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Richter, M. Perspektiva využití přenosných motorových stříkaček. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB–Technická univerzita Ostrava, Fakulta Bezpečnostního Inţenýrství, 2012. 61 s. 

 

Tato bakalářská práce řeší problematiku pouţití přenosných motorových stříkaček u 

jednotek poţární ochrany. Formou dotazníkového průzkumu na Územním odboru Nový Jičín 

je zjištěno, při jakých činnostech jsou tyto stříkačky nejčastěji pouţívány. Dále je 

vyhodnoceno, u kterých jednotek poţární ochrany by byla vhodná modernizace přenosných 

motorových stříkaček za moderní typy nebo za kalová nebo plovoucí čerpadla. V práci je také 

uvedena současná nabídka přenosných motorových stříkaček na středoevropském trhu a 

proveden výběr moţných alternativ pomocí multikriteriální analýzy stříkaček, které by mohly 

nahradit nejrozšířenější přenosné motorové stříkačky typu PS 12.  
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This bachelor thesis solves the issue of the usage of motor portable fire pumps for fire 

protection units. Through questionnaire survey in the Territorial department Nový Jičín is 

found in what actions are most commonly used these pumps. It will also be evaluated, for 

which fire protection units would be appropriate modernization of motor portable fire pumps 
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current range of motor portable fire pumps in the Central European market and made a 
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Úvod 

 V bakalářské práci se budu zabývat přenosnými motorovými stříkačkami u JPO na 

Územním odboru Nový Jičín a perspektivou jejich vyuţití do budoucna. Jelikoţ 

celorepublikový průzkum dané problematiky by byl velice rozsáhlý, vybral jsem pouze 

Územní odbor Nový Jičín, kde je bohaté zastoupení všech kategorií jednotek poţární ochrany, 

proto bychom ho mohli povaţovat za příklad exemplární mezi ostatními Územními odbory v 

ČR. Svůj průzkum bych chtěl zaměřit především na jednotky dobrovolných hasičů, tzn. 

jednotky kategorie JPO II, JPO III a JPO V. Na Územním odboru Nový Jičín jsou pouze dvě 

poţární stanice typu JPO I, a to stanice HZS MSK Bílovec a Nový Jičín. Jednotky 

podnikových hasičů do tohoto průzkumu z důvodu jejich předurčenosti nebudu zařazovat. 

 V úvodní části bude uvedeno obecné pouţití poţárních stříkaček, historie přenosných 

motorových stříkaček v českých zemích, popis známého typu PS 12 R1 a způsoby přepravy 

těchto stříkaček k zásahu.  

 V následující části bude uvedeno plošné pokrytí ÚO Nový Jičín jednotkami poţární 

ochrany a dále pouţití přenosných motorových stříkaček u jednotlivých jednotek PO.  

 Vyhodnocením dotazníkového průzkumu bych chtěl dále provést zhodnocení 

pouţitelnosti a servisních nároků nejběţnějšího typu PMS PS 12. Velitelé jednotlivých JSDH 

posoudí díky uvedenému dotazníku své zkušenosti a představy o budoucnosti přenosných 

motorových stříkaček ve vztahu ke svým jednotkám PO.    

 V další části bude prezentovaná aktuální nabídka přenosných motorových stříkaček na 

středoevropském trhu. Budou uvedeny technické parametry a orientační ceny těchto 

přenosných motorových stříkaček, které by se mohly stát náhradou stříkaček typu PS 12. 

Pomocí multikriteriální analýzy bude vyhodnoceno, které vybrané stříkačky mají nejlepší 

vlastnosti a parametry, tedy i nejlepší předpoklady, aby se staly nástupci typu PS 12. 

 V neposlední řadě bude popsáno vyuţití typu PS 12 v poţárním sportu a uvedeny 

předpokládané výdaje na sportovní úpravy, ale také na běţné opravy a údrţbu PS 12.   

 V závěrečné části bude vyhodnoceno, kterým JPO je moţné doporučit výměnu 

stávajících přenosných motorových stříkaček PS 12 za moderní typy. Zároveň bude 

posouzena moţnost náhrady přenosných motorových stříkaček motorovými kalovými 

čerpadly nebo plovoucími čerpadly a uvedeny jejich výhody a nevýhody. 

 Hlavním cílem této práce je tedy vyhodnotit, které JPO má v současnosti smysl 

vybavovat novými přenosnými motorovými stříkačkami. 
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Rešerše  

Po průzkumu všech dostupných zdrojů jsem došel k názoru, ţe uvedenou 

problematiku dosud do důsledku neřešil ţádný autor. Jedna ze starších bakalářských prací 

z fakulty bezpečnostního inţenýrství z roku 2008 se danou problematikou okrajově zabývá.  

 

Dohnal, J., Lošák, J. Technické prostředky požární ochrany I. Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum, 1998. ISBN: 80-86111-22-9. 

Tato publikace popisuje stříkačky z hlediska hydromechaniky. Jsou zde uvedeny 

výpočty výkonu, účinnosti a ztrát odstředivého čerpadla. Zabývá se celkovou charakteristikou 

čerpadla v závislosti na průtoku, tlaku a sací výšce. Nalezneme zde také funkci proudového 

čerpadla a vývěv u čerpadel [1].  

 

Lošák, J. Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 1999. 

ISBN: 80-86111-45-8. 

Publikace je zaměřena především na mobilní poţární techniku. Je zde popsáno 

odstředivé a pístové čerpadlo včetně určení jejich účinnosti. Jsou uvedeny příklady 

jednotlivých typů zásahových poţárních vozidel a jejich technické parametry. Z našeho 

pohledu jsou stěţejní dopravní automobily slouţící k přepravě přenosných motorových 

stříkaček. 

 

Kratochvíl, M., Kratochvíl, V. Technické prostředky požární ochrany. Ostrava: Edice SPBI 

Spektrum, 2009. ISBN: 978-80-7385-064-7. 

 Relativně aktuální publikace se zabývá veškerými technickými prostředky poţární 

ochrany běţně pouţívanými v ČR. Je zde uveden i základní popis PMS typu PS 12 R1 a je 

popsáno několik typů kalových a plovoucích čerpadel, které pouţívají JPO v ČR [2].   

 

ČSN EN 14466+A1. Požární čerpadla - Přenosné motorové stříkačky - Požadavky na 

bezpečnost, a provedení, zkoušky. ÚNMZ, březen 2009. 

Tento dokument platí pro přenosné motorové stříkačky pouţívající odstředivá čerpadla 

dle EN 1028, které jsou poháněny vlastním spalovacím motorem, nejsou určeny k trvalému 

zabudování do poţárních vozidel a nejsou určeny k provozu bez obsluhy. 
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Norma sjednocuje veškeré poţadavky na bezpečnost PMS. Jsou zde uvedeny 

poţadavky na celkovou ergonomii, hladinu hluku, typ čerpadla, technické parametry nebo 

ověřování výkonu a funkčnosti PMS aj [5].  

 

Zdráhala, M. Připravenost jednotek PO na povodně v obci Ústí, okres Přerov. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta Bezpečnostního Inţenýrství, 2008, 36 s. 

 Bakalářská práce zabývající se připraveností na povodňovou situaci v dané obci. 

V závěru je uveden návrh na optimalizaci a modernizaci techniky v daném regionu.  
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1   Přenosné motorové stříkačky a jejich použití 

 

1.1   Vynález hasičské stříkačky  

 K hašení poţárů se po celá staletí pouţívaly různé dřevěné nádoby nebo koţená vědra. 

Hasilo se řetězovým způsobem z ruky do ruky, kdy vedle sebe stály dvě řady lidí, jedna řada 

si předávala nádoby plné a druhá řada prázdné. Tento způsob byl značně ztrátový, jelikoţ se 

při transportu mnoho vody vylilo. Zároveň nebylo moţné se k ohni kvůli vysoké teplotě a 

zplodinám hoření přiblíţit na bliţší vzdálenost. Přesto ruční hašení „vědry“ vydrţelo po celá 

staletí aţ do nástupu modernější a účinnější techniky.  

 Za prvního vynálezce hasičské stříkačky se povaţuje řecký učenec Ktésibios, který ţil 

ve 3. století př. n. l. V 1. století př. n. l. Ktésibiovu stříkačku zdokonalil řecký učenec Herón, 

zvaný Méchanikos. Jednalo se o přenosné dvouválcové pístové čerpadlo s vodní nádrţí, 

tryskou neboli proudnicí a čerpací pákou. Stříkačka na tomto principu se s různými 

vylepšeními pouţívala v podstatě aţ do začátku 18. století. V roce 1725 představil světu 

Angličan Richard Newsman ručně poháněnou poţární stříkačku, která jiţ měla ve výbavě 

hadici, vynalezenou Holanďanem Van den Heidenem. Tato stříkačka zajišťovala průtok vody 

aţ 12 litrů za sekundu o dostřik aţ do vzdálenosti 40 metrů. První parní stříkačka byla 

vyrobena v Anglii v roce 1829 a první hasicí zařízení, které pouţívalo spalovací motor, 

vzniklo v roce 1907 v USA [6].  

 

1.2   Historie hasičských stříkaček v českých zemích 

Jedním z prvních výrobců hasičských prostředků a stříkaček v českých zemích byla 

firma Smekal, zaloţená v roce 1820. Tato firma prošla dlouhým vývojem od výroby ručních, 

přes parní aţ po motorové spalovací stříkačky. Nástupcem firmy Smekal je dnešní výrobce 

hasicí techniky Strojírna Potůček Slatiňany.    

Další velmi rozšířené stříkačky má na svědomí továrna Stratílek, zaloţená v roce 1899 

ve Vysokém Mýtě. Firma začala s výrobou parních stříkaček, postupným rozvojem započala 

s produkcí centrifugálního čerpadla s dvouválcovým motorem, v zápětí se čtyřválcem a 

šestiválcem. To byl základ pro celou řadu stříkaček dvoukolových, čtyřkolových a 

automobilových. Stříkačky se dobře prodávaly po celé republice i v zahraničí. Bohuţel 

výrobu dvakrát zasáhla světová válka, coţ sebou neslo omezení výroby. Definitivní konec 

zasadil firmě Stratílek únor roku 1948. Továrna byla postupně transformována na Továrnu 

hasicích zařízení (THZ), v roce 1962 se sloučila s druhým vysokomýtským závodem Karosa, 
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který byl v té době výhradním výrobcem autobusů v Československu. V době normalizace 

byly vyvinuty dobře známé cisternové automobilové stříkačky na podvozcích Tatra 148 a 

815, Škoda 706, Liaz a Avia. Od roku 1985 se výroba hasicí techniky postupně stěhuje do 

bývalých opravárenských dílen v Poličce [7]. Po roce 1989 je firma zprivatizována a 

přejmenována na THT, s.r.o. Polička, která dnes patří mezi nejznámější a nejúspěšnější 

výrobce mobilní poţární techniky, kontejnerů, armatur a dalších produktů v ČR. Samozřejmě 

existovali a existují i jiní méně známí výrobci hasičské techniky, kteří působili a dodnes 

působí v českých zemích. 

 

1.3   Přenosná motorová stříkačka PS 12 

 PS 12 byla přímým nástupcem stříkačky typu PS 8 s dvoutaktním motorem a výkonem 

čerpadla 800 l/min, jehoţ výroba probíhala do roku 1964. Ještě staršími předchůdci byly dnes 

jiţ méně známé stříkačky typu PS 2, 4 a 6. PS 12 nebyla vyvíjena nikde jinde neţ ve 

Vysokém Mýtě, v Továrně hasičských zařízení (THZ).  

 Předpokládám, ţe z řad dnešních hasičů, ať uţ profesionálních nebo dobrovolných, 

neexistuje ani jeden, který by tento typ stříkačky neznal. Stříkačka PS 12 se během 

normalizačních 70. a 80. let rozšířila téměř ke všem sborům dobrovolným i profesionálním 

v celém Československu. Největší zastoupení měla a stále má PS 12 samozřejmě u sborů 

dobrovolných hasičů obcí, které ji pouţívají při čerpání vody, dálkové dopravě vody apod., 

ale zejména při soutěţích v poţárním sportu při disciplíně nazvané poţární útok. U krajských 

sborů HZS se v současné době PS 12 prakticky nevyskytuje, výjimkou mohou být pouze 

zachovalé skladové záloţní kusy. PS 12 byla v podstatě nahrazena lehčími a pro jejich 

rozličnou zásahovou činnost účinnějšími kalovými a plovoucími čerpadly. Podobná situace 

nastává i u sborů dobrovolných hasičů, takţe stříkačky PS 12 jsou postupně vytlačovány 

plovoucími a kalovými čerpadly.  

Přesto dodnes existuje mnoho sborů, zejména nejniţší kategorie JPO V, které vlastní 

pouze tento typ stříkačky a v případě nutnosti jej naloţí do přívěsného vozíku nebo dodávky a 

jedou na místo zásahu. I přes své stáří je stříkačka PS 12 dodnes dobře pouţitelná a 

dostatečně výkonná. Rovněţ dostupnost náhradních dílů a servisní zázemí je, jak bude v této 

práci dále uvedeno, dodnes na přijatelné úrovni. Proto se pouţívá např. v období záplav a 

nutnosti čerpání velkého mnoţství vody a po delší dobu.     
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1.4   Použití odstředivého čerpadla u PMS 

 Většina dnes pouţívaných a vyráběných přenosných motorových stříkaček vyuţívá 

radiální odstředivé čerpadlo. Pouţívá se čerpadel jednostupňových s jedním oběţným kolem. 

V případě vícestupňových je více oběţných kol v řadě za sebou a s převaděči, coţ je výhodné 

při čerpání vody do větších výšek. Jednostupňové odstředivé čerpadlo se skládá ze spirální 

skříně, oběţného kola a rozvaděče. 

 Čerpaná kapalina vstupuje sacím otvorem do oběţného kola, jehoţ lopatkami je 

unášena a díky odstředivé síle radiálně tlačena k obvodu kola, proto čerpadlo radiální. Roste 

rychlost a tlak kapaliny. Na obvodu kola má kapalina nejvyšší rychlost, tudíţ i největší 

kinetickou energii. Tuto energii kapalina získává od motoru čerpadla, který pomocí dráţkové 

hřídele pohání oběţné kolo. Z oběţného kola kapalina dále postupuje do difuzoru a do 

spirální skříně. V těchto částech se zvyšuje průtočný průřez, kterým kapalina proudí, čímţ se 

sniţuje rychlost kapaliny podle rovnice kontinuity a zároveň se zvyšuje tlak podle 

Bernoulliho rovnice. Difuzor se skládá z lopatek, které usměrňuji tok kapaliny a zvyšují tak 

celkovou účinnost čerpadla. V některých případech difuzor není pouţit vůbec a kapalina 

přechází z oběţného kola přímo do spirální skříně [8].  

 Odstředivé čerpadlo je nutné před vlastním spuštěním zavodnit, k tomu slouţí tzv. 

vývěva, díky které čerpadlo nasaje vodu pomocí vytvoření podtlaku v sacím řádu. Pouţívá se 

několik druhů vývěv: pístové, vodokruţné, rotační, lamelové, plynové na spálené a nespálené 

plyny.  

Odstředivá čerpadla se hodí pro čerpání vody s velkými průtoky, nedokáţe však 

pracovat s vyššími tlaky jako např. čerpadla objemová. Na druhou stranu pracují při větších 

tlacích neţ běţná plovoucí a kalová čerpadla. Údrţba odstředivých čerpadel je jednoduchá, 

spočívá v celkové kontrole jeho těsnosti, pravidelném odvodňování, kontrole mazání a 

správné funkce loţisek oběţného kola.  

 

1.5   Přeprava přenosných motorových stříkaček 

 Nejběţnější způsob přepravy je pomocí dopravního automobilu (DA), kde je PMS 

umístěna v jeho účelové nástavbě a lze ji na místě zásahu z této nástavby vyjmout a přenést 

na určené místo. Mnohdy toto čerpadlo můţe slouţit zároveň jako čerpadlo u menších CAS, 

které mají k dispozici nádrţe o menším objemu vody slouţící k prvotnímu zásahu vodou. 

V takovém případě je PMS vlastně víceúčelová a toto řešení shledávám jako velice výhodné. 

Tento způsob je rozšířen do velké míry např. v sousedním Německu a Polsku. V ČR je 
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celková koncepce poněkud odlišná. Tento způsob je dobře pouţitelný např. u DA nejniţší 

hmotnostní kategorie L, tedy s hmotností do 7,5 tuny. Někdy můţe PMS slouţit pouze 

k zavodnění čerpadla CAS. Na Obr. 1 lze vidět příklad umístění PMS a další výbavy v DA.   

 Dalším velice rozšířeným způsobem přepravy, který je dnes spíše na ústupu, je převoz 

pomocí přívěsného vozíku za CAS nebo DA. V Československu byly v minulosti pouţívány 

přívěsné vozíky pro PMS např. typu PS 8 a PS 12. Tyto přívěsné vozíky obsahovaly všechnu 

potřebnou výbavu pro provedení protipoţárního zásahu. Voda však musela být dostupná 

z externího vodního zdroje nebo z CAS. Dnes se jiţ prakticky u zásahů nepouţívají, zřejmě 

z důvodu pouţití přepravy PMS v DA nebo CAS a zhoršené manévrovatelnosti či zvýšení 

celkové délky zásahového vozidla. Přesto je dodnes k různým činnostem pouţívá mnoho 

jednotek sborů dobrovolných hasičů, zejména kategorie JPO V. Pouţívají se často i běţné 

přívěsné vozíky za osobní automobil, zejména při převozu PMS v rámci poţárního sportu. 

V nouzovém případě lze tuto moţnost pouţít i při cestě k zásahu. Osobně se s tímto finančně 

nenáročným způsobem přepravy setkávám u několika sborů dobrovolných hasičů 

vyskytujících se v okolí mého bydliště.     

 Přeprava PMS v nástavbě CAS je omezená, protoţe nástavba CAS neposkytuje 

dostatek prostoru pro umístění rozměrově nadměrné PMS. Naopak je zde dostatek místa pro 

umístění kalových a plovoucích čerpadel menších rozměrů.  

 Kaţdopádně jako nejschůdnější řešení bych volil přepravu v nástavbě DA. Mnoho 

JPO vlastní DA dodávkového typu, kde je v zadní časti vozidla prostor pro umístění věcných 

prostředků poţární ochrany a tedy i pro umístění PMS. V případě těchto vozidel však 

většinou nastává problém s celkovým rozloţením prostoru a vyhrazením místa pro značně 

rozměrnou PMS, coţ představuje pro kaţdou takovou JPO velkou dávku trpělivosti, úsilí a 

samozřejmě financí, aby celkový výsledek byl co moţná nejvíce podle jejich poţadavků.   

 

Obr. 1  Umístění PMS a elektrocentrály v DA Ford Transit JSDH Vrahovice [9] 
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2   Plošné pokrytí Územního odboru Nový Jičín 

Plošné pokrytí vychází ze zákona č. 133/1985 Sb., o poţární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů [3] a z vyhlášky MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek 

poţární ochrany v platném znění [4]. Jednotky ÚO Nový Jičín jsou pro účely plošného 

pokrytí rozděleny do šesti kategorií JPO I aţ JPO VI. Jejich počet je uveden v Tabulce 1. 

    

Tabulka 1  Počet JPO na ÚO Nový Jičín [10] 

Kategorie JPO Počet 

JPO I 2 

JPO II 9 

JPO III 10 

JPO IV 3 

JPO V 61 

JPO VI 2 

 

 Celkový počet JPO na ÚO Nový Jičín je 87. Porovnáme-li tento počet s ostatními 

územními odbory moravskoslezského kraje, zjistíme, ţe se ÚO Nový Jičín řadí k odborům 

s nejvyšším počtem JPO. Zejména počet jednotek kategorie JPO V je druhý nejvyšší v kraji. 

Nejvíce JPO je na ÚO Opava, nejméně naopak na ÚO Karviná. Celkové srovnání je 

znázorněno v Tabulce 2. Mapa plošného pokrytí ÚO nový Jičín je na Obr. 2. 

 

Tabulka 2  Počet JPO na jednotlivých ÚO moravskoslezského kraje [10] 

Územní odbor JPO I JPO II JPO III JPO IV JPO V JPO VI Celkem 

Bruntál 3 15 7 0 17 3 45 

Frýdek-Místek 3 7 18 2 57 0 87 

Karviná 5 0 13 1 21 2 42 

Nový Jičín 2 9 10 3 61 2 87 

Opava 3 9 20 0 75 6 113 

Ostrava 6 2 20 4 13 4 49 

Celkem 22 42 87 10 245 17 423 

 

Územní odbor Nový Jičín geograficky odpovídá okresu Nový Jičín. Na jeho území je 

celkem 5 obcí s rozšířenou působností: Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový 

Jičín a Odry. 
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Obr. 2  Mapa plošného pokrytí a rozmístění JPO na ÚO Nový Jičín [11] 

 

ÚO Nový Jičín nabývá v okrajových částech horského charakteru a je hustě zalesněn. 

Prochází jím důleţité silniční (dálnice D47, silnice R48) a ţelezniční (Ostrava - Přerov - Praha) 

tepny. Nachází se zde několik zátopových oblastí, největší z nich kolem řeky Odry, v oblasti 

nazývané jako Moravská brána. Dalšími významnějšími toky jsou řeky a potoky Lubina, 

Jičínka, Bílovka a Sedlnice. Tyto a další menší toky mohou způsobit lokální záplavy, jako 

tomu bylo např. při záplavách v roce 1997. Právě toto nebezpečí má hlavní význam pro 

vybavování JPO všech kategorií na ÚO Nový Jičín přenosnými motorovými stříkačkami, 

kalovými a plovoucími čerpadly, které mají v případě této mimořádné události svou 

nezastupitelnou roli. Samozřejmě, ţe čerpání vody při povodních není jediným moţným 

způsobem pouţití těchto stříkaček a čerpadel. Jsou např. nezbytné také při dálkové dopravě 

vody v nepřístupných oblastech nebo při doplňování CAS při kyvadlové dopravě vody na 

místo zásahu a při dalších činnostech. 
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3   Rozmístění a počet PMS u JPO na ÚO Nový Jičín 

 V této kapitole jsem se zaměřil na vybavenost jednotek poţární ochrany na ÚO Nový 

Jičín přenosnými motorovými stříkačkami, kalovými a plovoucími čerpadly. Informace jsem 

čerpal ze seznamů techniky, které mi byly poskytnuty na oddělení strojní sluţby ÚO Nový 

Jičín. Veškeré zjištěné informace jsem uvedl v tabulce uvedené v Příloze A. 

 Hlavním cílem této kapitoly je vyhodnocení celkového počtu přenosných motorových 

stříkaček, kalových a plovoucích čerpadel u jednotlivých JSDH obcí kategorií JPO II, JPO III a 

JPO V. V konečném důsledku tento průzkum přinese ucelenější pohled na vybavenost 

jednotlivých kategorií JPO JSDH obcí na ÚO Nový Jičín.  

 Z tabulky techniky vyplývá, ţe prakticky všechny JSDH mají ve výbavě přenosnou 

motorovou stříkačku typu PS 12, případně starší typ PS 8. U kalových čerpadel jsem záměrně 

neuváděl typ, protoţe se v drtivé většině jedná o kalová čerpadla s elektrickým motorem. U 

plovoucích čerpadel platí to samé, je uveden pouze jejich počet u jednotlivých JSDH. Hlavním 

cílem je provést průzkum přenosných motorových stříkaček, ne kalových a plovoucích 

čerpadel. Zároveň lze říci, ţe vlastnosti a technické parametry kalových a plovoucích čerpadel 

jsou ve většině případů velice podobné.  

 

3.1   Srovnání počtu PMS s kalovými a plovoucími čerpadly u JPO  

 Celkem je na ÚO Nový Jičín 9 JPO kategorie JPO II. U kategorie JPO II lze 

předpokládat nejlepší vybavenost jednotek po všech stránkách. Srovnáme-li počet PMS a počet 

plovoucích čerpadel, zjistíme, ţe jejich počet je u kategorie JPO II celkově téměř stejný. 

Celkový počet kalových čerpadel je zhruba o třetinu menší. Poměr je patrný z grafu na Obr. 3. 

 

Obr. 3  Srovnání počtu PMS, KČ a PČ u kategorie JPO II 
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U kategorie JPO III je vybavenost také na vyšší úrovni, oproti kategorii JPO II však o 

něco niţší. Jednotky kategorie JPO III obvykle pouţívají pouze jedno prvovýjezdové vozidlo. 

Celkový počet JPO kategorie JPO III je 10. Jejich vybavenost mobilní poţární technikou není 

tak vysoká jako u kategorie JPO II. Všimněme si v následujícím grafu na Obr. 4, ţe celkový 

počet plovoucích a kalových čerpadel je identický. Počet PMS, vesměs typu PS 12 je 

v průměru 1 PMS na kaţdou jednotku typu JPO III.  

 

Obr. 4  Srovnání počtu PMS, KČ a PČ u kategorie JPO III 

 

Dostáváme se k nejrozsáhlejší kategorii JPO V, která na ÚO Nový Jičín dosahuje 

celkového počtu 61 JSDH obcí s místní působností. Z celkového přehledu vyplývá, ţe většina 

těchto jednotek má ve výbavě alespoň jednu přenosnou motorovou stříkačku a to obvyklého 

typu PS 12. Zhruba polovina z těchto jednotek má alespoň dva kusy PMS. Vybavenost těchto 

jednotek kalovými a plovoucími čerpadly je velice individuální, vzhledem k celkovému počtu 

jednotek však velmi malá. Celkem 17 JPO má ve výbavě i PMS staršího typu PS 8. Celkový 

počet PMS u kategorie JPO V dosahuje 86 kusů. Rozdíl mezi počtem PMS, kalovými a 

plovoucími čerpadly je uveden graficky na Obr. 5. Vidíme, ţe rozdíl mezi počtem PMS a 

kalovými a plovoucími čerpadly je zde nejvyšší.  
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Obr. 5  Srovnání počtu PMS, KČ a PČ u kategorie JPO V 

 

Z tohoto jednoduchého srovnání vyplývá celkový rozdíl mezi vybaveností jednotlivých 

kategorií JPO, zejména v porovnání s kategorií JPO V, kde je PMS (typu PS 12 a PS 8) stále 

nejběţnějším typem čerpadla. Jejich nahrazování modernějšími typy se prakticky neprovádí, 

spíše dochází k pozvolnému doplnění výbavy jednotek o plovoucí a kalová čerpadla. 

V konečném důsledku můţeme předběţně konstatovat, ţe o modernizaci PMS nemají JPO 

zájem, coţ by měl potvrdit nebo vyvrátit následující dotazníkový průzkum na ÚO Nový Jičín, 

jehoţ celkové vyhodnocení je uvedeno v následující kapitole 4. 
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4   Dotazníkový průzkum JPO na ÚO Nový Jičín 

 Formou průzkumu pomocí dotazníků vyplněných veliteli sborů dobrovolných hasičů 

jsem chtěl vyhodnotit, které JPO na ÚO Nový Jičín vlastní přenosné motorové stříkačky a 

jakého typu, a k jakým účelům je pouţívají. Velitelé jsou dále dotazovaní na vybavenost JPO 

kalovými a plovoucími čerpadly a plány na případný nákup této techniky do budoucna. Další 

otázky jsou směřovány k pouţití stříkaček v poţárním sportu. V neposlední řadě jsou otázky 

týkající se dostupnosti, kvality a ceny oprav a údrţby přenosných motorových stříkaček. Celý 

dotazník je uveden v Příloze B této bakalářské práce.  

 Snaţil jsem se získat informace od všech JSDH obcí na ÚO Nový Jičín. To se mi 

povedlo u všech jednotek kategorie JPO II a JPO III. Bohuţel u kategorie JPO V dotazník 

vyplnilo pouze 30 jednotek z celkem 45 dotazovaných JSDH obcí. Některé jednotky kategorie 

JPO V se nepodařili vůbec kontaktovat. Celkem jsem tedy zpracoval 49 dotazníků. Přesto si 

myslím, ţe tento průzkum byl účelný a výsledky se dají povaţovat za relevantní.   

Při vyhodnocení dotazníků jsem postupoval po jednotlivých otázkách a uvedl jsem 

vţdy souhrnné vyhodnocení pro kategorie jednotek JPO II, JPO III a JPO V. U některých 

otázek jsem provedl společné hodnocení pro kategorie JPO II a JPO III z důvodu jejich 

podobnosti a nevelkému počtu těchto jednotek. Odděleně jsem obvykle posuzoval kategorii 

JPO V, která se v mnohém právě od kategorií JPO II a JPO III liší a jejich velitelé mohou mít 

zcela jiné názory na danou problematiku.  

 

4.1   Složení a vyhodnocení otázek dotazníků 

1. otázka dotazníku:  

Má vaše JSDH nebo SDH ve výbavě přenosnou motorovou stříkačku (např. PS 12, PS 8, 

Tohatsu aj.)? 

a) ANO   vypište typy…………………, počet kusů……………………… 

b) NE 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je následující: 

JPO II - odpověď byla ve všech případech ANO, všechny JPO kategorie JPO II vlastní 

minimálně jeden kus PMS typu PS 12, 2 z jednotek navíc i PMS typu PS 8. Na grafu na Obr. 6 

vidíme, ţe průměrný počet PMS je přibliţně dva kusy PS 12 na kaţdou JSDH obce. Výrazně 

nad všemi jednotkami je JSDH Studénka, která má ve výbavě celkem 6 kusů PMS typu PS 12. 

To je zapříčiněno oblastním rozloţením JSDH Studénka - Město na třech hasičských 

zbrojnicích, kde kaţdá tvoří samostatnou jednotku, ale pod správou jednoho města [12].   
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Obr. 6  Počet PMS typu PS 12 u kategorie JPO II 

 

JPO III - odpověď v 8 případech byla ANO, tyto JPO kategorie JPO III vlastní 

minimálně jeden kus PMS typu PS 12, 1 jednotka navíc PMS typu PS 8. Jednotky z Hodslavic 

a Suchdolu nad Odrou nemají PMS ve výbavě vůbec. Počet PMS typu PS 12 u dotazovaných 

JSDH obcí je znázorněn na grafu na Obr. 7.  

 

Obr. 7  Počet PMS typu PS 12 u kategorie JPO III 

 

JPO V - na grafu na Obr. 8 vidíme procentuální rozloţení jednotlivých typů PMS u 30 

posuzovaných jednotek kategorie JPO V. Nejpouţívanější PMS je PS 12 se 78 procentním 

zastoupením, následuje typ PS 8 a zanedbatelné 1% tvoří jiný typ PMS. V celkovém součtu má 

dle dotazníků těchto 30 jednotek ve výbavě dohromady 68 kusů PMS.  
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Obr. 8  Procentuální zastoupení jednotlivých typů PMS u kategorie JPO V 

 

2. otázka dotazníku: 

Pokud ANO (vlastníte-li PMS), při jakých činnostech PMS pouţíváte? (moţno více odpovědí) 

a) čerpání a odčerpávání vody   b) dálková doprava vody 

c) kyvadlová doprava vody    d) doplňování vody 

e) vlastní hašení vodou     f) poţární sport 

g) při ţádné z těchto činností PMS nepouţíváme 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je následující: 

JPO II - pro celkový počet 9 JSDH kategorie JPO II je četnost pouţití PMS při 

jednotlivých činnostech patrná z grafu na Obr. 9. Všechny JSDH bez výjimky pouţívají PMS 

při poţárním sportu.  

 

Obr. 9  Činnosti s pouţitím PMS u kategorie JPO II 
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JPO III - z celkového počtu 10 JSDH kategorie JPO III 8 velitelů uvedlo, ţe PMS 

pouţívají při poţárním sportu. Pouţití PMS k ostatním činnostem je vzhledem k celkovému 

počtu jednotek minimální. Viz graf na Obr. 10. 

 

Obr. 10  Činnosti s pouţitím PMS u kategorie JPO III 

 

 JPO V - vyšších hodnot dosahují poloţky čerpání a odčerpávání vody, dálkové 

dopravy vody a kyvadlové dopravy vody. Obecně můţeme říct, ţe u kategorie JPO V jsou 

všechny činnosti spojené s pouţitím PMS zastoupeny ve větší míře, neţ u kategorií JPO II a 

JPO III, jak můţeme pozorovat na grafu na Obr. 11. Moţnosti a), b), c), d) a e) jsou zároveň 

poloţkami zprávy o zásahu, kterou vyplňuje velitel jednotky po kaţdém jejím zásahu. 

 

Obr. 11  Činnosti s pouţitím PMS u kategorie JPO V 
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3. otázka dotazníku: 

Vybavíte si v řádu posledních cca 3 let, jak často jste pouţili PMS při zásahu?  

a) více jak 10krát ročně    b) méně neţ 10krát ročně 

c) maximálně 1-2krát ročně    d) ani jednou 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je následující: 

JPO II - z celkem 9 jednotek nepouţily PMS při zásahu ani jednou 4 jednotky. 

Zbývajících 5 jednotek PMS pouţilo maximálně 1-2krát ročně. Z toho vyplývá, ţe vyuţití 

PMS u JSDH kategorie JPO II je minimální.  

 JPO III -  výsledek je podobný jako u kategorie JPO II. Z celkového počtu 10 jednotek 

nepouţilo PMS při zásahu ani jednou 7 jednotek. Zbylé 3 jednotky pouţily PMS maximálně 1-

2krát ročně. Vyuţitelnost PMS u kategorie JPO III je tedy opět minimální. 

 JPO V - u nejniţší kategorie je situace poněkud odlišná. Z celkového počtu 30 jednotek 

nepouţilo PMS ani jednou pouze 8 jednotek. 12 jednotek pouţilo PMS maximálně 1-2krát 

ročně a zbylých 10 jednotek označilo odpověď b) méně neţ 10krát ročně. Celkově vidíme, ţe 

vyuţití PMS u kategorie JPO V je do značné míry vyšší neţ u kategorií JPO II a JPO III. Záleţí 

však, které jednotky jsou v tomto ohledu co do zásahové činnosti aktivnější a které ne.  

 

4. otázka dotazníku: 

Vlastníte-li PMS typu PS 12, jste spokojeni s cenami a dostupností náhradních dílů pro tento 

typ PMS?  

a) ANO, ceny náhradních dílů jsou přijatelné a jejich dostupnost dobrá 

b) NE, ceny náhradních dílů jsou vysoké a jejich dostupnost postupně klesá 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je následující: 

JPO II - 7 jednotek z celkových 9 není spokojeno s cenami a dostupností náhradních 

dílů. 2 jednotky jsou naopak s cenami a dostupností náhradních dílů spokojeny, uvedly 

odpověď ANO. 

JPO III - zde je poměr odpovědí ANO/NE opačný. Pouze 3 jednotky nejsou spokojeny 

s cenami a dostupností náhradních dílů, zbývajících 5 jednotek je spokojeno.  

JPO V - přesně polovina z 30 dotazovaných velitelů jednotek uvedla, ţe je s cenami a 

dostupností náhradních dílů spokojeni. Druhá polovina naopak s tímto není spokojena.  

 

5. otázka dotazníku: 

Vlastníte-li PMS typu PS 12, jste spokojeni se servisním zázemím a kvalitou prováděného 

servisu a oprav u soukromých firem? Případně uveďte vlastní názory a zkušenosti. 
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a) ANO, zázemí i kvalita servisu jsou na vysoké úrovni 

b) NE, servisní zázemí je v současnosti minimální a kvalita oprav je na nízké úrovni 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je následující: 

JPO II - odpovědi na tuto otázku se prakticky shodují s otázkou 4. 7 jednotek není 

spokojeno se servisním zázemím a kvalitou servisu. Dále 5 velitelů uvedlo, ţe opravy si 

provádějí většinou sami svépomoci. Zbylé 2 jednotky uvedly odpověď ANO, tudíţ jsou se 

servisem PMS spokojeni.    

 JPO III - 5 jednotek je s kvalitou servisu spokojeno a 3 jednotky uvedly odpověď NE, 

tedy nespokojeno. Z těchto 3 jednotek velitelé opět uvedli, ţe opravy PMS provádějí vlastními 

silami.  

 JPO V - 14 jednotek je s kvalitou servisu a servisním zázemím spokojeno. 16 jednotek 

uvedlo, ţe není spokojeno a ţe veškerý servis svých PMS provádějí sami v rámci moţností.   

 

6. otázka dotazníku: 

Jakým způsobem převáţíte PMS? 

a) v DA nebo nástavbě DA    b) v nástavbě CAS 

c) v přívěsném vozíku za DA, CAS   d) jiným způsobem, jakým………………... 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku je následující: 

JPO II - 6 jednotek pouţívá k přepravě PMS dopravní automobil (DA), 3 jednotky 

pouţívají pouze přívěsný vozík za DA, CAS. 3 jednotky pouţívají oba tyto způsoby. 

Názornější přehled uvádí graf na Obr. 12.  

 

Obr. 12  Způsob přepravy PMS u kategorie JPO II 
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JPO III - z 8 posuzovaných jednotek (2 jednotky PMS nemají) 5 jednotek uvedlo 

moţnost a) v DA nebo nástavbě DA. 2 jednotky uvedly moţnost c) v přívěsném vozíku za DA, 

CAS. 1 jednotka uvedla moţnost b) v nástavbě CAS. Výsledek je přehledně zobrazen na grafu 

na Obr. 13.  

 

Obr. 13  Způsob přepravy PMS u kategorie JPO III 

 

JPO V - nejčastějším způsobem převozu PMS je opět DA u celkem 26 jednotek. 2 

jednotky pouţívají přívěsný vozík za DA. 2 jednotky z celkových 30 pouţívají zároveň oba 

tyto způsoby. Viz graf na Obr. 14. 

 

Obr. 14  Způsob přepravy PMS u kategorie JPO III 

 

7. otázka dotazníku: 

Myslíte si, ţe PMS mají v současné době vyuţití a je třeba je modernizovat? 

a) ANO, stále mají své nesporné výhody při zásazích (hlavně při povodních a čerpání vody) 
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b) ANO, avšak pouze v oblasti poţárního sportu 

c) NE, dnes uţ nemají praktické vyuţití a není důvod pro jejich modernizaci 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 

U této otázky provedu společně vyhodnocení pro kategorie JPO II a JPO III z důvodu 

jejich podobnosti, zvláště potom pro kategorii JPO V. 

 JPO II a JPO III - jak vidíme na grafu na Obr. 15, nejvíce bylo odpovědí ANO, PMS 

mají vyuţití hlavně v poţárním sporu. Zhruba třetina velitelů si myslí, ţe PMS jiţ v dnešní 

době nemají praktické vyuţití. 16% uvedlo odpověď a) ANO, PMS mají svůj účel při zásazích. 

 

Obr. 15  Názor na současné vyuţití PMS a jejich modernizace u kategorií JPO II a III 

 

JPO V – na grafu na Obr. 16 vidíme patrný rozdíl mezi kategorií JPO V a kategoriemi 

JPO II a JPO III. Větší polovina velitelů si myslí, ţe PMS mají stále uplatnění při zásahové 

činnosti, čtvrtina z celkového počtu 30 jednotek si myslí, ţe PMS mají uplatnění pouze 

v oblasti poţárního sportu. 20% velitelů uvedlo, ţe PMS jiţ dnes nemají vyuţití. Z toho 

vyplývá rozdíl mezi jednotlivými kategoriemi jednotek a názory velitelů se proto patřičně liší.  

 

Obr. 16  Názor na současné vyuţití PMS a jejich modernizace u kategorie JPO V 
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8. otázka dotazníku: 

Plánujete v nejbliţších 5 letech nákup nové PMS? 

a) ANO, určitě 

b) NE, nákup PMS neplánujeme 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 

 U všech kategorií jednotek velitelé uvedli odpověď NE, tedy ţe koupi nové PMS do 

budoucna neplánují. Zůstanou tedy věrni tradičnímu a zastaralému typu PS 12 nebo dokonce 

typu PS 8. PS 12 budou nadále pouţívat i pro účely poţárního sportu. Celková plošná 

modernizace PMS je spíše otázkou delšího časového období, nastane-li vůbec. 

 

9. otázka dotazníku: 

Má vaše JSDH ve výbavě plovoucí čerpadlo? 

a) ANO, uveďte počet kusů…........ 

b) NE 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 

JPO II - všechny z 9 posuzovaných jednotek mají ve výbavě plovoucí čerpadlo. Jejich 

počet znázorňuje graf na Obr. 17.  

 

Obr. 17  Počet plovoucích čerpadel kategorie JPO II 

 

JPO III - zde je situace obdobná, celkový počet plovoucích čerpadel u 10 jednotek je 

však o něco niţší neţ u kategorie JPO II, 7 jednotek má pouze jedno plovoucí čerpadlo, zbylé 3 

jednotky mají ve výbavě dvě plovoucí čerpadla. Viz graf na Obr. 18.  
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Obr. 18  Počet plovoucích čerpadel kategorie JPO III 

 

JPO V - u této kategorie je situace s počtem plovoucích a kalových čerpadel odlišná. 

Mnoho jednotek si tuto techniku ze svých rozpočtů nemůţe dovolit. Proto je počet plovoucích 

čerpadel vzhledem k počtu jednotek velice nízký. Celkem 20 z 30 jednotek nemá ani jedno 

plovoucí čerpadlo. 9 jednotek má ve výbavě právě jedno a 1 jednotka dokonce dvě plovoucí 

čerpadla. Viz graf na Obr. 19.  

 

Obr. 19  Počet plovoucích čerpadel kategorie JPO V 

 

10. otázka dotazníku: 

Má vaše JSDH ve výbavě kalové čerpadlo? 

a) ANO, uveďte počet kusů……… 

b) NE 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 
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JPO II – na grafu na Obr. 20 vidíme, ţe většina JSDH vlastní minimálně jedno kalové 

čerpadlo. Bez kalového čerpadla je JSDH Odry, coţ je zajímavé.  

 

Obr. 20  Počet kalových čerpadel u kategorie JPO II 

 

JPO III - Zde je situace obdobná. Viz graf na Obr. 21.  

 

Obr. 21  Počet kalových čerpadel u kategorie JPO III 

 

JPO V - platí zde podobná situace jako u plovoucích čerpadel. Mnoho jednotek si 

podobnou techniku ze svých rozpočtů nemůţe dovolit. Proto je počet kalových čerpadel 

vzhledem k počtu jednotek nízký. Jsou zde však i jednotky, které mají ve výbavě 2 kalová 

čerpadla, zatímco 20 jednotek nemá ani jeden kus této techniky. Viz graf na Obr. 22. 
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Obr. 22  Počet kalových čerpadel vzhledem k počtu jednotek u kategorie JPO V 

 

11. otázka dotazníku: 

Plánujete v nejbliţších 5 letech nákup plovoucího nebo kalového čerpadla? 

a) ANO, uveďte počet kusů……………..(PČ, KČ) 

b) NE, současná vybavenost JSDH je dostačující  

c) NE, naše finanční moţnosti to neumoţňují 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 

JPO II - ţádná z jednotek neplánuje koupi ţádné z této techniky. Velitelé uvedli, ţe 

vybavenost JSDH je dostačující. 

JPO III - JSDH obcí Spálov a Slatina mají v plánu koupi nového kalového čerpadla. 

Zbylých 8 jednotek nákup nové techniky neplánuje. 

JPO V - z celkem 30 jednotek kategorie JPO V 7 jednotek plánuje nákup plovoucího 

čerpadla a 3 jednotky kalového čerpadla. Většina zbývajících jednotek uvedla, ţe z finančních 

důvodů nákup této techniky v nejbliţší době neplánuje.  

 

12. otázka dotazníku: 

Shledáváte kombinaci plovoucího a kalového čerpadla jako adekvátní náhradu PMS? 

a) ANO, zcela určitě  

b) NE, PMS mají u JPO nezastupitelnou pozici 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 

U této otázky provedu společně vyhodnocení pro kategorie JPO II a JPO III z důvodu 

jejich podobnosti, zvláště pak pro kategorii JPO V. 



 

 25 

JPO II a JPO III – v grafu na Obr. 23 vidíme, ţe celých 84% velitelů povaţuje 

kombinaci kalového a plovoucího čerpadla za odpovídající náhradu PMS. 16% velitelů tento 

názor nesdílí a myslí, ţe PMS mají u JPO stále svou nezastupitelnou roli. 

 

Obr. 23  Plovoucí a kalová čerpadla jako náhrada za PMS? Kategorie JPO II a JPO III  

 

 JPO V - vyhodnocení této otázky je podobné jako u kategorie JPO II a JPO III. 70% 

velitelů si myslí, ţe kalová a plovoucí čerpadla mohou plnohodnotně nahradit PMS. Na druhou 

stranu celých 30% dotazovaných velitelů odpovědělo NE, tedy ţe PMS nelze jednoduše těmito 

čerpadly nahradit. Celkový poměr vidíme názorně na grafu na Obr. 24.  

 

Obr. 24  Plovoucí a kalová čerpadla jako náhrada za PMS? Kategorie JPO V 

 

13. otázka dotazníku: 

Je váš sbor dobrovolných hasičů zapojen do soutěţí poţárního sportu? 

a) ANO, pouţívá přitom PS 12 

b) ANO, pouţívá přitom jinou PMS, uveďte jakou………………………… 

c) NE 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 
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 JPO II a JPO III - kromě jediného sboru JSDH Suchdolu nad Odrou jsou všechny 

SDH uvedených obcí aktivní v poţárním sportu. Přitom všechny pouţívají PMS typu PS 12.  

 JPO V - kromě jednoho sboru JSDH Ţenklava jsou všechny dotazované JSDH 

kategorie JPO V zařazeny do soutěţí v poţárním sportu. Všechny pouţívají PMS typu PS 12.  

 

14. otázka dotazníku: 

Pokud ANO, v jakých kategoriích je váš sbor dobrovolných hasičů zapojen do soutěţí 

v poţárním sportu? 

a) mladí hasiči (mladší a starší kategorie)   b) dorost (dorostenci a dorostenky) 

c) muţi       d) ţeny 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 

 JPO II, JPO III a JPO V - zde pouţiji souhrnné srovnání pro všechny sledované 

kategorie JPO. Na grafu na Obr. 25 vidíme počet SDH zapojených do jednotlivých kategorií 

v poţárním sportu. Největší zastoupení je v kategorii muţi (41 SDH), následují mladí hasiči 

(25 SDH) a ţeny (16 SDH). Dorostenci mají minimální zastoupení v poţárním sportu v rámci 

ÚO Nový Jičín (3 SDH). 

 

Obr. 25  Počet SDH zapojených v jednotlivých kategoriích poţárního sportu u posuzovaných 

SDH kategorií JPO II, III a V 

 

15. otázka dotazníku: 

Dokáţete si představit plošné pouţití jiné PMS, neţ PS 12, v poţárním sportu? 

a) ANO, ne však v nejbliţších 10 letech  

b) ANO, napište alternativní typ PMS……………………………… 

c) NE, PS 12 je v poţárním sportu nenahraditelná 

Vyhodnocení odpovědí na tuto otázku: 
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JPO II, JPO III a JPO V – poslední otázku týkající se poţárního sportu jsem 

vyhodnotil společně pro všechny kategorie JPO. Názory velitelů jednotlivých JSDH jsou 

znázorněny na grafu na Obr. 26. 

 

Obr. 26  Je moţné pouţití jiné PMS v poţárním sportu nebo je PS 12 nenahraditelná  

 

4.2   Shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu 

 Cílem dotazníkového průzkumu bylo vyhodnotit názory velitelů JSDH obcí na ÚO 

Nový Jičín na vyuţití PMS. Kdo jiný by měl mít s touto problematikou větší zkušenosti, neţ 

SDH obcí, které PMS dodnes pouţívají při zásahové činnosti nebo ve větší míře v poţárním 

sportu. Nejběţnějším způsobem přepravy PMS je DA, výjimečné je pouţití přívěsného vozíku. 

Dá se říct, ţe téměř všechny dotazové SDH obcí vlastní PMS typu PS 12. Mnoho z nich 

dodnes pouţívá i starší typ PS 8. Vyplynul zde však patrný rozdíl ve vyuţitelnosti PMS u JPO  

vyšších kategorií JPO II a III a nejniţší kategorií JPO V. Kategorie JPO V má jasně vyšší 

četnost pouţití PMS při zásahové činnosti. Naopak kategorie JPO II a III PMS vyuţívají 

minimálně a PMS prakticky nahradily plovoucími a kalovými čerpadly.  

 Co se týče servisní náročnosti a dostupnosti náhradních dílů na nejrozšířenější typ PMS 

PS 12, tak menší polovina respondentů uvedla, ţe je s tímto spokojena, druhá větší část není 

spokojena a opravy PMS se snaţí v rámci svých moţností provádět sami.  

 Vybavenost JPO kategorií JPO II a III plovoucími a kalovými čerpadly je dobrá. Oproti 

tomu vybavenost těmito technickými prostředky je vzhledem k počtu jednotek kategorie JPO 

V minimální a modernizace je velice pozvolná. Většina velitelů dále uvedla, ţe kombinace 

kalového a plovoucího čerpadla je adekvátní náhradou za PMS a tedy není třeba PMS 

modernizovat. Nahrazení PS 12 v poţárním sportu by nemělo přijít v nejbliţších 10 letech. 

 Největší vyuţití PMS typu PS 12 je v poţárním sportu, do kterého je zapojena většina 

dotazovaných SDH. Největší zastoupení je v kategorii muţi, následují mladí hasiči.  
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5   Aktuální nabídka moderních přenosných motorových stříkaček v ČR 

Současná nabídka přenosných motorových stříkaček na středoevropském a především 

na českém trhu není příliš pestrá. Dominují zde zejména dva výrobci. Prvním z nich je 

německá firma ZIEGLER, která nabízí celkem 5 různých modelů. Druhým a zřejmě i díky 

výhodným cenám nejprodávanějším výrobcem je japonská firma TOHATSU, která má 

v nabídce celkem 6 modelů stříkaček. Mezi další méně rozšířené a známé výrobce patří 

americký WATEROUS, rakouský ROSENBAUER, německý MAGIRUS a JÖHSTADT či 

jediný český zástupce firma KOMFI se sídlem v Lanškrouně.  

Právě zástupci těchto stříkaček budou podrobeni přímému srovnání v následujícím 

hodnocení. Celkem bude vybráno 10 modelů PMS od zmiňovaných výrobců. Ke srovnání jsem 

uvedl i parametry v České republice stále nejrozšířenějších typů PMS a to PS 12 a PS 8. Jejich 

parametry jsou i dnes vzhledem k jejich stáří úctyhodné i ve srovnání s moderními typy PMS.  

 Existuje také mnoho malých i větších firem, které se zabývají repasováním osvědčené, 

ale konstrukčně zastaralé PS 12. Většinou se jedná o úpravy pro účely poţárního sportu, o tom 

více v kapitole 6.  

Cílem tohoto výběru je prezentování současné nabídky přenosných motorových 

stříkaček na českém trhu a vyhodnocení, které z vybraných modelů se dají povaţovat za 

moţnou adekvátní náhradu stávajících zastaralých PMS typu PS 12. Na závěr bude provedena 

multikriteriální analýza (MCA), u které jsem se zaměřil na porovnávané parametry, které jsou, 

myslím si, u těchto stříkaček nejdůleţitější a rozhodující při jejich výběru. Mezi tyto parametry 

patří provozní hmotnost, pořizovací cena PMS, výkon motoru, průtok čerpadla při tlaku 1 a 0,8 

MPa, hodinová spotřeba paliva při plném výkonu, hladina vnějšího hluku PMS a objem 

palivové nádrţe. Výsledkem analýzy bude výběr nejvhodnějšího typu stříkačky dle daných 

parametrů a určení celkové pořadí a bodového ohodnocení všech hodnocených přenosných 

motorových stříkaček.  

 Veškeré technické údaje všech PMS budou uvedeny v přehledné Tabulce 3. Nejprve 

však bude proveden základní popis všech dvanácti vybraných PMS.  

 

Výběr z nabídky přenosných motorových stříkaček na českém trhu: 

 ROSENBAUER FOX III 

 ROSENBAUER BEAVER 

 ZIEGLER PFPN 10-1500 ULTRA POWER 

 ZIEGLER PFPN 10-1000 ULTRA LEICHT 
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 JÖHSTADT ZL-1500 

 MAGIRUS FIRE TS 10-1000 

 WATEROUS PFPN 10-1500 E604 CLASSIC 

 TOHATSU VC82ASE 

 TOHATSU VF53AS 

 PFPN 10-1000 KOMFI 

 PS 12 R1  

 PS 8  

 

5.1   ROSENBAUER FOX III 

Jedna z nejvýkonnějších a nejmodernějších v současnosti vyráběných stříkaček od 

rakouského výrobce hasičské techniky ROSENBAUER. Pouţívá motocyklový dvouválcový 

motor BMW typu boxer, který je náporově chlazený vzduchem pomocí ventilátoru. Právě 

pouţití lehkého motocyklového motoru ze slitiny hliníku zaručuje celkovou relativně nízkou 

hmotnost stříkačky. Je vybavena pracovním světlometem, obsluţným panelem s ukazatelem 

otáček, počítadlem provozních hodin, kontrolkami dobíjení baterie, tlakem oleje, palivové 

rezervy, poruch motoru a kavitace čerpadla. Rám stříkačky je vyroben z hliníku a je vybaven 

madly pro přenášení čtyřmi hasiči. Provozní hmotnost s plnou palivovou nádrţí o objemu 20 

litrů je 167 kg. Vývěva je pístová, plně automatická a lze u ní nastavit nasávací čas v závislosti 

na sací výšce (např. 5 s při 3 m, 20 s při 7,5 m) [13]. Nevýhodou této stříkačky je její vysoká 

cena, která činí 368 900,- Kč [14]. PMS je zobrazena na Obr. 27. 

 

Obr. 27  ROSENBAUER FOX III [13] 

 

5.2   ROSENBAUER BEAVER 

 Druhý zástupce rakouské firmy ROSENBAUER jiţ nemá tak vysoký výkon, za to však 

boduje nízkou hmotností. Suchá hmotnost 112 kg a správné vyváţení umoţňuje přenášení 

dvěma hasiči. Palivovou nádrţ tvoří praktický odnímatelný kanystr o objemu 20 litrů upevněný 
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na čele stříkačky. Tento kanystr můţe být vyměněn za chodu motoru, coţ zajistí nepřetrţitý 

provoz. Stříkačka je vybavena čtyřtaktním motorem BRIGGS & STRATTON o výkonu 26 

kW. Výkon motoru je tedy skoro poloviční oproti modelu FOX III. Chlazení je opět náporové 

vzduchové, zajištěné ventilátorem. Vývěva je poloautomatická pístová [15]. PMS je 

vyobrazena na Obr. 28. Cena PMS je vzhledem k této značce přijatelná a to 227 112,- Kč [14].  

 

Obr. 28  ROSENBAUER BEAVER [15] 

 

5.3   ZIEGLER PFPN 10-1500 ULTRA POWER 

 Vrcholový model německé značky ZIEGLER se čtyřtaktním motorem 

VOLKSWAGEN o zdvihovém objemu 1200 ccm s elektronickým vstřikováním paliva. 

Poţární čerpadlo je vyrobeno z legované slitiny lehkých kovů a nerezové oceli. Průtok 

čerpadla při tlaku 1 MPa je 1700 l/min, coţ je nejvíce mezi vybranými stříkačkami. Chlazení 

motoru je kapalinové s vlastním uzavřeným okruhem. Přenášení je moţné čtyřmi hasiči 

pomocí čtyř sklopných madel. Stříkačka je vybavena zařízením TOURMAT, které zajišťuje 

automatickou regulaci nastaveného tlaku čerpadla. Na ovládacím panelu se nachází manometr 

sacího a výtlačného tlaku, otočný regulátor plynu, počítadlo motohodin, kontrolka tlaku oleje, 

hladiny paliva, chladicí kapaliny a dobíjení. Stříkačka je vybavena halogenovým výsuvným 

pracovním světlometem. Objem palivové nádrţe je 20 litrů. Nevýhodou stříkačky je vysoká 

provozní hmotnost 195 kg a vyšší cena 314 500 Kč [16]. PMS vidíme na Obr. 29. 

 

Obr. 29  ZIEGLER PFPN 10-1500 ULTRA POWER [16] 
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5.4   ZIEGLER PFPN 10-1000 ULTRA LEICHT 

 Druhý model německého výrobce hasičské techniky ZIEGLER určitě zaujme výkonem 

čerpadla 1300 l/min při tlaku 1 MPa. Pouţívá dvoutaktní motor HIRTH o výkonu 36 kW a 

zdvihovém objemu 625 ccm. Chlazení motoru je vzduchové pomocí ventilátoru. Mezi 

negativní faktory stříkačky patří středně vysoká provozní hmotnost 152 kg a vyšší cena 

278 800,- Kč ve srovnání se stříkačkami firmy TOHATSU. PMS je nabízena s vřetenovými 

ventily na výtlačných hrdlech. Vývěva je pístová a plně automatická. Vyuţívá se zde zařízení 

TROKOMAT k automatickému nasávání vody. Vzhledem ke své hmotnosti je přenosná čtyřmi 

hasiči [17]. Stříkačka je zobrazena na Obr. 30. 

 

Obr. 30  ZIEGLER PFPN 10-1000 ULTRA LEICHT [17] 

 

5.5   JÖHSTADT ZL-1500 

 Stříkačka od německého výrobce JÖHSTADT je vybavena stejným dvoutaktním 

motorem HIRTH o zdvihovém objemu 625 ccm jako předešlá PMS. Dosahuje proto 

podobných výkonů, její provozní hmotnost činí 154 kg. Chlazení je opět náporové vzduchové 

za pomoci ventilátoru. Vývěva je membránová automatická - zařízení VACUMAT. Čerpadlo 

dosahuje výkonu 1500 l/min při tlaku 1 MPa [18]. Cena PMS je 281 100,- Kč [19]. Viz Obr. 

31. 

 

Obr. 31  JÖHSTADT ZL-1500 [18] 
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5.6   MAGIRUS FIRE TS 10-1000 

 Tato PMS pochází od známého německého výrobce mobilní poţární techniky IVECO-

MAGIRUS. Je vybavena čtyřválcovým čtyřtaktním motorem FIAT o výkonu 54 kW, coţ je 

nejvíce mezi těmito vybranými PMS. Výkonu motoru však neodpovídá niţší výkon čerpadla 

1330 l/min při tlaku 1 MPa. Chlazení motoru je kapalinové s uzavřeným okruhem a 

s chladičem a ventilátorem. Vývěva je membránová automatická - systém PRIMATIC. 

Provozní hmotnost PMS je vysoká a to 190 kg [20]. Cena PMS je přibliţně 250 000,- Kč. PMS 

je zobrazena na Obr. 32. 

 

Obr. 32  MAGIRUS FIRE TS 10-1000 [20] 

 

5.7   WATEROUS PFPN 10-1500 E604 CLASSIC 

Firma WATEROUS je výrobcem poţární techniky v USA. V Evropě je to výrobce 

nepříliš známý, avšak postupně se dostává i na tento trh. Výrobce nabízí dva parametrově 

podobné modely s rozdílně upravenými čerpadly, z nichţ první typ TORNADO pracuje 

v reţimu s vyšším tlakem aţ 1,85 MPa. Druhým typem je typ CLASSIC, který je určen pro 

účely čerpání velkého mnoţství vody. Oba typy jsou certifikovány dle platných evropských 

norem. Typ PFPN 10-1500 E604 CLASSIC je vybaven automatickou dvoupístovou vývěvou - 

WATEROUS, ochranou proti přehřátí a vodním rázům, výsuvným pracovním světlometem a 

přehledným ovládacím panelem s LCD displejem. PMS je vybavena motorem FOLAN V 290 

o výkonu 48 kW. Má velkou palivovou nádrţ o objemu 30 litrů. Provozní hmotnost je 

přijatelných 173 kg. Cena PMS je 236 310,- Kč [21]. PMS je vyobrazena na Obr. 33. 

 

Obr. 33  WATEROUS PFPN 10-1500 E604 CLASSIC [21] 
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5.8   TOHATSU VC82ASE 

 Tato stříkačka od japonského výrobce TOHATSU patří mezi nejprodávanější modely 

v ČR. Pouţívají ji především dobrovolné jednotky a je vhodná i pro poţární sport. Její největší 

výhodou je nízká provozní hmotnost 112 kg, proto ji lze přenášet dvěma hasiči i v členitém 

terénu. Pouţívá dvoutaktní motor TOHATSU. Součástí výbavy je světlomet se stojanem, 

nabíječ akumulátoru a kufřík s nářadím. Stříkačka je certifikována TÚPO Praha. Její výhodou 

je nízká hmotnost a vysoký výkon dvoutaktního motoru. Ventilové části kaţdého uzávěru lze 

otáčet o 90°. Model je dodáván s kulovými nebo vřetenovými uzávěry. Výrobce nabízí 

podobný model VC85BS, který se od VC82ASE liší pouze pouţitím automatické rotační 

vakuové vývěvy a díky tomu i vyšší cenou [22]. Cena PMS je 225 600,- Kč [23]. Stříkačka je 

vyobrazena na Obr. 34.  

 

Obr. 34  TOHATSU VC82ASE [22] 

 

5.9   TOHATSU VF53AS 

 Tento model je novinkou na českém trhu. Pohání jej čtyřtaktní motor s elektronicky 

řízeným vstřikováním, který však nemá tak vysoký výkon jako u dvoutaktních modelů 

japonské firmy TOHATSU. Tato PMS je přenosná dvěma hasiči díky nízké provozní 

hmotnosti 112 kg. Vakuová vývěva má větší velikost, čímţ dosahuje rychlejšího nasátí vody 

neţ u typu VS82ASE. Ve výbavě je ochranné čidlo proti přehřátí motoru. Mezi doplňkovou 

výbavu patří halogenový reflektor se stojanem, externí palivová nádrţ o objemu 20 l 

připojitelná k PMS, která má vlastní 20 litrovou palivovou nádrţ. Ve výbavě je i dálkový řídicí 

systém pro obsluhu na dálku [24]. Cena této PMS je 210 000,- Kč [25]. PMS je na Obr. 35. 

 

        Obr. 35  TOHATSU VF53AS [25] 
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5.10   PFPN 10-1000 KOMFI 

 Jediný současný srovnatelný český výrobek, který se dá povaţovat za zdařilou náhradu 

stříkačky PS 12, vyrábí firma KOMFI spol. s r.o., která má své sídlo v Lanškrouně. Tato 

přenosná motorová stříkačka vznikla v roce 2002 po katastrofálních záplavách z nutnosti 

modernizace zastaralé poţární techniky v čele se stříkačkami PS 12. Má dostatečný výkon a 

parametry i vzhledově se velmi podobá původní PS 12, avšak v moderním provedení a 

s moderní technikou a výbavou. Hmotnost stříkačky je dosti vysoká, celých 190 kg, proto je 

bezpečné přenášení moţné minimálně čtyřmi hasiči. Moderní čtyřtaktní tříválcový motor 

ŠKODA je úsporný a zaručuje spolehlivý provoz a nízké nároky na údrţbu oproti původní PS 

12. Motorový prostor je zakryt plastovým krytem, stříkačka je vybavena pracovním 

světlometem, dvojicí výtlačných hrdel s kulovými uzávěry a ovládacím panelem s přehlednými 

ovládacími prvky [26]. Cena se zdá být vzhledem k výkonu a výbavě přiměřená, činí 238 800,- 

Kč [27]. Stříkačka PFN 10-1000 KOMFI je na Obr. 36. 

 

Obr. 36  PFPN 10-1000 KOMFI [26] 

 

5.11   PS 12 R1 

 Této PMS bych se chtěl z důvodu její rozšířenosti věnovat více neţ ostatním PMS, 

proto i její celkový popis bude podrobnější. Přenosná motorová stříkačka československé 

výroby PS 12 R1 je plně samostatný čerpací agregát, který je uloţen v ocelovém trubkovém 

rámu, na kterém jsou umístěny čtyři otočná madla, určená k přenášení čtyřmi hasiči. PS 12 R1 

je modifikací původního typu PS 12 R. Typ PS 12 R pouţíval motor typ Škoda 981 (Octavia 

Super), který měl niţší výkon 25 kW a menší obsah válců 1221 ccm. Agregát měl také 

celkově niţší hmotnost o 20 kg, přičemţ parametry čerpadla byly shodné s typem PS 12 R1. 

Motor stříkačky PS 12 R1 Škoda 776.14 má dvoukruhové chlazení, proto je moţné 

čerpání i znečištěné vody (např. při povodních). Motor je čtyřdobý, záţehový, čtyřválcový a 

vodou chlazený s rozvodem OHV. Blok motoru je z hliníkové slitiny. Hlava válců je 

vyrobena z šedé litiny, je společná pro všechny válce, utěsněná korkovým těsněním a je 
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snímatelná. Písty jsou vyrobeny z hliníkové slitiny a jsou vybaveny dvěmi pístními krouţky. 

Kliková hřídel je vykovaná z oceli vcelku s protizávaţím a je staticky a dynamicky vyváţená. 

Je vybavena ozubcem pro ruční spouštěcí kliku. V bloku motoru jsou celkem tři dělená 

loţiska s tenkostěnnými kluznými loţisky. Setrvačník je zhotoven z šedé slitiny. Ventily jsou 

ze ţáruvzdorné oceli a jsou visuté se dvěmi pruţinami. Vačková hřídel je vykovaná 

z uhlíkové cementační oceli. Její pohon je zajištěn pomocí rozvodu trojitým válečkovým 

řetězem na čelní straně motoru. Startování motoru je moţné elektrickým startérem nebo za 

pomoci ruční kliky vyvedené na klikovou hřídel motoru. Chlazení motoru zajišťuje vodní 

výměník s vodní pumpou. Při chodu čerpadla je motor dodatečně ochlazován i samotnou 

čerpanou vodou.  

Mezi nejdůleţitější části stříkačky patří samozřejmě čerpadlo. Čerpadlo stříkačky PS 

12 R1 je odstředivé, jednostupňové, vyrobené z hliníkové slitiny. Čerpadlo je přišroubováno 

ke krytu setrvačníku motoru a náhon je zajištěn přes dráţkovou hřídel.   

Vývěva slouţí k zavodnění čerpadla při čerpání vody z vodního zdroje. Skládá se 

z vlastní vývěvy, rozváděcího kohoutu a spojovacího potrubí. Vývěva je součástí výfukového 

potrubí, je na spálené plyny. Ke spuštění vývěvy slouţí páka, která se ručně zvedne při sání a 

při nasátí vody se umístí zpět do původní vodorovné polohy.  

 Motor, čerpadlo a vývěva jsou tři základní části kaţdé přenosné motorové stříkačky. 

Součástí stříkačky PS 12 R1 je i mnoho dalších komponent, bez kterých by nebyl její provoz 

moţný. Nechci zde uvádět podrobný popis všech těchto dílů, to není cílem této práce. PMS 

typu PS 12 R1 je vyobrazena na Obr. 37. 

 Technické parametry se v mnoha ohledech příliš neliší od moderních PMS. Největší 

slabinou je niţší výkon čerpadla 1200 l/min při tlaku 0,8 MPa respektive 960 l/min při 1 MPa. 

Vzhledem k celkové provozní hmotnosti přes 190 kg je výkon motoru Škoda 33 kW i na 

dnešní poměry dostačující. Vţdyť díky sportovním úpravám tohoto motoru lze zvýšit výkon 

aţ o 40 kW, coţ je obdivuhodné, ovšem vše na úkor ţivotnosti celé takto upravené PMS.  

 

Obr. 37  PS 12 R1 
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5.12   PS 8 

 PMS typu PS 8 je předchůdcem typu PS 12. Vyráběla se ve Vysokém Mýtě v Továrně 

hasičské techniky (THZ) od poválečných let aţ do roku 1964.  

PS 8 je umístěna na odpruţeném rámu z ocelových profilů. Rám tvoří v podstatě 

nosítka, která slouţí k přenesení stříkačky na špatně přístupná místa. Z rámu se vysunují 

trubky, které slouţí jako madla ke snadnému přenášení této PMS. PS 8 tvořila výzbroj např. 

těchto hasičských automobilů: Praga RN a Tatra 805. Eventuelně mohla být přepravována v 

jednonápravovém přívěsu PPS 8. 

Motor PS 8 je dvoutaktní, dvouválcový a řadový o výkonu cca 23 kW. Startování 

motoru je ruční za pomoci ruční páky ve tvaru sekery, které dokáţe se startujícím hasičem díky 

nechtěným samozápalům benzínové směsi pořádně zacvičit. Motor je chlazený nuceným 

oběhem vody přímo od čerpadla, není tedy moţné nechat běţet motor delší dobu bez 

zavodněného čerpadla. Palivová nádrţ má objem 26 litrů.  

Zajímavě řešená je vývěva, kdy při jejím spuštění došlo k přerušení zapalování druhého 

válce a nespálená směs paliva a vzduchu procházela přes zpětný ventil do vysávacího zařízení, 

kdy byl současně klapkou uzavřen i výfukový otvor druhého válce. Tím vznikl ve vývěvě 

potřebný podtlak a vnitřní prostor vývěvy spojovala trubka s vnitřním prostorem čerpadla. 

Voda pak byla hnána sacím vedením do čerpadla, poté mohlo dojít k opětovnému spuštění 

druhého válce.  

Provozní hmotnost PMS je 180 kg. Výkon čerpadla činí 800 l/min při tlaku 0,8 MPa 

respektive 760 l/min při 1 MPa. Parametry na dnešní dobu zaostávající, avšak koncepce této 

stříkačky zdá se osvědčila a dvoutaktní motor se v PMS pouţívá dodnes, např. TOHATSU 

nebo JÖHSTADT. PMS typu PS 8 se stářím přesahujícím 50 let má ve výbavě dodnes mnoho 

sborů dobrovolných hasičů v ČR, zejména nejniţší kategorie JPO V. PMS PS 8 v typické 

armádní zelené barvě vidíme na Obr. 38. 

 

Obr. 38  PS 8 

http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/89484
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5.13   Technické parametry uvedených PMS 

 

Tabulka 3  Technické parametry vybraných PMS 

Typ PMS Výrobce 
Země 

původu 

Hmotnost 
provozní 

[kg] 

Hmotnost 
suchá 
[kg] 

Průtok 
při 1 
MPa 

[l/min] 

Průtok při 0,8 
MPa [l/min] 

FOX III ROSENBAUER Rakousko 167 149 1600 1850 

Beaver ROSENBAUER Rakousko 130 112 750 1000 

Ultra Power ZIEGLER Německo 195 180 1700 1900 

Ultra Leicht ZIEGLER Německo 152 135 1300 1600 

ZL-1500 JÖHSTADT Německo 154 131 1300 1600 

TS 10-1000 MAGIRUS Německo 190 175 1330 1730 

E604 WATEROUS USA 173 143 1600 1800 

WC82ASE TOHATSU Japonsko 112 94 1500 1800 

VF53AS TOHATSU Japonsko 112 101 700 950 

PFPN 10-1000 KOMFI ČR 190 170 1560 1860 

PS 12 R1 THZ Československo 192 172 960 1200 

PS 8 THZ Československo 180 160 760 800 

Typ PMS Vývěva Motor 
Typ 

motoru 
Počet 
válců 

Zdvihový 
objem 
[ccm] 

Chlazení 

FOX III pístová BMW čtyřtaktní 2 1170 vzduchové 

Beaver pístová B&S čtyřtaktní 2 993 vzduchové 

Ultra Power pístová VW čtyřtaktní 3 1200 vodní nezávislé 

Ultra Leicht pístová HIRTH dvoutaktní 2 625 vzduchové 

ZL-1500 membránová HIRTH dvoutaktní 2 625 vzduchové 

TS 10-1000 membránová Fiat čtyřtaktní 4 1243 vodní nezávislé 

E604 pístová Folan V 290 čtyřtaktní 2 1116 vodní nezávislé 

WC82ASE rotační Tohatsu dvoutaktní 2 746 vodní přímé 

VF53AS rotační Tohatsu čtyřtaktní 3 526 vodní přímé 

PFPN 10-1000 plynová Škoda čtyřtaktní 3 1198 vodní výměník 

PS 12 R1 plynová Škoda čtyřtaktní 4 1221 vodní výměník 

PS 8 plynová THZ dvoutaktní 2 1140 vodní přímé 

Typ PMS 
Výkon motoru 

[kW] 
Palivová 
nádrž [l] 

Spotřeba 
[l/hod] 

Vnější 
hluk [dB] 

Zjištěná 
cena 
[Kč]  

FOX III 50 20 9,4 99 368 900  

Beaver 26 20 - -  227 000  

Ultra Power 45 20 - 88 314 500  

Ultra Leicht 36 24 - 94 278 800  

ZL-1500 36 26 11 99 281 100  

TS 10-1000 54 18 8 81 250 000  

E604 48 30 10 114 236 310  

WC82ASE 40,5 18 18 - 225 600  

VF53AS 22 10 9,5 - 210 000  

PFPN 10-1000 40 20 10,7 - 238 800  

PS 12 R1 25 23 10 111 -  

PS 8 23 26 12 110 -  

 



 

 38 

5.14   Multikriteriální analýza (MCA) vybraných PMS 

 Nejprve je nutno stanovit vlastní hodnotící kritéria a jejich procentuální váhu. Poté 

bude následovat přiřazení známek jednotlivým hodnotícím kritériím s uvedením parametrů 

porovnávaných PMS. Na závěr bude z rozhodovací matice určeno celkové pořadí a bodové 

ohodnocení testovaných stříkaček, z něhoţ vyplývá nejlépe vyhovující stříkačka.  

Do celkového hodnocení jsem nezahrnul typy PS 12 a PS 8, jelikoţ vzhledem ke svému 

stáří je nelze srovnávat s moderními typy PMS. Konstrukčně se však od moderních PMS PS 12 

a PS 8 příliš neliší. Ztrácejí především výkonem.  

 

5.14.1   Volba hodnotících kritérií a jejich váhy 

 Cílem analýzy je výběr nejvhodnější přenosné motorové stříkačky, která poslouţí jako 

náhrada za dosluhující typ PS 12. Vybral jsem celkem osm hodnotících kritérií a přiřadil jim 

odpovídající procentuální váhu. Kritéria jsem vybíral dle svého osobního úsudku s vědomím 

jejich důleţitosti a očekávaných vlastností a parametrů při pouţití těchto stříkaček u JPO. 

Samozřejmě je to záleţitost velmi individuální, někdo jiný můţe mít na věc zcela jiný pohled, 

proto můţe mít toto hodnocení více moţných výstupů. Snaţil jsem se parametry a jejich 

procentuální váhu volit co nejobjektivněji.  

 

Volba hodnotících kritérií a jejich váhy: 

Číslo krit.: Posuzovaný parametr:            Jednotka:     Procent. váha: 

1.  Provozní hmotnost (s náplněmi)  kg   20%  

2.  Pořizovací cena   Kč   10% 

3.  Výkon motoru    kW   15% 

4.  Průtok čerpadla při 1 MPa  l/min  15% 

5.  Průtok čerpadla při 0,8 MPa  l/min  15% 

6.  Hodinová spotřeba paliva  l/hod  12% 

7.  Hladina vnějšího hluku PMS  dB   5%  

8.  Objem palivové nádrţe  l   8% 

 

 Některé z těchto parametrů nebyly u několika PMS zjištěny, proto u nich bude uvedena 

průměrná hodnota ze všech hodnocených PMS. Jedná se o pouze dva parametry a to hodinová 

spotřeba paliva a hladina vnějšího hluku, které nemají tak vysokou procentuální váhu, proto na 

celkový výsledek budou mít minimální vliv. 
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5.14.2   Parametry hodnotících kritérií 

 Na základě zjištěných technických parametrů jsem u kaţdého hodnotícího kritéria určil 

pořadí podle hodnocených PMS pomocí známek 1 aţ 10 v závislosti na pořadí těchto deseti 

PMS. V případě shodných parametrů je na stejném pořadí více PMS se stejnou známkou. 

Všechny hodnoty jsou uvedeny v Tabulce 4. 

 Pomocí takto určených známek jsem jednotlivým hodnotám dále v rozhodovací matici 

přiřadil procentuální váhy, jejichţ celkový součet se rovná celkovému bodovému součtu u 

kaţdé PMS. Nejniţší bodový zisk znamená nejlepší výsledek v celkovém hodnocení. 

Následující pořadí PMS jsem určil vzestupným způsobem.  

  

Tabulka 4  Určení známek dle jednotlivých kritérií 

  
Rosenbauer 

FOX III 
Rosenbauer 

BEAVER 
Ziegler Ultra 

Power 
Ziegler Ultra 

Leicht 
Jöhstadt ZL-

1500 

Číslo 
krit. 

Hodnotící 
kritérium hodnota známka hodnota známka hodnota známka hodnota  známka hodnota známka 

1. Provozní hmotnost 167 5 130 2 195 8 152 3 154 4 

2. Pořizovací cena 368900 10 227000 3 314500 9 278800 7 281100 8 

3. Výkon motoru 50 2 26 8 45 4 36 7 36 7 

4. Průtok při 1 MPa 1600 2 750 7 1700 1 1300 6 1300 6 

5. Průtok při 0,8 MPa 1850 3 1000 7 1900 1 1600 6 1600 6 

6. Hod. spotřeba paliva 9,4 2 10,9 6 10,9 6 10,9 6 11 7 

7. Hladina vnějš. hluku 99 5 96 4 88 2 94 3 99 5 

8. Objem paliv. nádrže 20 4 20 4 20 4 24 3 26 2 

  

Magirus TS 
10-1000 

Waterous 
E604 

Tohatsu 
WC82ASE 

Tohatsu 
VF53AS 

Komfi PFPN 
10-1000 

Číslo 
krit. 

Hodnotící 
kritérium hodnota známka hodnota známka hodnota známka hodnota  známka hodnota známka 

1. Provozní hmotnost 190 7 173 6 112 1 112 1 190 7 

2. Pořizovací cena 250000 6 236310 4 225600 2 210000 1 238800 5 

3. Výkon motoru 54 1 48 3 40,5 5 22 9 40 6 

4. Průtok při 1 MPa 1330 5 1600 2 1500 4 700 8 1560 3 

5. Průtok při 0,8 MPa 1730 5 1800 4 1800 4 950 8 1860 2 

6. Hod. spotřeba paliva 8 1 10 4 18 8 9,5 3 10,7 5 

7. Hladina vnějš. hluku 81 1 114 6 96 4 96 4 96 4 

8. Objem paliv. nádrže 18 5 30 1 18 5 10 6 20 4 

 

5.14.3   Rozhodovací matice 

 V Tabulce 5 vidíme celkové vyhodnocení pouţitím rozhodovací matice. Pomocí 

váţených součtů jsem určil celkové pořadí vybraných deseti PMS, které by mělo odpovědět na 

otázku, které PMS mají nejlepší předpoklady stát se moderními nástupci PMS PS 12. Stručné 

slovní vyhodnocení bude uvedeno v další části této kapitoly.   
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Tabulka 5  Rozhodovací matice 

  
Rosenbauer 

FOX III 
Rosenbauer 

BEAVER 
Ziegler Ultra 

Power 
Ziegler Ultra 

Leicht 
Jöhstadt ZL-

1500 

číslo 
krit. 

Váha 
(%) známka body známka body známka body známka body známka body 

1. 20 5 1 2 0,4 8 1,6 3 0,6 4 0,8 

2. 10 10 1 3 0,3 9 0,9 7 0,7 8 0,8 

3. 15 2 0,3 8 1,2 4 0,6 7 1,05 7 1,05 

4. 15 2 0,3 7 1,05 1 0,15 6 0,9 6 0,9 

5. 15 3 0,45 7 1,05 1 0,15 6 0,9 6 0,9 

6. 12 2 0,24 6 0,72 6 0,72 6 0,72 7 0,84 

7. 5 5 0,25 4 0,2 2 0,1 3 0,15 5 0,25 

8. 8 4 0,32 4 0,32 4 0,32 3 0,24 2 0,16 

Vážený 
součet  

3,86 5,24 4,54 5,26 5,7 

Pořadí 2. 8. 5. 9. 10. 

  

Magirus TS 
10-1000 

Waterous 
E604 

Tohatsu 
WC82ASE 

Tohatsu 
VF53AS 

Komfi PFPN 
10-1000 

číslo 
krit. 

Váha 
(%) známka body známka body známka body známka body známka body 

1. 20 7 1,4 6 1,2 1 0,2 1 0,2 7 1,4 

2. 10 6 0,6 4 0,4 2 0,2 1 0,1 5 0,5 

3. 15 1 0,15 3 0,45 5 0,75 9 1,35 6 0,9 

4. 15 5 0,75 2 0,3 4 0,6 8 1,2 3 0,45 

5. 15 5 0,75 4 0,6 4 0,6 8 1,2 2 0,3 

6. 12 1 0,12 4 0,48 8 0,96 3 0,36 5 0,6 

7. 5 1 0,05 6 0,3 4 0,2 4 0,2 4 0,2 

8. 8 5 0,4 1 0,08 5 0,4 6 0,48 4 0,32 

Vážený 
součet  

4,22 3,81 3,91 5,09 4,67 

Pořadí 4. 1. 3. 7. 6. 

 

5.14.4   Celkové vyhodnocení multikriteriální analýzy 

 Celkovým vítězem multikriteriální analýzy se překvapivě stala „neznámá“ PMS z USA 

typ WATEROUS PFPN 10-1500 E604 Classic, která dosáhla nejniţšího počtu bodů. Zdaleka 

nevyčnívá svými parametry nad ostatními PMS, ale všechny její parametry jsou ve vyváţeném 

poměru. Výkonem motoru se řadí k nadprůměru, hmotností zase k průměru mezi testovanými 

PMS. Má nejobjemnější třicetilitrovou palivovou nádrţ a pořizovací cena je také velmi 

zajímavá, i kdyţ je aţ čtvrtá nejniţší. To vše z ní dělá vítěze tohoto hodnocení, na druhou 

stranu v současné době můţeme jen spekulovat o servisním zázemí a dostupností náhradních 

dílů pro tuto PMS v ČR. Nicméně by to byla velice dobrá volba při nahrazování starších typů 

PMS, které se dodnes pouţívají. 
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 Druhou pozici obsadila v hodnocení celkově nejdraţší, avšak výkonem motoru i 

čerpadla jedna z nejlepších PMS ROSENBAUER FOX III. Je vybavena motocyklovým 

motorem BMW typu boxer. Její design patří rovněţ ke špičce mezi ostatními PMS. Provozní 

hmotnost 167 kg se řadí spíše k průměru. O kvalitě a zpracování, jakoţ i dostupnosti servisu 

v ČR u této rakouské PMS určitě nelze pochybovat. Jediným negativem, které si myslím bude 

bránit i jejímu většímu rozšíření v ČR je cena téměř 370 000,- Kč, která je v dobách 

současného sniţování výdajů ve všech oblastech skutečně vysoká a limitující. 

 Na třetím místě skončila japonská PMS TOHATSU WC82ASE. Řekl bych, ţe tato 

PMS můţe být velmi dobrou volbou pro všechny sbory, které hledají výkonnou, velice lehkou 

a cenově přijatelnou PMS. Provozní hmotnost 112 kg je v celkovém hodnocení úplně nejniţší, 

tuto PMS tak mohou přenášet pouze dva hasiči. Moţnou nevýhodou je pouţití dvoutaktního 

motoru, který má na úkor vysokého výkonu větší spotřebu, vyšší hlučnost a niţší ţivotnost. 

Přesto bych tuto PMS doporučil ke koupi všem jednotkám, zejména kategorie JPO V jako 

náhradu za typy PS 12 a PS 8. Je to i jedna z moţných alternativ pro budoucí pouţití 

v poţárním sportu.  

 Čtvrtou příčku obsadila také v ČR málo známa PMS z Německa MAGIRUS Fire TS 

10-1000. Má nejvyšší výkon motoru 54 kW. Parametry čerpadla se řadí k průměrným PMS. 

Design této PMS je velice inovativní a moderní. Nevýhodou je především vysoká hmotnost 

190 kg, která je na úrovni dosluhujícího typu PS 12. Přesto bych této PMS určitě také věnoval 

pozornost při výběru nové PMS, která pochází od známého výrobce poţární mobilní techniky.  

 Na pátém místě se objevuje PMS ZIEGLER PFPN 10-1500 Ultra Power. Čerpadlo této 

PMS je celkově nejvýkonnější, avšak na úkor celkové hmotnosti, která je s hodnotou 195 kg 

v hodnocení těchto deseti PMS nejvyšší. Celkově se však jedná o velmi zdařilou PMS, jejíţ 

pořízení ale opět bude pro mnohé jednotky limitováno pořizovací cenou téměř 315 000,- Kč, 

kterou si za ni kvalitní německý výrobce ţádá.   

 Na šesté pozici se umístila jediná PMS české výroby KOMFI PFPN 10-1000, která se 

celkovým vzhledem podobá známé PS 12. Čerpadlo této PMS dosahuje při pouţití 

tříválcového motoru Škoda vysokého výkonu a nízké spotřeby paliva. Servisní dostupnost 

bude v rámci ČR určitě kvalitní. Cena 238 800,- Kč je také velice zajímavá. Nevýhodou této 

PMS jsou její celkově větší rozměry a vysoká provozní hmotnost 190 kg. Ovšem pokud má 

jednotka při výběru zájem o skutečně český výrobek srovnatelný s ostatními PMS na trhu, je 

právě KOMFI nejlepší moţnou volbou. 

 Sedmou pozici obsadila druhá japonská PMS TOHATSU VF53AS. Tato PMS pouţívá 

na rozdíl od typu WC83ASE čtyřtaktní motor, který dosahuje niţšího výkonu, ale má mnohem 
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niţší spotřebu. Tuto PMS bych doporučil jednotkám, které nehledají výkonnou PMS, ale spíše 

snadno ovladatelnou a spolehlivou PMS. Obrovskou výhodou je také nízká provozní hmotnosti 

112 kg. Rovněţ nízká cena této PMS 210 000,- Kč bude pro mnoho jednotek rozhodující. 

 Na osmém místě skončila PMS ROSENBAUER Beaver, která je výkonnostně podobná 

předešlé PMS od firmy TOHATSU. Jako jediná dokáţe konkurovat modelům od firmy 

TOHATSU díky své nízké provozní hmotnosti 130 kg a ceny dosahující 227 000,- Kč. Je to 

rozhodně zajímavá a kvalitní alternativa. 

 Deváté místo obsadila PMS typ ZIEGLER PFPN 10-1000 Ultra Leicht. Pouţívá 

dvoutaktní motor HIRTH a čerpadlo dosahuje průměrných výkonů. Boduje také průměrnou 

provozní hmotností 152 kg. Celkově se parametry podobá PMS od firmy TOHATSU, avšak za 

cenu o více neţ 50 000,- Kč vyšší.     

 Na posledním, desátém místě se umístila PMS JÖHSTAST ZL-1500, která pouţívá 

stejný motor jako předešlá PMS od firmy ZIEGLER. Díky tomu má i podobné výkony motoru 

a čerpadla. Celková hmotnost je průměrných 154 kg. Vzhled této PMS je zajímavý, avšak opět 

limitujícím faktorem bránícím jejímu rozšíření je její vyšší cena, která činí 281 100,- Kč.  

 Celkové pořadí PMS odpovědělo na otázku, které PMS by mohly být vhodnými 

nástupci starších typů PS 12 a PS 12 dodnes pouţívaných v ČR. Samozřejmě toto hodnocení 

není definitivní. Za rok můţe přijít na trh úplně nová revoluční PMS, která bude parametrově a 

třeba i cenově na lepší úrovni, neţ zde porovnávané PMS. Jednoznačně bych se při výběru 

PMS nezaměřoval pouze např. na pořizovací cenu PMS, ale zabýval bych se výběrem a 

porovnáváním parametrů tak dlouho a do takové moţné míry, aby byl konečný výběr přínosem 

pro celou JPO a PMS splnila plně svůj předpokládaný účel. 

  Jednotkám sborů dobrovolných hasičů, především kategorie JPO V, ale i všem ostatním 

sborům, které na základě dotazníkového průzkumu mají vyšší četnost pouţití PMS při 

zásahové činnosti a také mají většinou ve výbavě typ PS 12, bych doporučil k modernizaci 

techniky PMS, které se umístily v kriteriálním hodnocení na prvních třech místech: 

1. WATEROUS PFPN 10-1500 E604 Classic, 

2. ROSENBAUER FOX III, 

3. TOHATSU WC82ASE. 

 Kaţdá z nich představuje dobrou alternativu, která zaujme především výkonovými 

parametry a moderní technikou. Zároveň bych úplně nezavrhoval ani ostatní hodnocené PMS, 

kdy např. vzhledem k rozměrovým poţadavkům na umístění PMS do nástavby DA nebo CAS 

nebude jiná moţnost, neţ zvolit jiný typ PMS. Další otázkou je, zda-li JPO nezvolí raději 

kalové nebo plovoucí čerpadlo, coţ je tématem osmé kapitoly této bakalářské práce.  
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6   Použití PMS typu PS 12 v požárním sportu 

 Vzhledem k širokému rozšíření typu PS 12 vyplývá otázka servisu a případných úprav 

této stříkačky. Tato stříkačka má v současnosti jednoznačně nejvyšší uplatnění v poţárním 

sportu, kde slouţí jako čerpadlo při disciplíně nazvané poţární útok. Soutěţe probíhají na 

všech oblastních úrovních, od nejniţších okrskových, přes okresní, krajské aţ po 

celorepublikové soutěţe a mistrovství. Druţstva v drtivé většině dobrovolných hasičů bojují na 

těchto soutěţích v kategoriích mladých hasičů, dorostu, muţů a ţen.  

 Z historického hlediska se nejčastěji pouţívá pro svou univerzálnost a rozšířenost právě 

PMS typu PS 12, na kterou jsou stále vyráběny náhradní díly a jejíţ celkové opravy, úpravy a 

další činnosti spojené se servisem v dnešní době provádí desítky firem v ČR. 

 Pravidla soutěţí v poţárním sportu se různí. Je to obvykle vţdy na pořadateli, jaké 

úpravy a prvky při provedení disciplíny poţárního útoku soutěţícím povolí. Hovoříme zde 

většinou o viditelných a neviditelných úpravách. Právě ty neviditelné se týkají vnitřních úprav 

motoru, zejména zvyšování zdvihového objemu válců, pouţívání odlehčených konstrukčních 

prvků, úprav karburátorů a výfuků. Většina těchto úprav směřuje k jedinému cíli, ke zvýšení 

výkonu motoru a čerpadla. Díky tomu projde voda celým dopravním a útočným vedením 

rychleji a druţstvo tak dosáhne lepšího času neţ se strojem bez podobných úprav. V široké 

konkurenci dnes bez podobně upraveného „závodního“ stroje neuspějete.  

 Jiţ více neţ 40 let se pouţívá v poţárním sportu PMS typu PS 12, která má svůj základ 

v původním typu vyvinutém v 60. letech minulého století. Navenek se jí podobá, prošla však 

za celá desetiletí řadou modernizací, byla vybavena modernějšími a kvalitnějšími díly, proto 

ještě v dnešních dobách dosahuje dobrých výkonových vlastností a je uţivatelsky právě k tomu 

účelu příhodná.  

 

6.1   Nejběžnější sportovní úpravy PMS PS 12 

 Existuje celá řada firem, které se přímo zabývají sportovními úpravami stříkaček PS 12. 

Sportovní úpravy se většinou týkají motoru TAZ 1500, původně ze Škody 1203. Škoda 1203 

byla ve své době jediným v Československu vyráběným uţitkovým automobilem. Jednalo se o 

vůz klasické koncepce s motorem a převodovkou vpředu a pohonem zadních kol. Vyráběla se 

v mnoha konstrukčních provedeních, jako valník, mikrobus nebo jako známá sanita. Její 

výroba začala v roce 1968 ve Vrchlabí, v roce 1981 se přesunula do slovenské Trnavy a název 

byl změněn na TAZ 1500. Motor typu TAZ 1500 se konstrukčně hodí ke sportovním úpravám 
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více neţ konstrukčně mladší motory značky domácí automobilky Škoda (např. z automobilů 

Škoda Favorit a Felicia).  

 Mezi nejběţnější úpravy patří zvýšení zdvihového objemu motoru. Toho se dosahuje 

zvětšením vrtání válců. Přitom je nutná úprava hlavy válců, vačkové hřídele, klikové hřídele a 

ojnic. Nárůst zdvihového objemu je obvykle odstupňován po 1200, 1400, 1500, 1600, 1800 a 

2000 ccm. Platí, ţe čím vyšší zdvihový objem, tím je i vyšší cena úpravy. Zvýšení výkonu 

motoru v závislosti na provedených úpravách se pohybuje od 10 do 40 kW. Běţné je provedení 

zvýšení zdvihového objemu a dále instalace dalšího příslušenství dle přání zákazníka, např. 

laděné výfukové svody, výměna karburátoru, omezovače otáček apod. Po celkové úpravě je 

stříkačka po tzv. záběhu připravena k ostrému provozu. Její výkonové charakteristiky mohou 

být změřeny na motorové brzdě. Takto upravená PMS slouţí k jedinému účelu – k poţárnímu 

sportu. Přitom motor pracuje na plný výkon řadově v rozmezí 10 - 20 sekund. PMS se nedá 

pouţít k jiným účelům, protoţe by provoz po delší dobu jednoduše konstrukčně nevydrţela. 

Důleţitá je také čistota čerpané vody. Při nasátí nečistot můţe dojít k poškození těsně 

dimenzovaného čerpadla. 

 

6.2   Orientační ceny sportovních úprav     

 Krátce jsem se zabýval cenami sportovních úprav od několika českých firem. Uvedené 

ceny úprav jsou základní, za další sportovní doplňky se připlácí (např. sportovní karburátory, 

výfuky). Cena čtyřsvodového výfuku se pohybuje kolem 4 500,- Kč, cena kovaných ojnic 

začíná na 15 000,- Kč. Přestavby se obvykle provádějí ze základu motoru TAZ 1500, jehoţ 

cena se pohybuje kolem 10 000,- Kč za pouţitý repasovaný motor. Odborné firmy nabízejí i 

další sluţby, jako je měření výkonu na motorové brzdě nebo zajetí motoru.  

 Firmu TOMMÜ motor tuning s.r.o. ve Studénce jsem osobně několikrát navštívil a byl 

jsem překvapen kvalitou a precizností prováděného servisu a úprav. Tato firma se jiţ více jak 

20 let zabývá sportovními úpravami závodních automobilů s atmosférickými záţehovými 

motory a také úpravami PMS typu PS 12.  Ovšem za kvalitu se zde také platí vyšší cenou 

oproti konkurenci. Přesto mi zástupci firmy potvrdili, ţe zájem o sportovní úpravy je obrovský, 

a ţe o práci se prozatím určitě bát nemusí. To víceméně potvrdila i dílna do posledního 

volného místa zaplněná závodními, ale i zásahovými PMS typu PS 12 ve všech různých 

modifikacích.  

 Orientační ceny sportovních úprav PMS od různých českých úpravců jsem uvedl 

přehledně v Příloze C. 
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7   Servis a dostupnost náhradních dílů pro PS 12  

 Dostupnost servisu i nabídka náhradních dílů vţdy závisí na rozšířenosti a spotřebě 

určitého druhu zboţí. Jelikoţ je PMS typu PS 12 dodnes prakticky nejrozšířenějším a 

nejpouţívanějším typem PMS v ČR, lze předpokládat, ţe i dostupnost servisu a nabídka 

náhradních dílů bude dostačující.  

 Profesionálních firem zabývajících se opravami a úpravami PS 12 existují v ČR stovky. 

Nepočítám mezi ně všechny ostatní mechaniky, kteří opravy provádějí sami tzv. „na vlastní 

triko“, a kteří mohou poskytnout srovnatelnou, ne-li vyšší kvalitu provedeného servisu.  

 Chtěl bych na jednoduchém případu z praxe předvést celkové náklady na generální 

opravu jedné PS 12, kterou si vybrala jedna nejmenovaná JSDH obce. Oprava se bude týkat 

výměny nejčastěji měněných komponentů motoru, čerpadla a jiných nezbytných činností (např. 

úprava bloku motoru, hlavy válců, broušení klikové hřídele). Další poloţkou bude cena práce 

pro osobu provádějící tuto opravu, která se můţe samozřejmě do velké míry měnit. Veškeré 

tyto údaje včetně cen náhradních dílů jsem čerpal od svého otce, který se jako vyučený 

automechanik touto činností jiţ přes 20 let zabývá a mohu říct, ţe ji provádí na kvalitní a 

profesionální úrovni.   

 

7.1   Generální oprava PMS typu PS 12 R1 

 JSDH nejmenované obce potřebuje z důvodu značného opotřebení provést opravu své 

PMS. Po domluvě s mechanikem se dohodnou na míře provedených oprav a předpokládané 

ceně celkové opravy. Mechanik by měl sám zvolit určitou nejlepší alternativu, která bude 

vyhovovat poţadavkům sboru. Seznam s cenou těchto náhradních dílů je uveden v Příloze D 

této bakalářské práce. Vycházel jsem přitom ze skutečných dokladů s cenami náhradních dílů.   

 Cena této opravy přesahuje 30 000,- Kč. Zdá se být vysoká, ale určitě je niţší neţ 

pořizovací cena nové PMS. Zároveň za tuto cenu jiţ pořídíme základní typy kalových a 

plovoucích čerpadel.  

 Nabídka a dostupnost náhradních dílů v rámci moravskoslezského kraje je dostačující, 

avšak jejich cena postupně roste. Pro připomenutí tato oprava neslouţí jako úprava pro poţární 

sport, ale pro účely JSDH obce. Cena sportovních úprav začíná s cenami zhruba o polovinu 

vyššími neţ je cena uvedené opravy. Samozřejmě závisí i na firmě, která opravu provádí. Je 

lepší nejprve provést průzkum moţných nabídek firem před započetím samotné opravy či 

úpravy PMS. Určitě tak lze ušetřit i tisíce korun. Rovněţ je výhodné projít více obchodů a 

ověřit si ceny náhradních dílů, jejichţ cena můţe být v některých případech značně vysoká.  
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7.2   Technický stav a životnost PMS typu PS 12 

 Těţko lze mluvit o předpokládané ţivotnosti PMS typu PS 12, které jiţ 

několikanásobně přesluhují dobu své odhadované ţivotnosti. Zřejmě nikdo z tvůrců této PMS 

netušil, jak dlouhou dobu budou tyto stříkačky slouţit. Jejich technický stav většinou odpovídá 

stáří, coţ ale není pravidlem. I v dnešní době se najdou téměř nepouţité PMS v perfektním 

zachovalém stavu. Musíme však brát v úvahu skutečnost, ţe ne všechny JPO si mohou dovolit 

kvalitní servis a údrţbu jejich PS 12. Ve většině případů si JPO opravují PS 12 samy, coţ je 

určitě výhodné finančně, ale po technické stránce se mnohdy můţe jednat o špatný přístup.  

 Z vlastní zkušenosti i z výsledků dotazníkového průzkumu vyplývá, ţe zásahové PMS 

zařazené do pohotovosti jsou v dnešní době minimálně pouţívány (max. 10krát za rok) a 

nevzniká tedy enormní opotřebení provozem PMS, tzv. amortizace. Je však nutné i tak věnovat 

PMS patřičnou péči. Doporučuji provádět pravidelné zkoušky agregátů minimálně jednou 

měsíčně, přitom zkontrolovat všechny provozní náplně a případně dobít akumulátor. Důleţité 

je také odvodnění čerpadla po kaţdém jeho pouţití. Není nic horšího neţ přijet k zásahu se 

stříkačkou, která ani nenastartuje. Toto by měl zajistit velitel JPO a dbát na dodrţování 

stanovených pravidel. Nastanou-li větší technické problémy, doporučuji poradit se 

s odborníkem v dané oblasti, aţ potom provést patřičnou opravu apod. Při tomto reţimu 

provozu vydrţí PS 12 jistě ještě dlouhou dobu v dobrém technickém stavu. Toto se týká hlavně 

kategorie JPO V, kde přece jenom není kladen takový tlak na údrţbu techniky, coţ vím 

z vlastní zkušenosti.  

 PMS se sportovními úpravami jsou kapitolou sama o sobě. V zájmu sportovních 

výkonů se většinou vše podřizuje perfektní přípravě „závodního“ stroje. Není nijak zvláštní, ţe 

během zimní přestávky se sportovní PMS několikrát rozebere a sloţí nebo jsou vyměněny 

všechny i minimálně opotřebené komponenty. Technický stav takových PMS je vynikající, ale 

ţivotnost agregátu naopak minimální. Vše na úkor co nejvyššího výkonu a tím pádem i 

nejlepším výsledkům v soutěţích poţárního sportu.  

 Jasným faktem ovšem je, ţe PMS typu PS 12 nebudou a ani nemohou slouţit JPO do 

nekonečna. Nastane doba, kdy všechny JPO budou řešit otázku nahrazení typu PS 12 

modernějším typem PMS nebo zvolí variantu pouţití plovoucího nebo kalového čerpadla. 

 Myslím si, ţe typ PS 12 se bude pouţívat k zásahové činnosti u JPO ještě minimálně 10 

– 15 let, v poţárním sportu z důvodu neexistující pouţitelné alternativy určitě ještě déle. Např. 

v případě budoucího výskytu rozsáhlých povodní se mohou tyto PMS opět stát velice 

uţitečnými vzhledem k jejich celkovému počtu a všeobecné rozšířenosti na území celé ČR.       
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8   Kalová a plovoucí čerpadla jako alternativa PMS 

 Oba tyto typy čerpadel jsou v dnešní době hojně vyuţívány u JPO v ČR. Jejich výhody 

spočívají především v nízké provozní hmotnosti, jednoduché obsluze a také nízké pořizovací 

ceně ve srovnání s mnohonásobně draţšími PMS. Uvedl bych zde několik běţně pouţívaných 

typů kalových a plovoucích čerpadel a uvedl stručné srovnání výhod a nevýhod těchto čerpadel 

oproti PMS. 

  

8.1   Kalová čerpadla  

 Kalová čerpadla lze rozdělit do dvou kategorií. Prvním typem jsou elektrická kalová 

čerpadla nebo také ponorná čerpadla, která jsou napájena elektrickým proudem většinou 

z elektrocentrály umístěné v zásahovém vozidle. Pracují s napětím 230 V nebo 400 V. Druhou 

kategorii tvoří kalová čerpadla se spalovacím motorem. Ty jsou provozně nezávislé, ale je 

potřeba k nim připojit sací i výtlačné vedení. U elektrických odpadá nutnost vytvoření sacího 

vedení, jelikoţ je součástí samotného čerpadla.  

 

8.1.1   Elektrické kalové čerpadlo MAST PUMPEN TP 8-1 N 

 Toto kalové čerpadlo od německého výrobce je přenosné, samonasávací a vybavené 

jednostupňovým odstředivým čerpadlem. Viz Obr. 39. Výhodou je moţnost sání znečištěné 

vody s velikostí částic aţ 10 mm. Sací otvor je vybaven mříţkou, která zabraňuje vniknutí 

větších částic do čerpadla. Čerpadlo je ponorné a lze jej pouţít v uzavřených a nevětraných 

prostorech. Výtlačné hrdlo je vybaveno pevnou spojkou 75 mm. Čerpadlo je bezúdrţbové a 

vybavené ochranou proti přehřátí [28]. Technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 6. 

 

Tabulka 6  Technická data kalového čerpadla MAST PUMPEN TP 8-1 N [28] 

Typ motoru Elektromotor 400V/50Hz 

Maximální výkon motor 3,3 kW 

Průtok čerpadla při tlaku 0 bar 1350 l/min 

Průtok čerpadla při tlaku 0,5 bar 1200 l/min 

Průtok čerpadla při tlaku 1 bar 950 l/min 

Průtok čerpadla při tlaku 1,5 bar 560 l/min 

Maximální výtlačná výška 18 m 

Délka kabelu  20 m 

Rozměry 480 x 270 x 235 mm 

Hmotnost včetně kabelu 40 kg 
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Obr. 39  Kalové čerpadlo MAST PUMPEN TP 8-1 N včetně napájecího kabelu [28] 

8.1.2   Motorové kalové čerpadlo WT30XK3 - HONDA GX240 

 Kalové čerpadlo se čtyřtaktním, jednoválcovým, vzduchem chlazeným, spalovacím 

motorem HONDA je přenosné, samonasávací a vybavené jednostupňovým odstředivým 

čerpadlem. Čerpadlo je schopno pracovat s pevnými částicemi aţ do velikosti 30 mm. 

Součástí výbavy čerpadla jsou sací hadice se sacím košem. Sací a výtlačné hrdlo je vybaveno 

spojkou 75 mm. Čerpadlo nelze provozovat v uzavřeném prostoru. Chlazení motoru je 

vzduchové pomocí ventilátoru [29]. Čerpadlo je vyobrazeno na Obr. 40 a technické parametry 

jsou uvedeny v Tabulce 7.  

 

Tabulka 7  Technická data kalového čerpadla WT30XK3 HONDA GX240 [29] 

Zdvihový objem motoru 242 ccm 

Maximální výkon motoru 8 kW při 3600 ot/min 

Průtok čerpadla při tlaku 0,2 MPa 1300 l/min 

Maximální sací hloubka 8 m 

Objem palivové nádrže 6 litrů 

Rozměry 660 x 495 x 515 mm 

Hmotnost 60 kg 

 

 

Obr. 40  Kalové čerpadlo WT30XK3 HONDA GX240 [29] 

 

8.2   Plovoucí čerpadla 

 Plovoucí čerpadla se dělí pouze podle výkonnostních a rozměrových parametrů. Tato 

čerpadla jsou vybavena plovákem z plastických hmot (např. polyetylén), který tvoří celistvý 
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odlitek, ve kterém je upevněno samotné čerpadlo se spalovacím motorem. Vybral jsem pro 

srovnání jednoho zástupce od českého výrobce poţární techniky Pavliš a Hartmann, spol. s r.o. 

 

8.2.1   Přenosné plovoucí čerpadlo PH-1200 GSV  

 Toto čerpadlo je vybaveno čtyřdobým, vzduchem chlazeným, jednoválcovým motorem 

HONDA. Čerpadlo je jednostupňové a odstředivé uloţené ve skříni z hliníkové slitiny. Na 

plováku jsou připevněna dvě drţadla pro snazší přenášení. Sací otvor je opatřen plastovým 

krytem, který zabraňuje vniku nečistot větších neţ 20 mm v průměru. Výtlačné hrdlo je 

opatřeno pevnou spojkou 75 mm. Motor je chlazený vzduchem. Toto čerpadlo se z důvodu 

moţnosti otravy oxidem uhelnatým nesmí pouţívat v uzavřených a nevětraných prostorech 

[30]. Technické parametry jsou uvedeny v Tabulce 8. Plovoucí čerpadlo je na Obr. 41.    

 

Tabulka 8  Technická data plovoucího čerpadla PH-1200 GSV [30] 

Maximální průtok čerpadla 1321 l/min 

Maximální výtlačná výška 15 m 

Maximální výkon motoru 3,8 kW při 3600 ot/min 

Zdvihový objem motoru 187 ccm 

Rozměry plováku 820x600x200 mm 

Hmotnost 29 kg 

 

 

Obr. 41  Plovoucího čerpadlo PH-1200 GSV [30] 

 

8.3   Možnost náhrady PMS kalovými a plovoucími čerpadly 

 Mezi výhody kalových čerpadel patří jejich poměrně nízká hmotnost. V případě 

elektrických ponorných čerpadel stačí k transportu jeden hasič. Další výhodou jsou malé 

rozměry a tak i snadná moţnost umístění čerpadla, např. do nástavby CAS. Rovněţ výhodou je 

jednoduchá obsluha, kdy většinou stačí uvést čerpadlo do chodu a další činnosti (sání, provoz) 

čerpadlo zajistí samo. Velice výhodné je pouţití kalových čerpadel pro čerpání znečištěné 

vody, coţ by u většiny PMS skončilo zničením čerpacího ústrojí. V neposlední řadě je 
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výhodou i jejich cena v rozmezí 30 – 50 tisíc korun českých v závislosti na výkonu a výrobci. 

Mezi nevýhody bych zařadil především niţší výkon oproti PMS, kdy kalová čerpadla nejsou 

schopna dosáhnout tak velkého průtoku při vyšším tlaku, coţ PMS bez problémů zvládají. Jsou 

proto vhodná především pro čerpání vody ze zatopených oblastí, v případě elektrického 

čerpadla i v uzavřeném prostoru (je však omezen dosah díky nutnosti napájení kabelem). Lze 

čerpat jak vodu znečištěnou, tak samozřejmě i vodu čistou. Obecně si myslím, ţe tato čerpadla 

mají nejširší oblast pouţití v PO.  

 Plovoucí čerpadla mají rovněţ nízkou hmotnost, jsou snadno ovladatelná a cenově 

mnohem výhodnější neţ PMS. Zvládnou čerpání i mírně znečištěné vody, kdy větší částice 

jsou zachyceny na sítu pod čerpadlem. Údrţba čerpadla je jednoduchá, stejně jako manipulace. 

Při provozu čerpadla na hladině musí být čerpadlo vţdy upevněno lanem. Nevýhodou můţe 

být nemoţnost pouţití v uzavřeném prostoru (např. ve sklepních prostorech) z důvodu tvorby 

oxidu uhelnatého. Další nevýhodou je nízký pracovní tlak čerpadla, proto se plovoucí čerpadla 

hodí nejlépe k doplňování vody do CAS a všeobecně pro čerpání vody na kratší vzdálenosti. 

Přitom čerpadla dosahují podobného průtoku vody jako PMS. Spotřeba paliva u kalových i 

plovoucích čerpadel je v porovnání s PMS minimální. 

 Má tedy smysl nahrazovat PMS tímto typem techniky? Určitě zčásti ano. 

Několikanásobně niţší pořizovací náklady oproti PMS jsou jednoznačným argumentem, 

především v dnešní době. Zároveň vlastnosti, manipulace a jednoduchost kalových a 

plovoucích čerpadel je předurčují k tomu, aby se staly vhodnou technikou pro JPO. U většiny 

JPO kategorií JPO II a JPO III jsou jiţ běţným vybavením, stejně jako u kategorie JPO I. 

Postupná modernizace přichází i u kategorie JPO V. Hlavně těmto jednotkám bych doporučil 

nákup kalových a plovoucích čerpadel s ohledem na jejich finanční moţnosti, poţadavky na 

jednoduchou obsluhu a provozní spolehlivost. Na druhou stranu nelze většině dnes nabízených 

PMS upřít jejich výborné výkonové parametry, kvalitní zpracování a funkčnost.      
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Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit, které JPO je v současnosti nutné 

vybavovat přenosnými motorovými stříkačkami.  

 Pomocí dotazníkového průzkumu na ÚO Nový Jičín jsem získal od velitelů JSDH obcí 

mnoho cenných informací. Zjistil jsem, ţe nejčastější vyuţití PMS při jednotlivých typech 

činností při zásahu mají jednotky kategorie JPO V, naopak minimální uplatnění nacházejí u 

vyšších kategorií JPO II a JPO III. Průzkum jsem zaměřil pouze na ÚO Nový Jičín, ale myslím 

si, ţe v rámci celé ČR by byly výsledky průzkumu velice podobné.  

 Dostupnost náhradních dílů je v současné době postačující, rostou však jejich ceny. 

Podobně servisní zázemí je na kvalitní úrovni, ale vzhledem k vyšším cenám volí mnoho sborů 

raději opravu svépomoci v rámci svých finančních moţností. Nejčastěji pouţívaným typem 

PMS je stále typ PS 12, mnohdy ještě i typ PS 8. Tyto PMS jiţ dalece přesahují svou 

předpokládanou ţivotnost, ale vzhledem k minimální četnosti pouţití a jednoduché údrţbě jsou 

stále v provozuschopném stavu. V ucházejícím stavu, pokud jim bude věnována patřičná péče 

ještě mohou dle mého názoru vydrţet další desítky let. Zásahová činnost tedy není hlavní 

oblastí vyuţití typu PS 12. Hlavní oblastí vyuţití je poţární sport, kde tuto PMS pouţívá 

většina SDH v ČR, které se účastní disciplíny poţární útok v kategoriích muţů, ţen, dorostu a 

mladých hasičů. V současnosti neexistuje adekvátní nástupce pro pouţití v poţárním sportu a 

podle dotazníkového průzkumu si většina velitelů SDH myslí, ţe k nahrazení PS 12 nedojde 

v nejbliţších 10 letech. Mnoho velitelů dokonce uvedlo, ţe PS 12 je v poţárním sportu 

nenahraditelná. Plovoucí a kalová čerpadla lze označit jako dobrou alternativu k PMS. Jsou 

vhodná k čerpání znečištěné vody, mají niţší hmotnost, menší rozměry, jednoduchou 

konstrukci i obsluhu. Rovněţ jejich cena je oproti PMS několikanásobně niţší. Výkonnostně 

však na PMS ztrácí. Hodí se především pro čerpání vody na kratší vzdálenosti, zatímco PMS 

jsou vhodné např. při dálkové dopravě vody. Vybavenost JPO těmito čerpadly je u kategorie 

JPO II a JPO III vysoká. U kategorie JPO V je nízká, ale postupně se zvyšuje.  

 Multikriteriální analýzou jsem z deseti moderních PMS na českém trhu vybral 

nejvhodnější zástupce pro modernizaci typu PS 12. Tyto moderní PMS dosahují vysokých 

výkonů a doporučil bych je jednotkám kategorie JPO V, které mají vyšší četnost pouţití PMS 

při zásahové činnosti (např. v oblastech častého výskytu lokálních povodní) a k převozu PMS a 

celé jednotky pouţívají DA. Jednotky kategorií JPO II a JPO III (včetně JPO I) mají ve výbavě 

pouze plovoucí a kalová čerpadla a vzhledem k pouţití CAS modernizaci a pořízení nové PMS 

nedoporučuji.   
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Příloha A           Perspektiva vyuţití přenosných motorových stříkaček u JPO 

Michal Richter 

  

Seznam techniky u JPO kategorie JPO II, JPO III a JPO V na ÚO Nový Jičín   

 

Tabulka 1  Počet PMS, kalových a plovoucích čerpadel u JPO na ÚO Nový Jičín   

JSDH 
Počet 
PMS 

Typ PMS 
Počet kalové 

čerpadlo 
Počet plovoucí 

čerpadlo 

JPO II 
Bílovec 2 PS 12 3 4 

Frenštát p.R 2 PS 12 3 2 

Fulnek 2 PS 12 1 1 

Kopřivnice 2 PS 12 2 1 

Odry 1 PS 12 0 2 

Příbor 2 PS 12 0 2 

Starý Jičín 3 PS 12 0 3 

Studénka  6 PS 12 4 3 

Štramberk 1 PS 12 1 1 

Celkem 21   14 19 

JPO III 

Hodslavice 0 - 3 2 

Jistebník 1 PS 12 1 1 

Mořkov 2 PS 12 2 1 

Petřvald 1 PS 12 2 1 

Sedlnice 1 PS 12 0 2 

Slatina 1 PS 12 1 1 

Spálov 1 PS 12 0 1 

Suchdol n.O. 0 - 2 2 

Tísek 2 PS 12 1 1 

Trojanovice 1 PS 12 1 1 

Celkem 10   13 13 

JPO V 

Albrechtičky 1 PS 12 0 0 

Bartošovice 2 PS 12, PS 8 0 1 

Bartošovice - Hukovice 2 PS 12, PS 8 0 0 

Bernartice n. Odrou 1 PS 12 2 1 

Bílovec - Bravinné 1 PS 12 0 0 

Bílovec - Lubojaty 2 PS 12, PS 8 0 1 

Bílovec - Stará Ves 1 PS 12 0 0 

Bílovec - Výškovice 1 PS 12 0 0 

Bítov 1 PS 12 0 0 

Bordovice 2 PS 12, PS 18 0 0 

Bravantice 3 PS 12, PS 16, PS 8 0 0 

Fulnek - Děrné 0 - 0 0 

Fulnek - Jerlochovice 2 PS 12, PS 8 0 1 

Fulnek - Jílovec 0 - 0 0 

Fulnek - Lukavec 2 PS 12, PS 8 1 0 

Fulnek - Stachovice 2 PS 12 0 1 

Fulnek - Vlkovice 1 PS 12 0 0 

Heřmanice u Oder - Véska 2 PS 12, PS 8 0 0 

Heřmánky 2 PS 8 0 0 

http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bilovec.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Frenstat_pod_Radhostem.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Koprivnice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Pribor.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Stary_Jicin.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Studenka.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Hodslavice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Jistebnik.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Morkov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Petrvald.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Sedlnice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Slatina.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Spalov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Suchdol_nad_Odrou.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Tisek.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Trojanovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Albrechticky.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bartosovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bartosovice-Hukovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bernartice_nad_Odrou.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bilovec-Bravinne.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bilovec-Lubojaty.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bilovec-Stara_Ves.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bilovec-Vyskovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bitov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bordovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Bravantice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek-Derne.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek-Jerlochovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek-Jilovec.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek-Lukavec.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek-Stachovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Fulnek-Vlkovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Hermanice_u_Oder-Veska.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Hermanky.pdf
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Michal Richter 

  

Tabulka 1  Počet PMS, kalových a plovoucích čerpadel u JPO na ÚO Nový Jičín 

Hladké Životice 2 PS 12 2 1 

Hostašovice 1 PS 12 0 0 

Jakubčovice n. Odrou 2 PS 12 0 0 

Jeseník n.Odrou - Hůrka 1 PS 12 1 3 

Kateřinice  0 - 0 0 

Kopřivnice – Lubina I 1 PS 12 1 1 

Kopřivnice – Lubina II 2 PS 12, PS 8 0 0 

Kopřivnice – Mniší 1 PS 12 1 0 

Kopřivnice – Vlčovice 1 PS 12 1 1 

Kujavy 1 PS 12 1 1 

Lichnov 1 PS 12 0 0 

Luboměř 1 PS 12 0 0 

Luboměř - Heltínov 0 - 0 0 

Mankovice 1 PS 12 0 0 

Mošnov 2 PS 12, PS 8 0 0 

Nový Jičín - Libhošť 2 PS 12, PS 16 2 1 

Nový Jičín - Straník 0 - 0 0 

Odry - Dobešov 2 PS 12, PS 8 0 0 

Odry - Kamenka 2 PS 12, PS 8 0 0 

Odry - Klokočůvek 2 PS 12, PS 8 0 0 

Odry - Loučky 2 PS 12 0 0 

Odry - Tošovice 2 PS 12 0 0 

Odry - Veselí 2 PS 12 0 0 

Odry - Vitovka 2 PS 12, PS 8 0 0 

Petřvald - Petřvaldík 2 PS 12 0 0 

Příbor - Hájov 1 PS 12 0 0 

Příbor - Prchalov 1 PS 12 0 0 

Pustějov 2 PS 12 0 0 

Rybí 1 PS 12 0 0 

Skotnice 1 PS 12 0 0 

Starý Jičín - Janovice 1 PS 12 0 0 

Starý Jičín - Jičina 2 PS 12 0 1 

Starý Jičín - Palačov 2 PS 12 0 0 

Starý Jičín - Starojická Lhota 1 PS 12 0 0 

Tichá 2 PS 12 1 0 

Trnávka 1 PS 12 1 0 

Velké Albrechtice 0 - 0 0 

Veřovice 1 PS 12 2 0 

Vražné 2 PS 12 1 1 

Vrchy 2 PS 12, PS 8 0 0 

Závišice 2 PS 12, PS 8 1 1 

Ženklava 1 PS 12 1 1 

Celkem 86   19 17 

http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Hladke_Zivotice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Hostasovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Jakubcovice_nad_Odrou.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Jesenik_n._Odrou-Hurka.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Katerinice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Koprivnice-Lubina_I.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Koprivnice-Lubina_II.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Koprivnice-Mnisi.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Koprivnice-Vlcovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Kujavy.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Lichnov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Lubomer.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Lubomer-Heltvinov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Mankovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Mosnov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Novy_Jicin-Libhost.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Novy_Jicin-Stranik.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Dobesov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Kamenka.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Klokocuvek.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Loucky.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Tosovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Veseli.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Odry-Vitovka.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Petrvald-Petrvaldik.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Pribor-Hajov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Pr�bor-Prchalov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Pustejov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Rybi.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Skotnice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Stary_Jicin-Janovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Stary_Jici�n-Jicina.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Stary_Jicin-Palacov.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Stary_Jicin-Starojicka_Lhota.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Ticha.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Trnavka.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Velke_Albrechtice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Verovice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Vrazne.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Vrchy.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Zavisice.pdf
http://hasis/hasis/204_JSDH_NJ/Zenklava.pdf
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Příloha B           Perspektiva vyuţití přenosných motorových stříkaček u JPO 

Michal Richter 

 

Dotazník pro velitele JSDH na ÚO Nový Jičín 

 

Tento dotazník byl vytvořen pro účely zpracování bakalářské práce na VŠB-TU Ostrava - 

Fakultě bezpečnostního inženýrství na téma Perspektiva využití přenosných motorových 

stříkaček u JPO. Práce má za úkol vyhodnotit nutnost a smysl modernizace stávajících 

přenosných motorových stříkaček PS 12 za moderní typy stříkaček. Zároveň se zabývá 

spolehlivostí a servisními nároky na nejrozšířenější PS 12. Informace získané díky tomuto 

průzkumu budou užitečné právě pro jednotlivé sbory, zejména pro ty, které vlastní a stále 

používají stříkačky typu PS 12 a hledají za něj vhodnou náhradu, popř. jejich náhradu 

kalovými a plovoucími čerpadly.  

Za poskytnuté informace a zkušenosti Vám upřímně děkuji   

 Michal Richter  

 

Název JSDH  ……………………………………………. 

Kategorie JPO ……………………. 

 

 

1) Má vaše JSDH nebo SDH ve výbavě přenosnou motorovou stříkačku? (např. PS 12, 

Tohatsu aj.) 

 a) ano, vypište typ(y)……………………………., popř. počet kusů PMS………..,  

b) ne (pokračujte otázkou 8).  

 

2) Pokud ano (vlastníte-li PMS), při jakých činnostech PMS používáte? (možno více 

odpovědí) 

a) čerpání a odčerpávání vody,  

b) dálková doprava vody, 

c) kyvadlová doprava vody, 

d) doplňování vody,  

e) vlastní hašení vodou, 

f) požární sport, 

g) při žádné z těchto činností PMS nepoužíváme. 

 

 



 

 2 

Příloha B Perspektiva vyuţití přenosných motorových stříkaček u JPO 
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3) Vybavíte si, v řádu cca posledních 3 let, jak často jste použili PMS při zásahu? 

(kromě požárního sportu) 

 a) více jak 10krát ročně, 

 b) méně jak 10krát ročně,  

 c) maximálně 1-2krát ročně, 

 d) ani jednou. 

 

Otázky 4, 5 a 6 vyplňte pouze v případě, že vlastníte uvedenou PMS: 

 

4) Vlastníte-li přenosnou motorovou stříkačku PS 12, jste spokojeni s cenami a 

dostupností náhradních dílů pro tento typ stříkačky? 

  a) ano, ceny jsou stále přijatelné, dostupnost výborná, 

 b) ne, cena náhradních dílů roste a jejich dostupnost klesá. 

 

5) Vlastníte-li přenosnou motorovou stříkačku PS 12, jste spokojeni se servisním 

zázemím a kvalitou prováděného servisu a oprav? 

 a) ano, zázemí i kvalita servisu je na vysoké úrovni, 

 b) ne, servisní zázemí je dnes minimální a kvalita na nízké úrovni. 

Vypište vlastní názory a zkušenosti: 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

6) Jakým způsobem převážíte PMS? 

 a) v DA nebo v nástavbě DA (dopravního automobilu), 

 b) v nástavbě CAS (cisternová automobilová stříkačka), 

 c) v přívěsném vozíku za DA, CAS, 

 d) jiným způsobem, uveďte jakým………………………………………  

 

7) Myslíte si, že PMS mají v současné době využití a je třeba je modernizovat? 

 a) ano, stále mají své nesporné výhody při zásazích, 

 b) ano, ale pouze v oblasti požárního sportu, 

c) ne, dnes už nemají praktické využití. 
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8) Plánujete v nejbližších 5 letech pořízení nové PMS? 

 a) ano, určitě, 

 b) ne, nákup PMS neplánujeme. 

 

9) Má vaše JSDH ve výbavě plovoucí čerpadlo? 

 a) ano, počet ks…….., 

 b) ne. 

 

10) Má vaše JSDH ve výbavě kalové čerpadlo? 

 a) ano, počet ks…….., 

 b) ne. 

 

11) Plánujete v nejbližších 5 letech nákup plovoucího nebo kalového čerpadla? 

 a) ano, plovoucí č….…., kalové č……..(uveďte počet kusů),  

 b) ne, současná vybavenost je dostačující, 

 c) ne, naše finanční možnosti to neumožňují. 

 

12) Shledáváte kombinaci plovoucího a kalového čerpadla za adekvátní náhradu PMS? 

 a) ano, zcela jednoznačně, 

 b) ne, PMS má nezastupitelnou pozici u JPO. 

 

13) Je váš sbor dobrovolných hasičů zapojen do soutěží v požárním sportu (jakékoliv 

kategorie)? 

 a) ano, používá přitom PS 12, 

 b) ano, ale používá jinou PMS, 

 c) ne.  

 

14) Pokud ANO, v jakých kategoriích je váš sbor dobrovolných hasičů zapojen do 

soutěží v požárním sportu? 

 a) mladí hasiči (mladší a starší kategorie),   

b) dorost (dorostenci a dorostenky), 

 c) muži,       

d) ženy. 
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15) Dokážete si představit plošné použití jiné PMS, než PS 12, v požárním sportu? 

 a) ano, ne však v nejbližších 10 letech, 

 b) ano, napište alternativní typ PMS………………………………, 

 b) ne, PS 12 je v požárním sportu nenahraditelná. 
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Michal Richter 

 

Orientační ceny sportovních úprav PMS od několika českých úpravců 

 

1) Servis hasičské techniky Radek Vincker - Hranice, okr. Přerov [31] 

 TAZ 1200 cm3 – sport 4 000,- až 12 000,- Kč 

 TAZ 1500 cm3 (dle rozsahu GO) – zásah 15 000,- až 20 000,- Kč 

 TAZ 1500 cm3 sport – úprava  10 000,- až 17 000,- Kč 

 TAZ 1600 cm3 sport – úprava z 1500 cm3 27 000,- až 34 000,- Kč 

 TAZ 1800 cm3 sport – úprava z 1500 cm3 38 000,- až 46 000,- Kč 

 TAZ 2000 cm3 sport – úprava z 1500 cm3 55 000,- až 70 000,- Kč 

 

2) TOMMÜ motor tuning s.r.o. - Studénka, okr. Nový Jičín [32] 

 TAZ 1200 cm3 – sport (+12 kW)   16 582,- Kč 

 TAZ 1400 cm3 sport (+20 kW)   24 440,- Kč 

 TAZ 1600 cm3 sport (+20 kW)   28 760,- Kč 

 TAZ 1800 cm3 sport (+26 kW)   39 240,- Kč 

 TAZ 1900 cm3 sport (+34 kW)   49 980,- Kč 

 TAZ 2000 cm3 sport (+40 až 42 kW)   74 880,- Kč 

 

3) FLAMESERVIS Luboš Zatloukal, Brodek u Přerova - Císařov, okr. Přerov [33]  

 TAZ 1600 cm3 sport   33 000,- Kč 

 TAZ 1800 cm3 sport   45 000,- Kč 

 TAZ 1900 cm3 sport   52 000,- Kč 

 TAZ 2000 cm3 sport   66 000,- Kč 
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Příklad generální opravy PMS typu PS 12 – cena náhradních dílů a oprav 

 

Seznam náhradních dílů a oprav:   Cena včetně DPH: 

Sada ojničních ložisek Š1203 1. výbrus    768,- Kč   

Sada těsnění Š1203      658,- Kč 

Ložisko klikové hřídele 3 kusy     554,- Kč 

Gufero klikové hřídele 2 kusy      72,- Kč 

Těsnění vodní pumpy      60,- Kč 

Podložky vložek válců (měděné)    56,- Kč 

Rozvodové kolo ozubené 2 kusy    1 558,- Kč 

Rozvodový řetěz (duplex)     340,- Kč 

Klínový řemen       98,- Kč 

Olejový filtr        102,- Kč 

Zapalovací kabely      237,- Kč 

Zapalovací svíčka 4 ks      216,- Kč 

Výfuk PS-12 dvousvodový     2 448,- Kč 

Koncovka výfuku       567,- Kč 

Vložka chladiče (měděná)     1 620,- Kč 

Trubka chlazení 2 ks      847,- Kč 

Sítko čističe chlazení      122,- Kč 

Čidlo teploty       126,- Kč 

Silentblok motoru 4 ks      284,- Kč 

Ložisko čerpadla      192,- Kč 

Těsnící kroužek (bronz)      360,- Kč 

Středící kroužek hřídele      90,- Kč 

Oběžné kolo klasik 13 mm     2 400,- Kč 

Hřídel čerpadla       1 800,- Kč 

Provozní náplně (olej, benzín)     1 000,- Kč 

Další spotřební materiál (elektroizolace, těsnící hmota, 

páska, drát, základní barva apod.)      350,- Kč 

Oprava klikové hřídele (broušení)    720,- Kč 

Oprava hlavy válců (srovnání)     600,- Kč 

Oprava bloku motoru (srovnání)     400,- Kč 

Cena ND a oprav včetně DPH:    22 833,- Kč  

Cena za práci včetně DPH (60 hodin práce):   9 000,- Kč 

Celková cena opravy PS 12 R1:     31 833,- Kč  

 


