího agregátu a lafetového proudnice. 

Z požárních asistencí vzešlo několik připomínek na potřebu vysokotlakého zařízení pro 

zajištění prostoru při sváření, možnosti napojení pěnidla z nádrže mimo vlastní čerpadlo, tak 

aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám vody a pěnidla při proplachu i při minimálním 

krátkodobém použití a výrobě střední a těžké pěny. Absence vysokotlakého proudu nebo 

plnoprůtočné proudnice, společně s malou kapacitou vodní nádrže u PHA 32 byla znatelná a 

směrem ke koncepci nového pěnového hasícího automobilu byla zohledněna.  

Lze konstatovat, že PHA 32 je konstruován pro jasně definovaný požární zásah, jako 

jednoúčelové požární vozidlo. Dnešní doba si však vyžaduje vybavení jednotek, které je 

variabilní pro více typů zásahů, především u HZSP ČEPRO. 
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6. Nový pěnový hasící automobil 
Novy pěnový hasící automobil PHA 40 je jedním z článků celkové koncepce možného 

požárního zásahu v petrochemickém průmyslu. Z taktických a prověřovacích cvičení 

provedených s předchozím PHA 32, vzešly konkrétní nedostatky automobilu a nástavby. Při 

použití u zásahu, požáru skladu pohonných hmot Hájek u Karlových Varů, společnosti 

ČEPRO, vyvstaly konkrétní nedostatky přímo z reálného nasazení použití PHA 32. Složité a 

náročné ovládání armatur kladly na obsluhu u zásahu značné nároky na znalost systému 

potrubních rozvodů přídavného pěnového zařízení. Zastaralá konstrukce a regulace 

mechanických přiměšovačů, špatný technický stav způsobený vlivem korozí pěnidlem, vedla 

k nepřesnému nastavení poměru vody a pěnidla a tím se komplikoval zásah při vytváření 

pěny na plochu požáru. 

Při instruktážně metodických zaměstnání, kde byly prezentovány velitelům jednotek a 

družstev zásahy v petrochemickém průmyslu uplynulých let v tuzemsku, zahraničí, a 

hodnocení cvičení byla přijata koncepce jakým směrem se jednotky HZSP ČEPRO budou 

vybavovat pro případ likvidace požáru. Nová požární vozidla budou stavěna s čerpadly pro 

přepravu dostatečného množství hasiva pro napájení velkoobjemových hasících monitorů.    

Na nový pěnový hasící automobil pro jednotku HZSP ČEPRO Střelice byly kladeny jasné 

požadavky na podvozek a nástavbu. Podvozek s dostatečnou nosností a výkonem motoru pro 

přepravu 4000 litrů pěnidla, 2000 litrů vody, čerpacího ústrojí a požární výstroje a výzbroje, 

výkon pohonné jednotky podvozku, průchodnost smíšeným terénem, ekonomický provoz 

vozidla.  

 

obrázek č. 9 PHA 40 [14] 
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6.1. Technické parametry PHA 40 MAN 

Pěnový hasící automobil PHA 40 (dále PHA 40) je postaven na dvounápravovém podvozku 

MAN TGM 18.290 4x4 BB TYP 7043.44. Podvozek byl zvolen podle technických parametrů 

zadání, které byly v nosnosti vodní nádrže o objemu 2 000 litrů, nádrže na pěnidlo o objemu  

4 000 litrů a příslušenství.  Vozidlo je určeno pro přepravu čtyřčlenné posádky. 

PHA 40 je vybaven odstředivým čerpadlem THT TO 4000, které zajistí dostatečné množství 

hasiva pro lafetovou proudnici ve formě odnímatelného monitoru Apollo. 

Motor splňuje normu EURO 5 bez nutnosti přidávání syntetické močoviny a systémem 

vstřikování paliva CommonRail II generace.  

 

Podvozek MAN TGM 18.290 4x4 BB 

TYP 7043.44 

Motor 6 válcový, přeplňovaný  

Obsah 6 871 cm
3
 

Výkon 213 kW 

Točivý moment 1150 Nm 

Hmotnost 18 000kg 

Rozměry Délka 7 660mm 

Výška 3 270mm 

Šířka 2 550mm 

Rozvor náprav 3 900mm 

Převodovka 8 neredukovaných, 2 řady 

Rok výroby 2010 

tabulka č. 3 [15] 

6.1.1. Specifikace nástavby 

Do nástavby bylo nutné umístit všechnu dnes běžnou výstroj a výzbroj, avšak koncipovanou 

směrem k speciální konstrukci a účelu použití PHA 40 u zásahu. Do nástavby bylo nutné 

umístit rozměrný podstavec pod velkoobjemový monitor Apollo, dva kusy sběrače 

A135/BBBB75, sběrač A135/AA135, hadice A135 (6“) o délce 10metrů, které svými 

rozměry zabírají značné místo. Ergonomického uspořádání nástavby bylo řešeno na počátku 

návrhu vozidla společně s konstruktéry výrobce. Bylo tak docíleno naprosto precizního 

uspořádání a předešlo se tak zbytečným a komplikovaným řešením připomínek změn při 

montáži.  

Kapacita nádrže na vodu byla zvolena 2000 litrů z důvodu dostatečného vydatnosti 

hydrantové sítě v areálech skladů střediska. Pro zásah je vždy nutná dostatečná zásoba vody 
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k zásahu v přepočtu na zasahovaný objekt dle dokumentace zdolávání požáru. Z této 

dokumentace byla vždy nutná zásoba vody k provedení útoku nad rámec objemu nádrží všech 

dosud používaných požárních vozidel, a tudíž byla velikost nádrže zvolena na základě potřeb 

pro požární asistence a sumarizace spotřebované vody ze zpráv o zásahu technických zásahu 

na technologii.  

Velikost nádrže na pěnidlo byla snížena z důvodu přepočtu potřebného množství zásoby 

pěnidla dle posouzení požárního nebezpečí a výpočtové metody nejsložitější varianty požáru, 

a to zásobníku na pohonné látky. Původní množství bylo přepočítáváno na typ pěnidla s 6% 

koncentrací přimíšení. Dnešní pěnidla jsou již převážně 3%, tudíž byla kapacita nádrže na 

pěnidlo zvolena o objemu 4000 litrů.   

 

 

 

obrázek č. 10 Levá strana nástavby [14] 
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obrázek č. 11 Pravá strana nástavby [14] 

 

 

6.1.2. Vodní hasicí zařízení 

PHA 40 je osazeno čerpacím zařízením firmy THT Polička typ THT TO 4000. Velikost 

čerpadla byla s výrobcem vozidla a objednatelem diskutována hned při prvních schůzkách 

nad plány konstrukce automobilu a specifikace výbavy. Požadavek byl na schopnost napájení 

velkoobjemového monitoru Apollo. Konstrukční velikost čerpadla byla mezní pro vybraný 

podvozek, aniž by se musel provádět konstrukční zásah do šasi a uložení čerpadla. Pro 

budoucí stavbu vozidel je nutné věnovat pozornost při volbě velikosti čerpadla a jeho uložení 

do nástavby. 

Čerpadlo pro PHA 40 jednotky HZSP ČEPRO Střelice je konstruováno s těmito parametry: 

nízkotlaký provoz - jmenovitý průtok - 4 000 l.min
-1 

a jmenovitém manometrickém tlaku 1,0 

MPa,
 
vysokotlaký provoz - jmenovitý průtok - 250 l.min

-1
 a jmenovitém manometrickém 

tlaku 4,0 MPa, jmenovitá sací výška 3 m, mezní tlak 1,7 / 5,45 MPa, jmenovité otáčky 2800 

otáček za minutu.
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obrázek č. 12 QHn charakteristika čerpadla [15] 

 

Použité čerpadlo THT TO 4000 může být použito pro nízkotlaký a vysokotlaký provoz, 

popřípadě provoz kombinovaný. 
 
Díky možnostem nového podvozku a řízení otáček motoru elektronickou jednotkou 

automobilu lze ovládat otáčky motoru z kabiny řidiče (pedálem plynu nebo tempomatem) 

nebo z ovládacího panelu čerpacího zařízení (joystickem) při nastavení manuálního režimu 

na displeji u čerpacího zařízení. Také spínáním motoru z panelu obslužného místa je pro 

obsluhu stroje příjemnou změnou oproti starému typu PHA 32.  
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obrázek č. 13 Zadní část nástavby – čerpadlo [14] 

 

Oproti starému typu PHA 32 na podvozku T 815, je automatická pístová vývěva VACUMAT 

s možností ručního vypnutí. Vývěva začne pracovat, jakmile se začne čerpadlo otáčet a je 

poháněna ozubeným řemenem přes elektromagnetickou spojku. Vývěva je automaticky 

odpojena tlakovým spínačem jakmile tlak v čerpadle stoupne nad 0,08 MPa. Toto zlepšení 

usnadňuje obsluhu, ale i optimalizuje chod čerpadla.  

Součástí čerpadla jsou dvě zařízení na ochranu součástek čerpadla: 

- přetlakový ventil na ochranu proti přetlakování vysokotlakého stupně, který se otevírá k 

vrácení vody zpět do nízkotlakého potrubí. 

- tepelný ventil, který pomáhá zabránit přehřátí, ke kterému by mohlo dojít nesprávným 

provozem čerpadla, tj. provozováním čerpadla při vysokých otáčkách se všemi výtlačnými 

ventily zavřenými. Ventil se otevře při teplotě 60° C. 
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6.1.3. Potrubí  

Potrubí je rozděleno na sací, hydrantové, výtlačné (výtlaky pravé a levé strany, vysokotlaké, 

pro střešní lafetu a asanační lištu), pěnidlové a odvodňovací. Některá potrubí plní více funkcí 

díky přepínáním ventilů armatur. 

Sací potrubí z volného zdroje je vyvedeno přímo do skříně čerpacího zařízení v zadní části 

nástavby. Připojovací hrdlo slouží k připojení savice průměru 150mm pro čerpání vody z 

volného zdroje. Součástí sacího potrubí je i potrubí sání z nádrže. Toto potrubí je přes klapku 

sání z nádrže propojeno s nádrží na vodu. Potrubí pro připojení z hydrantu je vyvedeno z 

příruby na zadním čele nádrže a pokračuje na oba boky automobilu, kde je zakončeno 

tlakovou hrdlovou spojkou B75 s víčkem. Přípojka hydrantu je přístupná po vyklopení zadní 

boční stupačky. V každé větvi jsou elektropneumatické ovládané kohouty hydrantu, které se 

ovládají vypínači umístěnými na ovládacím panelu čerpacího zařízení. 

Potrubí výtlačná jsou připojena k rozvaděči čerpadla. Mezi výtlačná potrubí patří potrubí o 

průměru DN 75 levého a pravého výtlaku. Potrubí vysokotlaku je vyvedeno z vysokotlaké 

části rozvaděče čerpadla k průtokovému navijáku umístěnému v pravé zadní skříni, kde 

hadice DN 25 o délce 60 metrů, je ukončena vysokotlakou proudnicí AWG s možností 

regulace průtoku a tvaru výstřikového kužele. Proudnice umožňuje použití pěnotvorného 

nástavce AWG. 

 

obrázek č. 14 Zadní pravá skříň nástavby [14] 
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obrázek č. 15 Zadní levá skříň nástavby [14] 

Potrubí střešní lafetové proudnice je vyvedeno z pravého předního výtlaku rozvaděče 

čerpadla a pokračuje na horní plošinu zadní skříně, kde je ukončeno přírubou pro připojení 

prodlužovacího nástavce velkoobjemového monitoru Apollo [10]. Přívod vody se ovládá 

elektrickým vypínačem umístěným na ovládací skříňce lafety na zábradlí horní plošiny. 

Monitor Apollo [10] je popsán samostatně v kapitole. 

 

obrázek č. 16 Nástavec střešního monitoru UPPER DECK [14] 
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6.1.4. Pěnové hasicí zařízení - přímé přiměšování do čerpadla 

Pěnové hasicí zařízení PHA 40 je rozděleno do dvou nezávislých napojení a použití.  

Použití systému přímého přiměšování čerpadla je používáno standardně u všech požárních 

vozidel. Používá se přiměšovací jednotka, jejichž popis prvků a funkce je popsána níže. 

 

 

obrázek č. 17 Přiměšovací jednotka [15] 

Legenda: 

1 regulační klapka přiměšování  

2 přiměšovače  

3 magneticko-indukční snímač MIS THT 40 

4 kohout proplachu  

5 kohout pěnidla z volného zdroje  
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Na vozidle je použit univerzální systém automatického přiměšování pěnidla FACS .  

Základní součástí tohoto systému jsou: 

 centrální jednotka FACS (FACS-FCU) s předním ovládacím panelem s grafickým 

displejem a zadním panelem se systémovými konektory umístěná na ovládacím panelu 

čerpadla  

 krokový motor s převodovkou a škrticí klapkou pro regulaci přívodu pěnidla;  

 magneticko-indukční snímač průtoku pěnidla MIS THT 40 a magneticko-indukční 

snímač průtoku vody MIS THT 125 (součást čerpadla).  

Základní funkcí centrální řídicí jednotky univerzálního systému automatického přiměšování 

pěnidla je regulace přiměšování pěnidla do vody prostřednictvím měření průtoků pomocí 

magneticko-indukčních snímačů a následným řízením krokového motoru spojeného s 

mechanismem regulační klapky. 

 

Elektronická regulace má plynule volitelný rozsah přiměšování. Rozsah 0 – 6% je určen pro 

použití klasických proteinových a syntetických pěnidel a rozsah 0 – 1, 2% pro použití pěnidel 

typu PYROCOOL. Pro rychlou volbu umožňuje elektronická regulace uložení dvou hodnot 

procenta přimíšení do paměti. Nastavené procento přimísení je automaticky udržováno 

nezávisle na okamžitém průtoku na výstupu z čerpadla. Skutečné procento přimísení je 

zobrazováno na displeji elektronické jednotky s přesností na jednu desetinu. 

 

 
 

obrázek č. 18 Motor regulační klapky [15]               obrázek č. 19 Elektronická jednotka 

                    přiměšování FACS FCU [15] 

 

 



 23 

6.1.5. Pěnové hasicí zařízení - přiměšování do externích přiměšovačů na výtlacích 

Na potrubí pěnidla, které dopravuje pěnidlo do čerpadla přiměšovače, je napojena větev 

potrubí, která je vyvedena do bočních skříní nástavby, do prostoru zadních bočních stupaček. 

Jsou to pomocné přípojky pěnidla z nádrže pro napojení externích přiměšovačů AWG. 

Kohouty pomocných přípojek pěnidla jsou umístěny v levé a pravé zadní skříni. Tato úprava 

je z důvodu zkušeností z požárních asistenci, při kterých byl použit pěnový proud. Takto 

nebude nutné zapěňovat skříň čerpadla pěnidlovým roztokem při tvoření pěnového koberce 

malých rozměrů a spotřeby. Předejde se tak snižování životnosti čerpadla, těsnění a armatur.  

 

 

 
 

obrázek č. 20 Zapojení externího přiměšování [14] 

 

6.1.6. Ovládací panel čerpacího zařízení 

Ovládací panel umožňuje přehlednou a snadnou obsluhu nástavby s přehledem provozních 

parametrů čerpadla a přiměšovače 

Z místa obsluhy nástavby je možné spustit běh motoru s podmínkou zařazení neutrálního 

stupně převodové skříně a připojení náhonu čerpadla přes elektrovzduchový ventil spojky.  
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       Legenda: 

 
obrázek č. 21 Kontrolní a ovládací prvky čerpacího zařízení [15] 

6.2. Hodnocení 

PHA 40 je a bude ekvivalentním nástupcem řady pěnových hasících automobilu typu PHA 32 

T 815. Do nového PHA 40 byly vloženy všechny inovační připomínky za použití 

nejnovějších trendu v použitých materiálech pro výrobu. Také možnosti v oboru navrhování 

konstrukce s možností náhledu 3D rozměru uspořádání nástavby, bylo značně usnadnění při 

řešení uložení výstroje a výzbroje. Přesným propracováním nástavby a propočtem hasebních 

látek s přihlédnutím k dokumentaci zdolávání požáru a posouzení požárního nebezpečí, se 

podařilo využít úložný prostor do maximálních detailů a nebylo nutné volit těžší třídu 

podvozku z důvodu přepravy dostatečného množství pěnidla a vody. Velikost čerpadla byla 

poprvé použita u tohoto PHA a stane se standardní velikostí pro další požární automobily pro 

jednotky HZSP ČEPRO, a.s. Praha. 
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7. Monitor Apollo 
Při vyhodnocování taktických a prověřovacích cvičení s tématem likvidace požáru zásobníku 

pohonných látek vzešel požadavek dopravit značné množství hasící pěny na plochu zásobníku 

za normativní dobu požárního útoku. Po průzkumu trhu byl zvolen monitor Apollo firmy 

Akron Brass[12].  

 

obrázek č. 22 Monitor Apollo [10] 

Na samotný monitor Apollo je použita pěnotvorná tryska Akrofoam Pyrolite 4475 s ruční 

regulací tvaru kužele výstřikového vodního nebo pěnového proudu. Díky pružinovému 

regulátoru a vstupnímu množství vody je možné regulovat dostřik monitoru, a to při volbě 

průtoku na 1325, 1900, 2900 nebo 3800 l.min
-1

. Maximální průtok trysky je 4800 l.min
-1

, za 

předpokladu dodržení bezpečnostních podmínek výrobce, což jsou ukotvení těla monitoru 

v prostoru a maximálnímu sklonu v přenosu reakční síle monitoru [11].   

 

Velkoobjemový monitor Apollo je konstruován tak, že je odnímatelný horní díl, s možností 

napojení vodní a pěnotvorné trysky, která umožňuje regulaci trysky podle průtoku hasiva, od 

spodního dílu přípojné armatury s připojením spojkou A 135 (6“) tvořící podstavec pro 

použití v terénu. 

Na přívodní spojku A135 monitoru je pro napájení dostatečného množství hasiva vyroben 

sběrač A135/AA135 s půlspojkami 6“. Na tento sběrač je možné použít kombinaci připojení 

dvou vedení hadic A135 pro přívod vody na větší vzdálenost od výkonných čerpadel. Další 

možnou variantou je možné připojit dva sběrače A135/BBBB75 a připojit tak dostatečné 

množství hadic, celkem až osmi vedení B, dle možností od CAS nebo hydrantové sítě. Celá 

sestava je uložena v nástavbě PHA 40 a je nedílnou součástí nasazení pěnového hasícího 

automobilu u zásahu. 
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obrázek č. 23 Zapojení monitoru Apollo a sběračů, A/AA, A/BBBB [14] 

Pro napájení monitoru na střeše nástavby PHA ve funkci lafety, je pro napájení pěnidlem 

vyvedena přípojná půlspojka C 52 s jehlou na dno pěnidlové nádrže. Po připojení savičky 

mezi lafetu a pěnidlovou nádrž je možné vyrobit pěnu bez použití přiměšovače s přímím 

přimíšením čerpadla. Je tak možné použít pouze samotného výkonu čerpacího agregátu. 

 

obrázek č. 24 Uložení monitoru na nástavbě [14] 
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8. Závěr 
Novým pěnovým hasícím automobilem PHA 40 pro jednotku HZSP ČEPRO Střelice byla 

dána možná koncepce obnovy MPT jednotek HZSP ČEPRO. Byly vyhodnoceny veškeré 

aspekty, za jakých podmínek lze na požárních vozidlech snížit kapacitu pěnidlové a vodní 

nádrže oproti používané dosluhující technice. 

Novou konstrukcí nástavby vozidla, vedení armatur čerpacího ústrojí a variabilního přimíšení 

pěnidla se dosáhlo jednodušší obsluhy nástavby pro uživatele. Přehlednější panel obslužného 

místa nástavby nového PHA 40 je oproti staré nástavbě jednodušší, a to díky elektronickým 

prvkům, logickému uspořádání nových prvků přimíšení pěnidla, víceúčelového využití 

potrubních armatur, díky různé kombinaci zapojení ventilů, armatur rozvodů vody a pěnidla.  

Rozšířením možností použití přimíšení pěnidla mimo sání do čerpadla přes externí 

přiměšovače, je odbourán krok proplachu čerpadla v daném případě použití. Při variantě 

napojení externích přiměšovačů na výtlaky čerpadla nastane úspora vody a hlavně pěnidla. Je 

tak možné předpokládat, že u nové koncepce PHA 40 bude vyšší životnost a odolnost 

použitých materiálů, menší poruchovost nástavby a tím úspora provozních a servisních 

nákladů. Na předešlém PHA 32 docházelo často k poruchám netěsnosti přírub pěnidlového 

potrubí a rozvodu, z důvodu působení agresivních vlastností, vysokého pH pěnidla, na 

pryžové těsnění přírub a spojů. Osvědčilo se pořízení velkoobjemového monitoru Apollo, 

firmy Akron Brass, který umožňuje víceúčelové použití, na PHA 40 jako lafetovou proudnici 

pro vodní a pěnový proud, tak i možnost použití monitoru mimo vozidlo za využití 

výkonného čerpadla PHA 40. Ze známých požárů v petrochemickém průmyslu z tuzemska a 

zahraničí např. zásobníků pohonných hmot a technologie pro výrobu hořlavých látek, je 

nasazení velkoobjemových monitorů a čerpadel vždy komplikovaný. Nasazení výše uvedené 

varianty je jedním z účinných způsobů likvidace požárů v petrochemii, i když si vyžaduje 

hlubší přípravu sil a prostředků pro zásah. PHA 40 je kompletně vybaven pro takové použití 

za předpokladu dostatečného množství hasební vody. Novým pěnovým hasícím automobilem, 

který je v této práci popsán, je založena nová platforma konstrukce a vybavení, pro právě 

probíhající obnovu požárních vozidel u Hasičských záchranných sborů podniku ČEPRO, a.s., 

Praha. Návrhu a samotné konstrukci bylo věnováno bezmála osmnáct měsíců příprav 

dokumentace, požadavků na vybavení, uspořádání a konstrukci, včetně výběrového řízení 

v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, ze kterého vzešel výběr nejvhodnějšího typu 

vozidla, podvozku a nástavby. Z této práce je možné si vzít pro další konstrukci a výrobu 

provedenou předlohu konstrukce a vybavení, a dále ji rozvíjet o nové inovační trendy a prvky 

dostupné v oboru požární vybavenosti pro zásahy v objektech obdobných jako jsou sklady 

pohonných hmot společnosti ČEPRO, a.s., Praha.   
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Pěnový hasicí automobil pro potřeby ČEPRO, a.s. Praha 
 

Čapka Vladimír 
 
Příloha č.1  Rozmístění výbavy PHA 40 MAN TGM 18.290 4x4 BB  7043.44 ČEPRO a.s. 

 

 

Kabina řidiče 

1 ks Dalekohled 10x50 

4 ks Svítilna ruční Streamlight Survivor 

12 par Rukavice lékařské  

2 ks Nůž na bezpečnostní pásy 

2 ks Řezák na pásy 

1 ks Detektor koncentrace par a plynů  

1 sada Náhradní žárovky v obalu 

1 ks Přenosný bezdotykový IR teploměr 

 

 

Přední skříň levá 

1 ks Osvětlovací stožár 

1 ks Elektrocentrála GEKO 4400 

1 ks Zemnící kolík 

1 ks Hasicí přístroj práškový PG6  

1 ks Hasicí přístroj sněhový S5  

1 ks Ventilátor MH 236  

1 ks Kanystr 10L PHM 

1 ks Kombinovaný kanystr OREGON 

1 ks Motor. řetězová pila Husqvarna 372 

1 ks Prodlužovací kabel 

5 ks Dopravní kužel 

1 ks Kužel s výstražným světlem  

1 ks Podstavec na monitor  APOLLO

  

1 ks Rozdělovač A135 (6“) /BBB75  

2 ks Izolovaná hadice A (6“) 135x10 

2 ks Sběrač 4x75 na A135 (6“) 

1 ks Sběrač 2xA135(6“) na A135 (6“) 

   

Přední skříň pravá 

4 ks Izolovaná hadice 75x20 v koši 

4 ks Izolovaná hadice 52x20 v koši 

2 ks Koš na hadice 2x52 

2 ks Koš na hadice 2x75 

4 ks Dýchací přístroj AUER 

2 ks Záložní lahev k DP 

1 ks VRVN1 

1 ks Pákové kleště  

1 ks Ploché páčidlo  

2 ks Bedna ukládací 600x400x220 

2 ks Upevňovací popruh s rychlosponou 

 50mm – 10m  

2 ks Vázací lano – 15m  

1 ks Vázací provaz průměr 8mm – 2m  

1 ks Háček na kanálové poklopy  

 

1 ks Nízkoprůtažné lano 11x30 m  

1 ks Nízkoprůtažné lano 11x60 m 

5 ks Pytel PE 70x110 černý  

1 ks Fólie 24x4m  

1 ks Vytyčovací páska 500 m  

1 ks Průtokový kartáč + hadice 

3 ks Oblek protižárový 

ISOTEMP2000/F1 

1 ks Plastový box s nástroji  

1 ks Batoh zdravotní   

   

Zadní skříň levá 

4 ks Izolovaná hadice 75x20  

4 ks Izolovaná hadice 52x20  

2 ks Izolovaná hadice 75x5  

1 ks Klíč k nadzemnímu hydrantu  

1 ks Klíč 75/52  

1 ks Rozdělovač  

1 ks Clonová proudnice 52 

1 ks Proudnice 52  

1 ks Proudnice 75  

2 ks Proudnice 52 - TURBOJET  

4 ks Přechod 75/52 

1 ks Přechod 52/25 

1 ks Přechod 110/75 

1 ks Přechod 150/110 

1 ks Přenosný kulový kohout 75  

1 ks Přiměšovač + savička  

1 ks Sáček na objímky 

4 ks Objímka C  

8 ks Objímka B 

4 ks Vazák na hadice  

1 ks Ventilové lano 8x25m  na 

vidlici  

1 ks Záchytné lano 10x20m na vidlici  

1 ks Krabice na těsnění  

 

Zadní skříň pravá 

1 ks Vysokotlaká proudnice AWG  

1 ks Pěnotvorný nástavec AWG 

1 ks Proudnice pěnová P6  

1 ks Klíč 75/52  

1 ks Přetlakový ventil  
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Horní plošina 

1 ks Bedna na nářadí (2560x600x400) 

1 ks Bedna na savice (2300x600x400) 

1 ks Nosítka zdravotní 

1 ks Požární sekera   

1 ks Motykosekera  

1 ks Krumpáč v nejiskřivém provedení  

2 ks Lopata v nejiskřivém provedení  

2 ks Cestářské koště s násadou  

1 ks Rýč v nejiskřivém provedení 

1 ks Dvoudílný trhací hák AL  

5 ks Savice 150x2 m 

1 ks Sací koš 150 

1 ks Sací hadice pěnidla lafety – (průměr 

 40mm délka 2.5m) 

 

1 ks Sací nástavec na pěnidlo 

1 ks Čtyřdílný skládací žebřík  

2 ks Přejezdový můstek (HARTMAN)  

1 ks Proudnice pěnová BLIZZARD 350  

1 ks Ejektor stojatý  

1 ks Lafetová proudnice APOLLO s 

 nástavcem AKRON  

 

Zadní skříň – nad agregátem 

1 ks Hydrantový nástavec  

1 ks Klíč k podzemnímu hydrantu. 

2 ks Klíč 125/75 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3 

Pěnový hasicí automobil pro potřeby ČEPRO, a.s. Praha 
 

Čapka Vladimír 
 
 
 
Příloha č.2 Schéma zapojení nástavby PHA 32 T 815 – vodní a pěnidlové zařízení 
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Pěnový hasicí automobil pro potřeby ČEPRO, a.s. Praha 
 

Čapka Vladimír 
 
Příloha č.3 Schéma zapojení nástavby PHA 40 MAN TGM 18.290 4x4 BB  7043.44 

ČEPRO a.s. – vodní a pěnidlové zařízení 
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Pěnový hasicí automobil pro potřeby ČEPRO, a.s. Praha 
 

Čapka Vladimír 
 
Příloha č.4  Schéma obsluhy PHA 40 MAN TGM 18.290 4x4 BB  7043.44 ČEPRO a.s. 
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Pěnový hasicí automobil pro potřeby ČEPRO, a.s. Praha 
 

Čapka Vladimír 
 
Příloha č. 5  Rozměry PHA 40 MAN TGM 18.290 4x4 BB  7043.44 ČEPRO a.s. 
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