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V mé bakalářské práci se zabývám připraveností jednotek požární ochrany na povodně 

v obci Ústí. Úvodní kapitola slouží k seznámeni se základními pojmy. Další kapitola 

statisticky vyhodnocuje povodně v regionu od roku 1997 a nasazení požární techniky při 

daných povodních. V následujících dvou kapitolách jsem  charakterizoval sledované území, 

kam patří obec Ústí, a uvedl jsem současný stav protipovodňových opatření. V závěrečné 

části bakalářské práce jsem se věnoval současnému stavu vybavení jednotek požární ochrany 

požární technikou pro zásahy při povodních a možnostem návrhu její optimalizace. 
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The main aim of my bachelor’s work is to describe the preparation of the fire brigade 

and its preparation against floods in the village Usti. The opening chapter gives a full 

description of the basic terminology. In the next chapter, I write about the floods which 

affected the village in 1997 as well as the fire techniques which were used.  In next two 

chapters, I focus on the layout of Usti, it’s location and it’s flood-protection arrangements. 

The last chapter of my thesis is devoted to the equipment which fire brigade has available to 

deal with floods and I look at the possibility of improvement in this area. 
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1 Úvod 

Povodně jsou zcela přirozeným jevem, které vznikají v nepravidelných intervalech. 

Malé povodně přicházejí častěji, velké méně často. Na vzniku povodně se podílí mnoho 

faktorů, jako jsou například ucpání koryta řeky nebo potoka ledovými krami, krátkodobými 

vydatnými srážkami, dlouhotrvajícími dešti či táním. Za povodeň se považují i nežádoucí 

vlivy nebo poruchy vedoucí k protržení vodního díla. Z hlediska škod vzniklých při 

povodních, nejsou hmotné ztráty zanedbatelné. Dochází i ke ztrátám na životech. 

 

Ve své bakalářské práci jsem se zaměřil na současný stav vybavenosti jednotek 

požární ochrany (dále jen „jednotek PO“) požární technikou a věcnými prostředky pro zásahy 

při povodních, které patří do Požárního poplachového plánu obce Ústí. Vzhledem k tomu, že 

jednotky PO používají k činnosti při povodních velké množství požární techniky a věcných 

prostředků, zaměřil jsem se u požární techniky na cisternové automobilové stříkačky (dále jen 

„CAS“) a dopravní automobily (dále jen „DA“). Z věcných prostředků na přenosné požární 

stříkačky, plovoucí motorová čerpadla a elektrická ponorná kalová čerpadla. 

 

Cílem bakalářské práce je posouzení stávajícího stavu vybavenosti jednotek PO 

požární technikou a návrh optimalizace vybavenosti jednotek PO požární technikou pro 

zásahy při povodních. 
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2 Rešerše 

Vykopal, L., a kolektiv: Historie a současnost Ústí. Knihtiskárna J. Strojil, Přerov 2006. 

Kniha popisuje dějiny obce Ústí od roku 1848 až po rok 2006. Je zde zobrazen vývoj školství, 

duchovní správy, hospodářského, společenského, kulturního a sportovního života. Dále zde 

nalezneme zmínku o nejstarších zaznamenaných povodní a o povodních v roce 1997, které 

byly pro obec zničující. 

 

Kroča, P., a kolektiv: Povodně na Hranicku. JERID spol. s.r.o., Olomouc 1998. ISBN 80-

86206-03-3. Kniha je věnována povodním, které Hranicko zasáhly v roce 1997. Převážně zde 

nalezneme fotografie postižených částí obcí. 

 

Lošák, J.: Technické prostředky požární ochrany II. Edice SPBI SPEKTRUM, Ostrava 2004. 

ISBN 80-86634-41-8. Autor představuje požární automobil jako technický prostředek 

k zastavení nárůstu ztrát při mimořádné události. Publikace popisuje teorii jízdy, princip 

činnosti pístového čerpadla a stručně popisuje některé základní zásahové automobily. 
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3 Seznámení s pojmy 

3.1 Povode ň 

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných 

povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může 

způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. [1] 

3.1.1 Přirozená povode ň 

• Zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci 

s dešťovými srážkami. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských tocích 

a propagují se dále i v nížinných úsecích velkých toků. 

• Letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti. Vyskytují se zpravidla 

na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních 

a větších tocích. 

• Letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity zasahující poměrně 

malá území. Mohou se vyskytovat kdekoliv na malých vodních tocích, katastrofální 

důsledky mají zejména na sklonitých vějířovitých povodích. 

• Zimní povodňové situace způsobené ledovými jevy i při relativně menších průtocích 

vody. Vyskytují se v úsecích toku náchylných ke vzniku ledových nápěchů a ledových 

zácp.[2] 

3.1.2 Přirozená povode ň ovlivn ěna mimo řádnými p říčinami 

Za mimořádné příčiny, které mají za následek vznik povodní jsou například sesuvy 

půdy, ledové jevy, plovoucí předměty, apod..  

3.1.3 Zvláštní povode ň 

Je způsobena umělými vlivy, což jsou situace (např. protržení hráze  nebo porucha), 

jež mohou nastat na vodních dílech. Vlastníci nebo správci vodních děl jsou povinni 

zajišťovat na vodních dílech odborný technicko-bezpečnostní dohled. Pro účely dohledu jsou 

vodní díla zařazena do I. až IV. kategorie podle výše škod v území pod vodním dílem při 

případné havárii. 
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Zvláštní povodeň může vzniknou i jako důsledek teroristické a nebo vojenské činnosti. [2] 

3.2 Stupn ě povod ňové aktivity  

První stupeň – stav bdělosti : 

Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového 

nebezpečí. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji 

povodňového nebezpečí. Zahajuje činnost hlasná a hlídková služba. Na vodních dílech 

nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska 

bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku 

zvláštní povodně. [1] 

Druhý stupeň – stav pohotovosti : 

Vyhlašuje se v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň. 

Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaného jevů a skutečností na vodním 

díle z hlediska jeho bezpečnosti. Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany 

před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 

opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. [1] 

Třetí stupeň – stav ohrožení : 

Vyhlašuje se při nebezpečí vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku 

v záplavovém území. Vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledových jevů a 

skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových 

opatření. Provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace. [1] 

3.3 Požární poplachový plán 

Stanovuje zejména zásady součinnosti jednotek PO při operačním řízení k hašení 

požárů a k dalším záchranným a likvidačním pracím na území kraje a při poskytování pomoci 

mezi kraji. Požární poplachový plán kraje vychází z plošného pokrytí území jednotkami 

požární ochrany a z předurčenosti některých jednotek PO pro speciální činnosti. 

V rámci požárního poplachového plánu kraje se vyhlašují čtyři stupně poplachu, přičemž 

čtvrtý stupeň je označen jako zvláštní a je stupněm nejvyšším. V jednotlivých stupních 

poplachu zasahuje na místě zásahu tento počet jednotek požární ochrany [8]: 

• Prvním stupeň poplachu - nejvýše čtyři jednotky požární ochrany 

• Druhý stupeň  poplachu - nejvýše deset jednotek požární ochrany 

• Třetí stupeň  poplachu - nejvýše patnáct jednotek požární ochrany 

• Zvláštní stupeň  poplachu - více než patnáct jednotek požární ochrany 
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4 Statistické vyhodnocení povodní v regionu od roku  1997 

Povodeň v roce 1997, patřila, co se týče rozsahu škod a evakuovaných osob, mezi 

nejničivější pohromy, které kdy zasáhly území naší republiky. S určitostí ji můžeme nazvat 

500 letou vodou (možná i 1000 letou). V souvislosti s povodněmi se musíme zmínit o kratších 

povodních v letech 2002 a 2006. Tyto ovšem zdaleka nedosáhly takových rozměrů a 

následků. 

4.1 Povodn ě v roce 1997 

Ve dnech 5.7. - 31.7. byla na území okresu Přerov částečně nebo zcela zaplavená 

města Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov, Kojetín, Tovačov a zhruba polovina všech obcí. 

V postižených oblastech byla provedena evakuace a záchrana osob. Nejrozsáhlejší evakuace 

proběhla v obci Troubky. Zaplavená města a obce byly často neprůjezdné a docházelo 

k výpadku telefonního spojení i dodávek elektrické energie. V některých částech byla 

omezena nebo zcela přerušena dodávka pitné vody a čerstvých potravin. 

Při povodni v okrese Přerov byly zatopeny významné objekty a areály firem například 

Precheza Přerov a.s., Přerovské strojírny a.s., Moravskoslezské teplárny a.s., 

Moravskoslezské pivovary a.s., Vodovody a kanalizace Přerov a.s., Severomoravská 

energetik a.s. 

 

 

Obrázek 1 Teplice nad Bečvou - Hladina Bečvy dosahovala téměř až k lávce 
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4.2 Mimo řádné události v roce 2002 

Na začátku roku ve dnech 1.1. - 7.1. a 22.1. došlo opakovaně k ucpání koryta řeky 

Bečvy v okolí města Lipníku nad Bečvou krami a hrozilo vylití řeky do prostorů nízko 

položených domů, okolních zahrad a polí. Ledy byly uvolňovány těžkou technikou a 

v případě krize byl připraven i odstřel pyrotechniky Policie ČR. 

Ve dnech 21.6. - 23.6. nad územím okresu došlo k několika silným bouřkám, které měly za 

následek polámané stromy a zaplavení podzemních částí objektů. Jednotky odstraňovaly 

stromy z komunikací a byla čerpána voda ze sklepů, šachet, studní a průjezdů silnic. 

 

 

Obrázek 2 Nahromaděné kry pod mostem v Lipníku nad Bečvou 

4.3 Povodn ě v roce 2006 

Ve dnech 28.3. - 10.4. došlo k vylití vody řeky Moravy hlavně na území měst Kojetín 

a Tovačov. Zde bylo prováděno čerpání vod ze sklepů, dvorů, zahrad, studní a v neposlední 

řadě lagun v přírodním prostředí. V malém rozsahu byly prováděny i zásahy na Hranicku a 

Lipnicku, kde způsobila problémy řeka Bečva. 
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Obrázek 3 Most přes řeku Moravu v Tovačově 

4.4 Vyhodnocení po čtu nasazené techniky p ři jednotlivých 

událostech 

V nasazení požárních automobilů  při jednotlivých událostech výrazně dominují 

povodně v roce 1997.  
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5 Charakteristika sledovaného území, posouzení vliv ů 

vedoucím k povodním 

5.1 Obec Ústí 

Obec Ústí se nachází na levém břehu řeky Bečvy asi 5 km východně od Hranic 

v nadmořské výšce 257 m. K 1. 1. 2007  má obec 535 obyvatel. Středem obce protéká 

Opatovický potok, který se vlévá do řeky Bečvy. Nad obcí se do Opatovického potoka vlévá 

Malhotický potok. Povodí Opatovického a Malhotického potoka zahrnuje vody, které 

spadnou asi na 2000 – 2500 ha.  Nejvýznamnějším tokem v oblasti je řeka Bečva, vznikající 

soutokem Vsetínské Bečvy s délkou 59 km  a Rožnovské Bečvy s délkou 38 km u Valašského 

Meziříčí. Řeka Bečva je největším přítokem řeky Moravy. 

Tabulka 1 Zastupitelstvo obce 

Funkce Jméno 

Starosta Libor vykopal 

Místostarosta Dana Šumšalová 

Ludmila Kuchařová 

Marek Nehyba 

Vladimír Hotař 

Jiřina Lukášová 

 

 

Členové zastupitelstva 

Ing. Antonín Machanec 

 

 

Obrázek 4 Centrum obce 
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5.1.1 Záznamy o nejv ětších povodních v obci Ústí 

Tabulka 2 Záznamy o povodních 

Rok Událost 

1902 
Povodeň způsobila velké materiální škody, voda zaplavila náves, zahrady, 

chlévy, sklepy a stodoly. 

1930 
Během září a října se řeka Bečva třikrát vylila z koryta, při poslední povodni 

roztrhla na Luhách ochrannou hráz. 

1939 
Během roku se pětkrát rozlila řeka Bečva a způsobila velké škody na majetku a 

úrodě. 

1965 
Oba potoky, které se stékají nad vesnicí, se rozvodnily a ve vesnici napáchaly 

mnoho škod. 

1985 
Voda zaplavila pastviska a dostala se až do autobusové čekárny a k chodníku u 

základní školy. 

1997 

Obec postihla největší povodeň v její historii. Zaplaveno bylo 30 domů a 4 obecní 

budovy. V prostorách hasičské zbrojnice sahala voda do výšky dvou metrů. 

Značnou měrou došlo ke znehodnocení majetku a materiálů hasičské zbrojnice.  

 

5.1.2 Historie a sou časnost hasi čského sboru v Ústí 

Před založením hasičského sboru v obci Ústí byla z celkového počtu 70 domů více než 

polovina dřevěných. Střechy byly kryty šindelem a některé i doškem, zvláště stodoly.  

Obyvatelé byli často svědky požárů s tragickým koncem. Dřevěné chalupy shořely do základů 

a často i s dobytkem, který živil početné rodiny.  

V roce 1895 se občané Ústí shromáždili a po předběžné poradě založili hasičský sbor. 

Stanovy Sboru dobrovolných hasičů v Ústí byly schváleny zemskou správou politickou 

18.října téhož roku. Služba v hasičském spolku byla podle stanov dobrovolná a čestná. Bylo 

apelováno na morální cítění každého člena sboru pomoci v nouzi svému bližnímu. Prvním 

předsedou a jednatelem sboru se stal rolník Eduard Frydrych. Náčelníkem se stal hostinský a 

obchodník Antonín Maňas. 

Rok po založení měl Ústecký hasičský sbor 27 aktivních členů a zasahoval u sedmi 

požárů. Naštěstí ani jeden požár nebyl v Ústí. Sbor vlastnil ruční požární stříkačku v ceně 

1500 zlatých a 200 metrů požárních hadic. Obsluha ruční požární stříkačky byla obtížná, 

protože ji muselo obsluhovat při požárech minimálně 8 mužů. Obecní úřad na své náklady 
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zřídil dřevěnou hasičskou zbrojnici. [3] 

Tabulka 3 Data sboru dobrovolných hasičů v Ústí 

Rok Událost 

1911 
Obec zachvátil požár a zničil stavení Jana Tomečky č.p. 48 a částečně i sousední 

stavení 

1931 
Požár u p. Šumšaly, na pomoc přijely hasičské sbory ze Skaličky, Černotína, 

Opatovic a Hranic 

1945 

Po prchající německé armádě získali hasiči požární stříkačku, která nebyla 

v pořádku, ale díky vlastnímu úsilí docílili členové toho, že se stala jednou 

z nejlepších motorových stříkaček v okolí  

1955 
Vypukl požár ve stodole p. Šnejdrly č.p. 2. Zasahovaly hasičské sbory z Hranic, 

Čenotína, Skaličky a Opatovic. 

1963 
Hasiči dostali nové auto Tatra 805 a byla dokončena rekonstrukce hasičské 

zbrojnice 

1978 
Zakoupena přenosná požární stříkačka PS 12. V hasičské zbrojnici je dodnes a 

udržuje se v provozuschopném stavu. 

1980 
Zakoupen starší nákladní automobil Avia, následně byl upraven pro potřebu 

sboru.  

1997 
Po povodních byla zakoupena starší přenosná požární stříkačka PS 8 od 

Zbrojovky  Vsetín. 

2002 
Na výroční valné hromadě odstoupilo kompletní vedení dosavadního sboru 

dobrovolných hasičů a nahradilo jej zcela nové jádro. 

2003 

V ranních hodinách došlo k požáru kotelny p. Smolky. Zásah prováděli 

profesionální hasiči z Hranic za použití dýchacích přístrojů. Také byl zakoupen 

pro sportovní účely agregát PS 12. 

2007 
Vyřazen s provozu nákladní automobil Avia a zakoupen požární automobil AVIA 

Furgon 
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Tabulka 4 Výbor Sboru dobrovolných hasičů 

Funkce Jména 

Starosta Nedbal Jaromír 

Místostarosta Petrskovský Radoslav 

Velitel Dreiseitl Rostislav 

Jednatel Nehyba Marek 

Pokladník Rebenda Stanislav 

Preventista Juráň Antonín 

Vykopal Libor 

Dreiseitl Jakub 

 

Členové výboru 

Ševčík Lukáš 

Bagar Klement 

Rebendová Hana 

 

Revizní komise 

Líva Pavel 

 

 

Obrázek 5 Hasičská zbrojnice v Ústí 

5.2 Podmínky ovliv ňující pr ůběh povodní 

Výše povodňových škod při povodních závisí na konkrétních podmínkách povodně a 

na dalších faktorech. K nejdůležitější patří [2]: 

• velikost a průběh povodně, charakterizovaný hodnotou kulminačního průtoku, tvarem 

a objemem povodňové vlny, a také délkou a dobou výskytu povodně,  
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• stav a kapacita koryta toku, kapacita jezů, mostů a dalších objektů na toku, odolnost 

koryta a objektů proti proudící vodě,  

• způsob zástavby a využívání zátopového území, které má být úměrné 

pravděpodobnosti zatopení. Objekty a předměty v zátopovém území, které mohou být 

při povodni odplaveny, jsou potenciálním nebezpečím ucpání průtočného profilu v 

dolní části toku,  

• včasná informovanost o povodňovém nebezpečí, tj. spolehlivá činnost předpovědní a 

hlásné povodňové služby,  

• připravenost a úroveň prováděných opatření na ochranu před povodněmi, jako souhrn 

aktivit povodňových orgánů, správců vodních toků, správců ohrožených nemovitostí a 

všech dalších orgánů a organizací zapojených v systému ochrany před povodněmi.  

5.3 Projevy povodní na území obce Ústí 

5.3.1 Přirozená povode ň 

V případě přirozené povodně jsou objekty v záplavovém území ohroženy především 

vodou, která nemá charakter dravé řeky. Na loukách okolo Bečvy a hřišti je jen mírný proud, 

v obci je voda stojatá. [4] 

5.3.2 Přirozená povode ň ovlivn ěna mimo řádnými p říčinami 

 V této oblasti se tento druh povodně nepředpokládá. Za mimořádnou příčinu se 

považuje neočekávaný příchod povodňové vlny a velká rychlost spadu deštivých srážek. 

Rozdíl oproti přirozené povodni je v čase. U Opatovického potoka jsou okolní objekty 

ohroženy dravým proudem vody, plovoucími předměty, ucpáním koryta potoka a rychlostí 

povodňové vlny. [4] 

5.3.3 Zvláštní povode ň 

Obec je ohrožena vodním dílem Bystřička, které je vzdáleno 30 km. V případě 

ohrožení je nutná včasná informovanost občanů. Další nebezpečnou situaci by mohlo být 

propojení dvou povodní, například zvláštní a přirozené povodně. Zde lze očekávat rozsah 

povodní jako v roce 1997, ne-li vyšší. [4] 
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5.4 Zasažené území v obci Ústí p ři jednotlivých stupních 

povod ňové aktivity 

5.4.1 První stupe ň povod ňové aktivity 

Vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity nastává, když je stav vodočtu v areálu 

Teplicích nad Bečvou nad 260 cm. Při rozlivu v části obce „ve špici“ nejsou ohroženy žádné 

objekty. 

5.4.2 Druhý stupe ň povod ňové aktivity 

Vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity nastává, když je stav vodočtu v areálu 

Teplicích nad Bečvou nad 330 cm, rozsah ohrožení není příliš velký. Jedná se o zaplavení luk, 

hřiště, výletiště, dětského a víceúčelového hřiště, a areálu TJ Sokol. Nutné je prohlédnout 

záplavové území okolo Bečvy, zda se zde nenacházejí mimořádné skládky materiálu, stroje, 

případně jiná zařízení. Ohrožené jsou především sklepy, dvory a zahrady domů č.p. 11, 22, 

24, 30 a 65. Dále je ohrožena hasičská zbrojnice, čekárna a pohostinství. 

5.4.3 Třetí stupe ň povod ňové aktivity 

Vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity nastává, když je stav vodočtu v areálu 

Teplicích nad Bečvou nad 400 cm. Oproti druhému stupni jsou dále ohroženy rodinné domy 

č.p. 9, 22, 23, 25, 26, 29, 52, 56, 58, 66, 70, 71, 77, 81, 89, 132 s jejím vybavením a kostel.
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6 Současný stav protipovod ňových opat ření 

V současné době není zbudováno žádné protipovodňové opatření, které by chránilo 

obec Ústí v případě povodně. Stavba suché nádrže nad obcí Ústí je zatím pouze v plánech a 

návrzích. 

6.1 Návrh protipovod ňového opat ření Teplice 

Stavba suché nádrže „poldru” se nachází v Olomouckém kraji na katastrálním území 

obcí Skalička, Černotín, Špičky, Zámrsky, Milotice nad Bečvou a Hustopeče nad Bečvou. 

Současně i v kraji Zlínském a to na katastrálním území obce Němetice. Je určena pro vodní 

tok řeky Bečvy a nazývá se „Teplice - suchá nádrž“. 

Podle časového plánu návrhu by se mělo začít s výstavbou v dubnu roku 2008 a ukončení 

stavby suché nádrže je plánováno na říjen 2010. Investorem je Povodí Moravy. [5] 

6.1.1 Účel stavby 

Navrhovaná stavba má za účel ochránit lidské životy a majetek hustě osídleného 

území v údolí řeky Bečvy. Chránit by měla převážně města, která byla při povodních v roce 

1997 z velké částí zatopena jako například Přerov, kde výška vody dosáhla až 4 metrů, a 

města Hranice, Lipník nad Bečvou, Tovačov a Kojetín. Výraznou měrou může ovlivnit i 

průtokové stavy na řece Moravě. 

Při povodni, jaká byla v roce 1997, by došlo ke snížení kulminace o 300 m3/s a tím ke 

změně extrémních povodňových vln z hodnoty průtoků 950 m3/s na 650 m3/s. Ochranný 

účinek pro níže položené území je jednoznačný a významný. Návrhem suchého poldru je 

chráněno cca 110 tisíc obyvatel v městech i obcích, kde se projeví pozitivní účinek. [5] 

Tabulka 5 Hlavní parametry vodního díla [5] 

Celkový prostor nádrže o objemu: 38 mil. m3 

Účinný retenční (ochranný) prostor o objemu: 35 mil. m3 

Kóta koruny údolní hráze: 265,7 m.n.m 

Kóta koruny boční hráze: 265,2 m.n.m 

Délka údolí hráze: 2000 m 

Délka boční hráze: 4800 m 

Sklon údolní hráze: 1 : 2,25 

Sklon Boční hráze: 1 : 1,75 
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6.1.2 Řešení hrází  

Ohrazení poldru se skládá ze dvou částí, údolní a boční. Konstrukční řešení je pro obě 

částí stejné a jsou navrženy z místních sypaných materiálů, říčních štěrků. 

Hráz je v příčném profilu navržena jako homogenní s plošným fóliovým těsněním při 

návodním límci. Použitá těsnící fólie Sibelon z PVC vychází ze zkušenosti přehrady 

Morávka, kde bylo původní návodní asfaltobetonové těsnění částečně nahrazeno fólií. [5] 

6.1.3 Předpokládané finan ční náklady 

Celkové informativní náklady na stavbu jsou 2 061 080 Kč. Jsou zde zahrnuty výkupy 

pozemků, projektové, průzkumné, geodetické, organizační a stavební práce, stavební objekty. 

K celkovým nákladům nejsou započteny změny hospodaření na zemědělské půdě a změny 

lesního porostu. [5] 

6.2 Opatření k ochran ě před povodn ěmi 

Opatření spočívá v předcházení a zamezení škod na majetku a předcházení ztrát na 

lidských životech. Každý je povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky a přispět 

na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí. [1] 

6.2.1 Povod ňová komise obce 

Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou 

komisi obce. Předsedou povodňové komise je starosta obce. Další členy komise jmenuje 

z členů obecního zastupitelstva, z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé 

k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. [1] 

Tabulka 6 Povodňová komise obce Ústí [4] 

Funkce v komisi Jméno 

Předseda komise Vykopal Libor 

Místopředseda komise Dreiseitl Rostislav 

Tajemík komise Šumšalová Dana 

Bagar Klement 

Vykopalová Hana 

 

Členové komise 

Rebenda Stanislav 
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6.2.2 Povod ňové prohlídky  

• organizuje minimálně 1x za rok obecní úřad, který spolupracuje s povodňovou komisí, 

• zajišťují, aby nedocházelo k závadám, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně a 

jejich následků, na řece Bečvě, Opatovickém potoce a záplavovém území,  

• odpovědnou osobou za zajištění povodňové prohlídky je starosta obce, 

• na základě povodňové hlídky může obecní úřad vyzvat vlastníky pozemku, staveb a 

zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů nebo zařízení, která mohou 

způsobit ucpání koryta nebo zhoršení odtokových poměrů. [4] 

6.2.3 Předpov ědní povod ňová služba 

Informuje povodňové orgány o možnosti vzniku povodně, o srážkách, vodních stavech 

a průtocích ve vybraných profilech. Získané údaje slouží povodňovým orgánům k varování 

obyvatelstva. Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se 

správcem povodí. Údaje slouží povodňovým orgánům pro varování obyvatelstva. U 

Opatovického potoka je důležité sledovat informace o přívalových deštích. [4] 

6.2.4 Hlásná služba 

Činnost hlásné služby spočívá ve sledování hladiny Opatovického potoka. Při 

vyhlášení prvního stupně povodňové aktivity zajišťuje hlásnou službu obecní úřad. Při 

vyhlášení druhého a třetího stupně povodňové aktivity zajišťují hlásnou službu dva členové 

povodňové komise, informují o stavu v půlhodinových intervalech. 

Pro sledování vývoje povodně jsou rozhodující stavby na profilech Rožnovské a Vsetínské 

Bečvy. [4] 
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7 Současný stav vybavenosti požární techniky jednotek 

požární ochrany pro zásahy p ři povodních 

7.1 Stručné informace o sou časné vybavenosti požární technikou a 

věcných prost ředků 

Do kategorie požární techniky, kterou posuzuji, patří CAS a DA. Věcné prostředky 

tvoří přenosná požární stříkačka, plovoucí motorové a elektrické ponorné kalové čerpadlo. 

7.1.1 Technické podmínky zásahového požárního autom obilu 

1) Podle konstrukce účelové nástavby: 

- Základní zásahové 

- Speciální zásahové 

2) Podle konstrukce podvozku a určení k provozu na komunikacích: 

- Silniční (určené k provozu především po zpevněných komunikacích, kategorie 1) 

- Smíšené (určené k provozu částečně i mimo zpevněné komunikace, kategorie 2) 

- Terénní (určené k provozu zejména mimo zpevněné komunikace, kategorie 3) 

3) Podle největší technicky přípustné hmotnosti: 

- Velmi lehké (UL) nepřevyšující 2000 kg 

- Lehké (L) převyšující 2000 kg, avšak nepřevyšující 7500 kg 

- Střední (M) převyšující 7500 kg, avšak nepřevyšující 14000 kg 

- Těžké (S) převyšující 14000 kg 

4) Podle rozsahu požárního příslušenství: 

- Základní (Z) 

- Speciální – redukované (R), rozšířené (V), technické (T), k hašení lesních požárů 

(LP) [2] 

7.1.2 Cisternová automobilová st říkačka 

Je speciální vozidlo určené k rychlému zásahu při vzniku požáru v místech 

s nedostatkem hasebních látek. Vozidlo je ve většině případů vybaveno příslušenstvím, 

umožňující zásah i v jiných případech. Motor vozidla je využíván jednak pro vlastní pohon 

vozidla, k překonání určité vzdálenosti a jednak jako zdroj energie pro dodávku hasebních 

látek na místo požáru.[9] 

Přiklad značení: CAS 24/3200/400 – S/3/Z 
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Vysvětlivky: 

CAS  – cisternová automobilová stříkačka 

24  – jmenovitý průtok čerpadla cisternové automobilové stříkačky 

3200  – objem vody v nádrži (v litrech) 

400 – objem pěnidla v nádrži (v litrech) 

S  – hmotnostní třída podvozku 

3  – konstrukce podvozku 

Z  – rozsah požárního příslušenství 

7.1.3 Dopravní automobil 

Dopravní automobil je určen pro přepravu určitého počtu hasičů, přenosné motorové 

stříkačky a požárního příslušenství pro zásah.[9] 

Přiklad značení: DA 8 – L/1 /Z 

Vysvětlivky: 

DA – dopravní automobil 

8  – jmenovitý průtok čerpadla přenosné motorové stříkačky 

L  – hmotnostní třída podvozku 

1 – konstrukce podvozku 

Z – rozsah požárního příslušenství 

7.1.4 Přenosná požární st říkačka 

Je určena ke zdolávání požárů a k dopravě vody. Stříkačku tvoří samostatný čerpací 

agregát poháněný spalovacím motorem. Motor spolu s čerpadlem je uložen v rámu se čtyřmi 

sklopnými madly určenými pro manipulování s požární stříkačkou a její transport na 

nepřípustná místa. 

 

 

Obrázek 6  Nejpoužívanější přenosná požární stříkačka u SDH - PS 12 
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7.1.5 Elektrické kalové ponorné čerpadlo 

Je určeno pro čerpání vody znečištěné obsahem bahna, jílu, písku, kamenné drtě a 

podobných hmot s celkovým podílem přimísenin do určitých procent hmotnosti. Používá se 

při čerpání z povrchových a podúrovňových zdrojů například ze studní a sklepů. 

 

 

Obrázek 7 Elektrické kalové ponorné čerpadlo 60-GDFU 

7.1.6 Plovoucí motorové čerpadlo 

Používá se k odčerpávání vody ze zatopených prostor v přírodním prostředí, 

k nouzovému hašení a k plnění CAS z přírodního zdroje. Vyznačuje se malou hmotností.  

 

 

Obrázek 8 Plovoucí čerpadlo Plovčer Mini / Honda 160 
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7.2 Jednotky za řazené do Požárního poplachového plánu obce Ústí 

Tabulka 7 Stupně požárního poplachu pro obec Ústí [8] 

I.stupe ň II.stupe ň III.stupe ň 

Jednotka PO  Kategorie  Jednotka PO Kategorie  Jednotka PO Kategorie  
Hranice I Lipník nad Bečvou I Bystřice pod Hostýnem I 

Ústí V Kelč II Bělotín III 

Opatovice II Hustopeče nad Bečvou III Střítež nad Ludinou III 

Hranice II Horní Újezd III Skalička V 

 

Tabulka 8 Operační hodnoty jednotek PO dle kategorií [14] 

Kategorie jednotky JPO I JPO II JPO III JPO V 

Doba výjezdu (min.) 2 5 10 10 

Územní působnost (min.) 20 10 10 není 

Druh jednotky PO HZS kraje SDH obce SDH obce SDH obce 

 

7.3 Vybavenost  jednotek Hasi čského záchranného sboru  

Jednotky jsou složeny pouze z příslušníků HZS ČR. 

7.3.1 Stanice v Hranicích 

Požární stanice patří do kategorie P2. V součastné době slouží objekt společně pro 

jednotky HZS a SDH města. V přízemí stanice se nachází stání pro výjezdová vozidla, dílna, 

mycí box, kotelna a sladovací prostory. V nadzemním podlaží je sociální zařízení, kanceláře, 

šatny, prostory pro chemickou a technickou službu, posilovnu a zasedací sál. U stanice se 

nachází požární nádrž a hříště. Velitelem stanice je Ing. Arnošt Lenoch. Početní stav směny je 

8 příslušníků.  
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Obrázek 9 Stanice v Hranicích na Moravě 

7.3.2 Stanice v Lipníku nad Be čvou 

Požární stanice patří do kategorie P1. Nachází se na okraji města a je tvořena 

komplexem objektů. Od Podniku bytového hospodářství Lipník nad Bečvou byla zakoupena 

v roce 1995. Nyní objekt slouží společně pro jednotky HZS a SDH města. Tento komplex 

objektů tvoří provozní dvoupatrová budova, společné horní a dolní garáže, plynová kotelna a 

čtyři plechové sklady. Velitelem stanice je Ing. Zdeněk Suchánek. Početní stav směny je 6 

příslušníků. 

 

 

Obrázek 10 Požární stanice v Lipníku nad Bečvou 
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7.3.3 Stanice v Byst řici pod Hostýnem 

Požární stanice patří do kategorie P1 a nachází se v centru města. Objekt slouží 

společně pro jednotky HZS a SDH města. Velitelem stanice je Ing. František Javůrek. Početní 

stav směny je 5 příslušníků. 

 

 

Obrázek 11 Požární stanice v Bystřici pod Hostýnem 

 

Tabulka 9 Vybavení stanic Hasičských záchranných sborů 

Typ stanice 

P1 P2 

 

 

 

 

Název požární techniky a věcných 

prostředků 

Li
pn

ík
 n

ad
 B

eč
vo

u 

B
ys

tři
ce

 p
od

 H
os

tý
ne

m
 

H
ra

ni
ce

 

Cisternová automobilová stříkačka 2 2 2 

Dopravní automobil 0 1 1 

Přenosná požární stříkačka 1 1 1 

Elektrické ponorné kalové čerpadlo 2 1 4 

Plovoucí motorové čerpadlo 3 1 2 
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7.4 Vybavenost jednotek Sboru dobrovolných hasi čů 

Současný stav vybavenosti jednotek SDH obcí technikou a věcnými prostředky je 

možné charakterizovat především tak, že technika je morálně i fyzicky zastaralá. 

7.4.1 Sbory dobrovolných hasi čů zařazených do kategorie JPO II  

Jednotky SDH obce s členy, kteří vykonávají službu jako svoje hlavní nebo vedlejší 

povolání.[14] 

Tabulka 10 Vybavení požárních zbrojnic kategorie JPO II 

Hasičská zbrojnice 
 

Název požární techniky a věcných 

prostředků 
H

ra
ni

ce
 

O
pa

to
vi

ce
 

K
el
č 

Cisternová automobilová stříkačka 1 1 1 

Dopravní automobil 1 2 1 

Přenosná požární stříkačka 1 2 2 

Plovoucí motorové čerpadlo 1 1 0 

7.4.2 Sbory dobrovolných hasi čů zařazených do kategorie JPO III  

Jednotky SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně.[14] 

Tabulka 11 Vybavení požárních zbrojnic kategorie JPO III 

Hasičská zbrojnice 

 

Název požární techniky a věcných 

prostředků 

H
us

to
pe
če

 

na
d 

B
eč

vo
u 

H
or

ní
 Ú

je
zd

 

B
ěl

ot
ín

 

S
tří

te
ž 

na
d 

Lu
di

no
u 

Cisternová automobilová stříkačka 2 1 1 1 

Dopravní automobil 1 1 1 1 

Přenosná požární stříkačka 1 1 1 1 
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7.4.3 Sbory dobrovolných hasi čů zařazených do kategorie JPO V 

Jednotky SDH obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce dobrovolně.[14] 

Tabulka 12 Vybavení požárních zbrojnic kategorie JPOV 

Hasičská zbrojnice  

 

Název požární techniky a věcných prostředků 

Ú
st

í 

S
ka

lič
ka

 

Cisternová automobilová stříkačka 0 0 

Dopravní automobil 1 1 

Přenosná požární stříkačka 3 1 

 

7.5 Zhodnocení vybavenosti jednotek 

U jednotek HZS je vybavenost plovoucími a elektrickými ponornými kalovými 

čerpadly pro zásah v obci Ústí dostačující. 

Jednotky SDH disponují převážně přenosnými požárními stříkačkami PS 8 a PS 12, 

které můžeme považovat za méně vhodné z důvodu jejich vysoké hmotnosti a zastaralosti. 
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Graf 2 Porovnání vybavenosti HZS a SDH dle Požárního poplachového plánu obce Ústí 
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7.6 Stáří mobilní požární techniky  

Pokud výrobce nestanoví jinak, požární automobily u HZS se dělí do následujících 

skupin podle orientační doby životnosti [6]:  

a) Orientační doba životnosti 6 let : CAS po technickém zhodnocení, 

b) Orientační doba životnosti 8 let : CAS vyrobená před rokem 2000, 

c) Orientační doba životnosti 10 let : CAS vyrobená po roce 2000, 

d) Orientační doba životnosti 16 let : DA, 

17
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CAS DA

Průměrné stá ří požárních automobil ů

HZS SDH
 

Graf 3 Průměrné stáří požárních automobilů 

U HZS je průměrné stáří požárních automobilů na požárních stanicích Hranice, Lipník 

nad Bečvou, Bystřice pod Hostýnem u CAS 17 let, přičemž každá stanice má dvě vozidla a 

z toho jedno prošlo rekonstrukcí. Dle orientační doby životnosti průměrné stáři CAS 

nevyhovuje. U DA je stáří 16 let, což orientační době životnosti vyhovuje. Při posouzení 

každého jednotlivého požárního automobilu jsou u CAS vyhovující pouze dvě vozidla 

dislokovány v Hranicích a Lipníku nad Bečvou. U DA je vyhovující pouze jedno vozidlo 

umístěno v Bystřici pod Hostýnem.  

U  jednotek SDH obcí je průměrné stáří CAS 26 let a u DA 25 let, kde požární 

automobily musí každý rok projít Státní technickou kontrolou.  

Jen díky mimořádnému úsilí a nadšení pro věc, se daří hasičům u jednotek SDH obcí 

zachovat zastaralou techniku v provozuschopném stavu. Kvůli zastaralosti techniky výrazně 

klesá její spolehlivost a akceschopnost. Značně se zvyšují výdaje na provoz a opravy, 

současně se snižuje možnost zakoupení originálních náhradních dílů. Do značné míry je 

životnost ovlivněna profesionalitou obsluhy, kvalitou údržby, stavem vozovek, četnosti 

výjezdů a zásahů v terénu. 
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8 Návrh optimalizace požární techniky pro zásahy p ři 

povodních na posuzovaném území 

V návrhu optimalizace požárních automobilů bych rád zmínil program, který řeší 

nahrazení starší opotřebované techniky u HZS technikou novou. U jednotek SDH, které 

provádějí hašení požárů, záchranné a likvidační práce menšího rozsahu, navrhuji dva typy 

požárních automobilů. Při optimalizaci věcných prostředků u HZS a jednotek SDH by bylo 

lepší vyřazení přenosných požárních stříkaček PS 8 a PS 12 a jejich následné nahrazení novou 

technikou.  

8.1 Požární automobily 

U HZS bylo v prosinci roku 2007 ČR bylo uvedeno do provozu celkem 40 nových 

CAS, které nahradily starší opotřebovanou mobilní techniku. Financování je ze zvláštního 

rozpočtového programu ministerstva vnitra „Periodická obnova základní požární techniky 

jednotek zařazených do plošného pokrytí”. Na základě tohoto programu by měl HZS ČR do 

roku 2011 pořídit přibližně 200 nových CAS, které nahradí znatelně stáří cisterny v řadách 

HZS. Nové CAS dodala firma THT Polička na typech podvozků MAN, Renault a Mercedes. 

Tato nová technika bude sloužit u jednotek HZS by měla sloužit po dobu 5 let, poté bude 

bezúplatně převedena na vybrané obce pro činnost jednotek SDH obcí. 

Pro většinu obcí, které zřizují jednotky SDH, je velmi obtížný nákup nových 

požárních automobilů při cenových relacích v rozmezí DA od cca 1,5 milionů a CAS od cca 5 

milionů Kč.  U jednotek SDH zařazených do kategorie JPO II a III bych doporučil pořízení 

CAS 16 AVIA D90 s pohonem kol 4x4, která se řadí mezi lehké cisterny. Vozidlo vyrábí 

firma THT s.r.o. Polička, která je největším výrobcem a dodavatelem požárních automobilů 

na území České republiky. Pro účely jednotek SDH zařazených do kategorie JPO V, je plně 

dostačující pořízení DA s celkovou hmotností do 3500 kg, popřípadě dokoupení přívěsu. 

Doporučil bych lehký požární automobil Canter s označením DA 16-L1Z a to variantu s 

celkovou hmotností do 3500 kg, kterou vyrábí firma ZHT Group s.r.o.. Firma nabízí dva 

druhy kabin s celkovým počtem tří a sedmi míst k sezení. Jako vhodnější bych navrhl větší 

verzi kabiny. Velkou výhodou je možnost řízení automobilu s řidičským průkazem skupiny 

“B“, jelikož řidičské oprávnění skupiny “C“ je v dnešní době velice náročné získat s hlediska 

cenové dostupnosti. Další výhodou jsou menší výdaje na údržbu a provoz. Jiné možnosti, jak 

optimalizovat vybavení obcí požární technikou, je postupné převádění vybavení od HZS ČR 

na obce potažmo na jednotky SDH obcí v případě, že požární technika je ještě použitelná pro 
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plnění úkolů. Dále bych navrhl nákup použitých vozidel a jejich přestavby, delimitace vozidel 

od armády a odkup od HZS a SDH podniku. 

8.2 Nahrazení zastaralých p řenosných požárních st říkaček 

U jednotek SDH bych vyřadil dosluhující přenosné požární stříkačky PS 8 (s 

průměrným stářím 43 let) a PS 12 (s průměrným stářím 27 let). Rovněž HZS disponuje 

přenosnými požárními stříkačkami PS 12, kdy se průměrné stáří pohybuje okolo 30 let. Jejich 

další provoz se stává z důvodu středních a generálních oprav, při kterých je nutný nákup 

nových  náhradních dílů, velmi finančně náročný a nedostupný. 

Všechny porovnávané přenosné požární stříkačky byly vyzkoušeny v Technickém 

ústavu požární ochrany (TÚPO) Praha  dle vyhlášky č. 456/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 

Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 

ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., a mají certifikát typu výrobku. Vydáním 

certifikátu je prokázáno, že splňují požadavky na provedení, a pro jejich bezpečný provoz.  

 

Tabulka 13 Hlavní parametry požárních přenosných stříkaček [15] 

Značka a typ čerpadla 
Výkon 

motoru 
Výkon čerpadla Hmotnost 

Cena Kč 

(bez DPH) 

Tohatsu VC82ASE 40,5 kW 1800 l/min při 0,8 MPa 94 kg 176 462,- 

ZIEGLER Ultra Leight 36 kW 1600 l/min při 0,8 MPa 152 kg 227 052,- 

JOHSTADT PS-16 36 kW 1600 l/min při 0,8 MPa 159,5 kg 229 500,- 

ZIEGLER Ultra Power 37 kW 1800 l/min při 0,8 MPa 189 kg 249 813,- 

KOMFI FPN 10 -1000 40 kW 1740 l/min při 0,8 MPa 192 kg 199 000,- 
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8.2.1 Návrh p řenosné požární st říkačky Tohatsu VC82ASE 

Japonská firma Tohatsu vyrábí požární stříkačky více než padesát let a patří mezi 

největší výrobce na světě. V České republice bylo první oficiální představení výrobků 

Tohatsu v roce 2005. 

Tabulka 14 Parametry Tohatsu 

Obsah válců 746 cm3 

Výkon motoru 40,5 kW 

Palivová nádrž 18 l/min 

Max. spotřeba 20 l/h 

Čerpadlo 1 stupňové, odstředivé 

Výkon čerpadla 1800 l/min při 0,8 MPa  

Sací hrdlo 1 x průměr 110 mm 

Výtlačné hrdlo 2 x průměr 75 mm 

Max. sací výška 7,5 m 

Hmotnost  94 kg 

 

 

 

Obrázek 12 Přenosná požární stříkačka Tohatsu

 

Z porovnání hlavních parametrů, mezi které patří výkon, hmotnost a cena je zřejmé, že 

nejlepšího hodnocení dosáhla požární stříkačka Tohatsu. Váhový rozdíl stříkačky Tohatsu a 

ZIEGLER Ultra Leight je 58 kg, výkon čerpadla je při stejném tlaku u požární stříkačka 

Tohatsu vyšší o 200 l/min a výkon motoru je o 4,5 kW vyšší. Jejich cenový rozdíl činní 
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50 590 Kč. 

Závěrem bych doporučil přenosnou požární stříkačku Tohatsu pro jednotky SDH i 

HZS z důvodu jejího velkého výkonu, malé hmotnosti a přijatelné ceny. Díky své nízké 

hmotnosti se snadno přenáší pouze dvěma hasiči a to i na úzkém a nerovném terénu.  

8.3 Návrh dalšího dovybavení jednotek SDH 

Ze všech jednotek SDH disponují pouze Opatovice a Hranice plovoucími motorovými 

čerpadly. Z tohoto důvodu bych navrhl dovybavení jednotek plovoucím motorovým a 

elektrickým ponorným kalovým čerpadlem, popřípadě plovoucím sací košem. 

8.3.1 Plovoucí motorové čerpadlo Honda GCV 160 

Velkou výhodou plovoucích motorových čerpadel oproti přenosným požárním 

stříkačkám je nízká hmotnost. Plovoucí čerpadlo nelze použít při odčerpávání vody z 

obytných částí domů a  sklepů, protože hrozí nebezpečí otravy oxidem uhelnatým a vzniká 

riziko poškození nebo zhroucení konstrukcí vlivem vibrací čerpadla. 

Tabulka 15  Parametry čerpadla 

Plovoucí čerpadlo  

Honda GCV 160 

Výkon čerpadla 900 l/min 

Průchodnost zrna (průměr) 15 mm 

Výtlačná výška 17 m 

Minimální výška hladiny 20 mm 

Hmotnost 26 kg 

Cena (bez DPH) 25 000 Kč 

 

8.3.2 Elektrické ponorné kalové čerpadlo  60-GDFU 

Využití nachází při odčerpávání vody v zatopených částech domů, sklepů a studní. 

Nevýhoda elektrického ponorného kalového čerpadla je napájení elektrickou energií. Při 

povodních v roce 1997 byly časté výpadky elektrické energie v zatopených částích měst a 

obcí.  
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Tabulka 16 Parametry čerpadla 

Elektrické ponorné kalové čerpadlo  

60-GDFU 

Výkon 318 l/min 

Průchodnost zrna (průměr) 5 mm 

Výtlačná výška 15 m 

Napájení 400 V 

Hmotnost 32 kg 

Cena (s DPH) 34 000 Kč 

 

8.3.3 Plovoucí sací koš 

Je určený pro čerpání vody z nízké vodní hladiny. V mnoha případech lze tak nahradit 

plovoucí čerpadla. Použití je téměř všestranné od hašení požárů přes odvodňování či 

vysoušení mokřin nebo odčerpávání zaplavených prostor během povodní až do minimální 

výšky vodní hladiny 1,5 – 2 cm. Velmi praktické je vybavení plovoucím košem CAS, které 

nejsou vybaveny přenosnou motorovou stříkačkou nebo plovoucím čerpadlem. Proti 

zabránění vniknutí nečistot a následnému poškození čerpadla je plovoucí sací koš vybaven 

mřížkou. Průřez jednotlivých otvorů je navrhnut, aby nasáté nečistoty prošly mezerou mezi 

oběžným kolem a skříní čerpadla. Rovněž je vybaven zpětnou klapkou. Na jednom konci je 

sací koš vybaven připojovací spojkou 75 mm a na druhém závitovým připojovacím 

šroubením o průměru 110 mm. Lze tak použít i menších čerpadel. Hmotnost plovoucího 

sacího koše je 13,5 kg. 

Tento prostředek je praktické příslušenství pro HZS a jednotek SDH pro čerpání vody 

z nízké vodní hladiny, kde nelze využít klasických sacích košů. 

 

Obrázek 13 Plovoucí sací koš 
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9 Závěr 

Úvodní kapitola slouží k seznámeni se základními pojmy. Druhá kapitola se zmiňuje o 

povodních a mimořádných událostech, které zasáhly region od roku 1997 a o nasazení 

vybrané požární techniky. V následující kapitole jsem stručně charakterizoval sledované 

území obec Ústí a druh povodní, které mohou tuto oblast postihnout. V další kapitole, 

„Současný stav protipovodňových opatření“, jsem uvedl, že se v obcí Ústí nenachází žádná 

protipovodňová opatření. Existuje pouze návrh suché nádrže. Dále jsem popsal povodňovou 

komisi obce, činnost předpovědní povodňové a hlasné služby a povodňové prohlídky.  

V závěrečných kapitolách jsem stručné charakterizoval a posoudil vybavenost 

jednotek PO zařazených do Požárního poplachového plánu obce Ústí vybranou požární 

technikou a věcnými prostředky pro zásahy při povodních. U požárních automobilů jsem určil 

průměrné stáří. Podle orientační doby životnosti, která je dána Řádem strojní služby HZS ČR, 

vyhovují pouze dvě vozidla CAS dislokovány v Hranicích a Lipníku nad Bečvou. U DA je 

vyhovující pouze jedno vozidlo umístěno v Bystřici pod Hostýnem.  

V návrhu optimalizace u jednotek SDH, jsem navrhl zakoupení dvou typů požárních 

automobilů, ovšem rozpočty menších obcí jsou pro tento nákup nedostačující. Jako vhodnější 

řešení vidím v postupném převádění již nedostačujících či zastaralých požárních automobilů 

HZS k jednotkám SDH. U optimalizace věcných prostředků požární ochrany jsem navrhl 

nahrazení dosluhujících přenosných požárních stříkaček PS 8 a PS 12 stříkačkou Tohatsu typu 

VC82ASE, která dosáhla nejlepšího hodnocení v rámci výkonu, hmotnosti a ceny. Mezi mé 

další návrhy patří dovybavení jednotek SDH plovoucími motorovými čerpadly, elektrickými 

ponornými kalovými čerpadly a plovoucími sacími koši. 

 

Veškeré informace, potřebné pro provedení srovnání certifikovaných požárních 

přenosných stříkaček, mi poskytla firma ZHT s.r.o.. 

 

Cílem bakalářské práce bylo posouzení stávajícího stavu vybavenosti jednotek PO 

požární technikou a návrh optimalizace vybavenosti jednotek PO požární techniky pro zásahy 

při povodních. Výše uvedené cíle jsem splnil. 
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10 Seznam zkratek 

CAS Cisternová automobilová stříkačka 

ČR Česká republika 

DA Dopravní automobil 

HZS Hasičský záchranný sbor 

JPO Jednotka požární ochrany 

PO Požární ochrana 

PS Požární stříkačka 

SDH Sbor dobrovolných hasičů 
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Tabulka 1 Technika na stanici v Hranicích 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS K 24 T-815 4x4 1997  

CAS 32 T-148 1982 2006 

AZ 37 T-148 1982  

RZA 2 Mercedes Sprinter 416 2001  

DA 12 A-31.1 1984  

TA/CH 2 A-21.1 Furgon 1989  

VEA 1 Škoda Felicia Combi 1997  

Agregáty  

Elektrocentrála ECT 6500 2002 

Elektrocentrála GX 390 2003 

Čerpadlo kalové ponorné 50-GFLU 1996 

Čerpadlo kalové ponorné 50-GFLU 1996 

Čerpadlo kalové ponorné 50-GFLU 1998 

Čerpadlo kalové ponorné 50-GFLU 2006 

Kalové čerpadlo Kom 2202 2001 

Motorový člun SeaNymph15 C 1997 

Přívěs pod člun 1998 

Plovoucí čerpadlo Froggy 1999 

Plovoucí čerpadlo Macximum 1997 

Přenosná požární stříkačka – PS 12 1980 
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Tabulka 2 Technika HZS Lipník nad Bečvou 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 24 T-815 2000  

CAS 32 T-815 1987 2000 

RZA Nissan Patrol 1995  

VEA Škoda Favorit 1994  

Agregáty  

Elektrocentrála - Honda 1998 

Elektrocentrála - NEEC H4 2003 

Elektrocentrála - ECT 6500 1998 

Elektrocentrála – LX 4000 2000 

Motorový člun SeaNymph15 C 1998 

Plovoucí čerpadlo - Aquafast 1997 

Plovoucí čerpadlo - Froggy 2000 

Plovoucí čerpadlo - Maxcimum 2002 

Čerpadlo kalové ponorné – 50 GFRF 2006 

Čerpadlo kalové ponorné – 50 GFLU 2006 

Přívěsná požární stříkačka – PS 12 1979 

Tabulka 3 Technika na stanici Bystřice pod Hostýnem 

 Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 24 T-815 1998  

CAS 32 T-148 1982 2001 

DA VW Transporter 2000  

VEA Toyota Hilux 1996  

Agregáty  

Elektrocentrála – EG 3000 1997 

Plovoucí čerpadlo - Maxcimum 1998 

Kalové čerpadlo - KDFU 1988 

Ponorné kalové čerpadlo 1998 

Přívěsná požární stříkačka – PS 12 1973 
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Tabulka 1 Technika SDH Hranice 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 32 T 815 1989 2007 

DA VW Transporter 2002  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka – PS 12 1986 

Plovoucí čerpadlo - Plovčer Mini 2003 

Elektrocentrála – Honda 2002 

 

Tabulka 2 Technika SDH Opatovice 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 32 T 815 1986 2004 

DA Avia A 30 1978  

DA Š 1203 1975  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 8 1966 

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1977 

Plovoucí čerpadlo - PPCA 800 2004 

Elektrocentrála - BSP 3200 l  2004 

 

Tabulka 3 Technika SDH Kelč 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 32 T-815 1985  

DA Avia 21 1983  

Agregáty  

Přenosná požární čerpadla – PS 12 1984 

Přenosná požární čerpadla – PS 12 1980 
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Tabulka 4 Technika SDH Hustopeče nad Bečvou 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 32 T 815 1985  

CAS 32 T 148 1971 2006 

DA Avia 30 1980  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1980 

 

Tabulka 5 Technika SDH Horní Újezd 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 32 T 148 1971 2000 

DA Avia A 31.1 K 1986  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1979 

 

Tabulka 6 Technika SDH Bělotín 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS 25 Š 706 RTHP 1979  

DA Avia A 30 K 1973  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1978 

Elektrocentrála 2006 
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Tabulka 7 Technika SDH Střítež nad Ludinou 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

CAS K 25 L101 1988  

DA Avia 30 K 1982  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1982 

 

Tabulka 8 Technika SDH Ústí 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

DA Avia 21.1. Furgon 1992  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 8 1965 

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1978 

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1985 

 

Tabulka 9 Technika SDH Skalička 

Vozidla 
Rok 

výroby 

Repase 

DA Avia 31 1984  

Agregáty  

Přenosná požární stříkačka - PS 12 1984 
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Obrázek 1 Záplavové území obce Ústí v roku 1997 
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PŘÍLOHA 4 

CAS 16 AVAI D90 4x4 

CAS je speciální vozidlo uzpůsobené k rychlému zásahu při hašení požárů vodou a pěnou 

s nedostatkem vody. Řadí se mezi lehké cisterny. CAS dodává THT, s.r.o  

Tabulka 1 Technické údaje 

Délka 6490 mm 

Šířka 2280 mm 

Provozní hmotnost 5900 kg 

Celková hmotnost  8100 kg 

Pohon kol 4x4 

Maximální rychlost 100 km/h 

Počet míst k sezení  1+5 

Nádrž na vodu 1700 l 

Tabulka 2 Čerpací zařízení 

Nízkotlak 

Jmenovitý průtok vody 1600 l/min 

Jmenovitý pracovní tlak 0,8 MPa 

Jmenovitá sací výška 3 m 

Vysokotlak 

Jmenovitý průtok vody 250 l/min 

Jmenovitý tlak 4 MPa 

 

 

Obrázek 1 CAS AVIA 16 D90 N 4x4 
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DA 16 – L1Z 

Vozidlo je postaveno na podvozku Mitsubishi Fuso Canter. DA firma ZHT Group s.r.o. 

Tabulka 3 Technické údaje modifikace 3C13D s celkovou hmotnosti do 3500kg 

Rozměry vozidla 

Délka 6070 mm 

Šířka 2000 mm 

Výška 2540 mm 

Rozměry nástavby  

Délka 3200 mm 

Šířka 2000 mm 

Výška 1650 mm 

Typ motoru 4-dobý, kapalinou chlazený 

Výkon motoru 92 kW až 105 kW 

Pohotovostní hmotnost 2785 kg 

Celková hmotnost 3325 kg 

Počet míst k sezení 1+6 

Maximální rychlost 120 km/h 

 

Doporučná základní výstroj a výzbroj: 

- čerpadlo Tohatsu VC82ASE 

- pneumatický nebo ruční osvětlovací stožár 

- výstroj dle 49/2003 Sb. 

 

Obrázek 2 DA 16 – L1Z 
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Obrázek 14Evidenční list hlasného profilu Teplice nad Bečvou  [17] 


