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ANOTACE 

         

        MALÝ, Libor. Analýza vybavenosti jednotky PO podniku Elektrárna Tisová 

technickými prostředky. Bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB TU, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. 

 
        Cílem této bakalářské práce je zhodnotit stav vybavenosti jednotky požární ochrany 

Elektrárny Tisová technickými prostředky. U vybraného technického prostředku provést 

návrh na modernizaci, porovnat jeho technické parametry a provozní náklady se stávajícím 

technickým prostředkem a stanovit výši pořizovacích nákladů pro zřizovatele na koupi 

vybraného technického prostředku. 

 

       Klíčová slova: průmyslový areál, analýza, požární technika. 

 

ANNOTATION  

 

       MALÝ, Libor. The technical resources equipment analysis of Fire Brigades at power 

plant Tisova. Bachelor Thesis. 

Ostrava: VŠB TU, The Fakulty of Safety Engineering, 2010.  

 

The goal of this thesis is to asses the operational status of the firefighting equipment at 

the Tisova power plant. It also suggests a plan for modernizing a selected component, 

compares the technical parameters and costs of the new equipment with the current 

equipment, and determines its acquisition costs for the company. 

  

 Key words: industrial area, analysis, firefighting technique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SEZNAM ZKRATEK 
 

CAS – Cisternová automobilová stříkačka 

ČEZ – České energetické závody 

ETI – Elektrárna Tisová 

IZS – Integrovaný záchranný sysrém 

HZSP – Hasičský záchranný sbor podniku 

JPO – Jednotka požární ochrany 

KE – Klasická energetika 

MB – Mercedes-Benz 

MTH – Motohodina 

NM – Nafta motorová 

OHV – Over Head Valve  

OJ – Organizační jednotka 

PHM – Pohonné hmoty 

PMS – Přívěsná motorová stříkačka 

STK – Stanice technické kontroly 

THT – Továrna hasící techniky 
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1. ÚVOD 
 
 Jednotky hasičských záchranných sborů podniků často bývají zařazeny do plošného 

pokrytí území,  ve kterém se jednotka podniku nachází a stávají se tak nedílnou součástí 

integrovaného záchranného systému [5]. To však do jisté míry záleží na početním stavu a 

vybavenosti jednotky.  

 V první části této práce se zaměřuji na současný stav vybavenosti jednotky hasičského 

záchranného sboru podniku technickými prostředky a to konkrétně v jedné z pobočných 

stanic společnosti ČEZ, a. s. v Elektrárně Tisová. Technické prostředky jsou v hasiččině 

velice široký pojem, proto jsem se  zaměřil na mobilní požární techniku, požární přívěsy a 

přenosné zásahové prostředky. V zásadě je to nejpoužívanější technika při zasahování 

jednotky hasičského záchranného sboru podniku. 

Ve druhé části práce se věnuji popisu vozidla CAS 24 Liaz, který je z těch současných 

nejvhodnější k důkladnějšímu rozboru nákladů na jeho provoz a údržbu. Mimo jiné jsem 

zhodnotil, zda je vozidlo vhodné dále užívat na stanici HZS ETI, nebo ho vyřadit z provozu. 

Ve třetí části jsem  pak provedl rozbor náhrady za vozidlo CAS 24 Liaz a to výběrem 

ze dvou reprezentantů,  vozidla CAS 20 Mercedes-Benz ATEGO 1326 F 4x2 a vozidla CAS 

20 Tatra T815 TERRN°1 4x4.2. Tato vozidla jsem pak vzájemně porovnal, vyhodnotil a 

navrhnul zřizovateli, společnosti ČEZ, a. s., náhradu za vozidlo CAS 24 Liaz.     

Cílem práce bylo posoudit, zda současný stav některého z technických prostředků na 

stanici HZSP Elektrárna Tisová, není zastaralý, technicky nebezpečný a u vybraného provést 

návrh možného způsobu obnovy. Toho jsem chtěl dosáhnout pomocí analýzy na provoz, 

údržbu, finančního zatížení a v neposlední řadě bezpečnosti při užívání. 

 Součástí práce je i souhrn nákladů na případný nákup nového  technického prostředku 

pro zřizovatele. 
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2. REŠERŠE 
  

DOHNAL, J., LOŠÁK, J. Technické prostředky požární ochrany I. Ostrava: 1998, 

EDICE SPBI Spektrum, Sv. 9, 99s., ISNB: 80-86111-22-9 

 Publikace obsahuje základní popis osobní výstroje a přenosných technických 

prostředků pro hašení vodou a pěnou. Jsou uvedena některá technicko – taktická data, 

jednoduchá schémata nebo obrázky. Text doplňují základní teoretické poznatky, vážící se 

zejména k dopravě vody. 

 

 LOŠÁK, J.  Technické prostředky požární ochrany II. Ostrava: 2004, EDICE SPBI 

Spektrum, Sv. 19, 131s., ISNB: 80-86634-41-8 

 Publikace představuje požární automobil jako technický prostředek používaný 

k zastavení nárůstu ztrát při mimořádných událostech. Část knihy je věnována teorii jízdy 

automobilu a část na popis některých základních zásahových automobilů. Kniha navazuje na 

Technické prostředky požární ochrany I. 

 

 KRATOCHVÍL, V., KRATOCHVÍL, M. Technické prostředky požární techniky. 

Praha: 2007, MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR,  

ISBN: 978-80-86640-86-0 

 Publikace podrobně zpracovává přehled technických prostředků používaných u 

jednotek požární ochrany včetně základních technických charakteristik. Lze ji použít jak 

k výuce na středních a vysokých školách v oboru požární technika, tak i pro práci projektanta, 

zpracovatele bezpečnostního řešení nebo osob odborně způsobilých. 
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3. POPIS ELEKTRÁRNY TISOVÁ   
 

3.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE A HISTORIE  
 

Organizační jednotka (dále jen OJ) , lokalita Tisová je nejzápadněji situovaným 

energetickým zdrojem společnosti ČEZ, a. s. a patří k nejstarším hnědouhelným elektrárnám. 

Geograficky leží téměř v geometrickém středu lázeňského trojúhelníku, jehož vrcholy tvoří 

lázeňská města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně. 

 V roce 1953 bylo rozhodnuto, aby byla na místě bývalé hornické obce Tisová 

vybudována elektrárna rozdělená do dvou technologických celků. V elektrárně Tisová I byl v 

roce 1959 celkový nainstalovaný výkon 212 MW. Elektrárna Tisová II, uvedená do provozu v 

letech 1960-1962, měla výkon 300 MW. Součet výkonů tak z tisovských elektráren dělal 

první československou velkoelektrárnu, která se v roce 1964 podílela na výrobě elektrické 

energie celé elektrizační soustavy republiky z 9,8 %. V 80. letech proběhly v elektrárně 

Tisová I rozsáhlé rekonstrukce, jejichž cílem bylo mimo jiné přebudovat elektrárnu na 

kombinovanou výrobnu elektřiny a tepla. Teplo je nyní rozvedeno do přilehlých měst a obcí - 

Sokolova, Svatavy, Citic, Březové, Bukovan, Habartova a Královského Poříčí. V rámci 

útlumových programů hnědouhelných elektráren na začátku 90. let byly odstaveny dva 

100 MW bloky a jedna 50 MW turbína. 

Palivem je sokolovské hnědé uhlí, které je dopravováno pásovou dopravou přímo 

z třídírny od dodavatele Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s. V roce 2004 bylo zahájeno 

spoluspalování uhlí s dřevní štěpkou do 20% tepelného objemu uhlí na fluidních kotlích. 

Ročně je vyrobeno okolo 30 GWh elektrické energie z tohoto druhu biomasy. 

V roce 2008 byla Tisová sloučena spolu s dalšími OJ – Hodonínem a Poříčím v jednu 

OJ – Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová a v průběhu roku se OJ ještě rozšířila o Vítkovice. 

V souladu s novou strategickou koncepcí ČEZ se zatím předpokládá s využitím ETI 

do roku 2030 bez zásadní modernizace. Výroba ETI I je technologií kombinované výroby 

elektřiny a tepla. Rozsáhlá síť centrálního zásobování teplem dává záruku využití provozu 

elektrárny pro pokrytí potřeb regionu. 

V lokalitě Tisová pracuje v současné době 210 zaměstnanců ČEZ, a. s. a přibližně 400 

zaměstnanců dodavatelských firem, kteří jsou nedílnou součástí výroby. Rozloha areálu je 

1543686 m2 [15]. Elektrárna Tisová je znázorněna na Obrázku č. 1. 
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                                       Obrázek č. 1 Elektrárna Tisová [23] 

 

3.2. ROZDĚLENÍ PROVOZU  
 

 [20] Z hlediska rozsáhlosti areálu, počtu a rizikovosti objektů, v nichž se provádí 

činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (dle § 4 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění pozdějších předpisů), možného rozvoje požáru a složitých podmínek pro 

jeho zdolávání, byly takto začleněny tyto objekty:  

� Zauhlování – jde o prostor, kde je provozována pásová doprava hnědého uhlí do 

zásobníků pro kotle, dále na skládku a ze skládky. Při této činnosti se vyskytuje 

hořlavý uhelný prach a usazuje se ve vrstvě nejméně 1 mm. Tato činnost se také 

vykonává v budově hlavního přesypového uzlu o výšce 23 m. 

� Kotelna – je budova, kde se nachází tři kotle č.9, 11 a 12 ve kterých se spaluje hnědé 

uhlí (na kotlích 11 a 12 spolu s dřevní štěpkou). V kotelně se předpokládá s možným 

požárním zásahem až do výšky 41 m.  

� Strojovna – v tomto objektu jsou provozovány parní turbíny, elektrické generátory 

(jsou chlazeny vodíkem) a napájecí čerpadla. 

� Kabelové kanály – jsou to rozsáhlé podzemní chodby, ve kterých jsou umístěny silové 

elektro kabely do 6,3 kV a řada dalších systémových kabelů. Jsou to prostory, u nichž 

nejsou běžné podmínky pro zásah. 

� Sklady – jedná se o objekty, kde jsou uskladněny nejrůznější látky, např. sklady 
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hořlavin a nebezpečných odpadů, turbínových a transformátorových olejů, vodíku a 

technické údržby. 

Protože tyto objekty byly začleněny do provozované činnosti se zvýšeným požárním 

nebezpečím, musela společnost ČEZ, a. s. zřídit v Elektrárně Tisová jednotku požární 

ochrany.  
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4. CHARAKTERISTIKA JEDNOTKY HZS ETI  
 

 Jednotka vznikla v roce 1977 jako závodní požární útvar v početním stavu 13ti 

zaměstnanců, včetně 1 velitele. Do vybavení patřil jeden nákladní automobil zn. Robur, 

pěnový agregát LG – 200, pojízdný hasící přístroj P – 250 a požární motorové stříkačky   

PMS – 8  a PMS – 12. V roce 1990 se početní stav navýšil na 1 + 7 ve třech směnách. Takto 

jednotka působila až do organizační změny provedené v roce 2003 kdy byl početní stav 

upraven na 5 zaměstnanců ve čtyřech směnách. Postupně se obměňovala i technika a ostatní 

technické prostředky. Do té doby jednotka vyjížděla k událostem i mimo svou působnost. To 

při současném početním stavu nejde, protože by jednotka nemohla tak zabezpečit areál svého 

zřizovatele. To samozřejmě snížilo počty výjezdů, které byly před rokem 2003. Stanice HZSP 

ETI je na Obrázku č. 2. 

 

 

 

                       Obrázek. č. 2 Stanice HZSP Elektrárna Tisová [23] 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

 

5. STATISTIKA VÝJEZD Ů HZS ETI V LETECH 2005 – 2009 
  

Údaje pro vyhodnocení výjezdů jsem čerpal ze strážních knih HZS ETI a dále pak 

z vývěsky  ČEZ, a. s., Bezpečnost KE. Vše jsem zpracoval do Tabulky č. 1. 

 

Tabulka č.1 Statistika výjezdů HZS ETI [10] 

 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Požár 
v lokalit ě 

2 3 1 1 1 8 

Cizí požár 0 0 2 0 0 2 

Zásah v rámci 
IZS 

3 6 1 2 3 15 

Technologická 
pomoc  

21 54 42 117 84 318 

Technická 
pomoc 

9 7 5 10 5 36 

Planý poplach 40 68 56 48 41 253 

Celkem za rok 75 138 107 178 134 632 

 

 

1% 6% 2%

51%
0%

40%

požár v lokalit ě technická pomoc zásah v rámci IZS
technologická pomoc cizí požár planý poplach

      Obrázek č. 3 Statistika výjezdů HZS ETI k jednotlivým událostem 2005 -2009  

 

 

 

Požáry v lokalitě:          požáry na majetku společnosti ČEZ způsobené zaměstnanci ČEZ 
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Cizí požáry:                   požáry na majetku společnosti ČEZ způsobené zaměstnanci jiných   

                                       subjektů  (dodavatelských firem) 

Zásahy v rámci IZS:      zásahy jednotky PO uvnitř i vně lokality, které nemají za následek   

                                       škody na majetku ČEZ (dopravní nehody, zdravotní pomoc, ostatní   

                                       pomoc na  vyžádání HZS ČR 

Technologická pomoc:  odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technologickém   

                                        provozu závodu, požární asistence   

Technická pomoc:          odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů menšího rozsahu   

                                        mimo technologický provoz závodů  

Planý poplach:                činnost jednotky vyvolaná z důvodu ohlášení poplachu nebo jiné   

                                        události jednotce, která se nepotvrdila 
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6. SOUČASNÉ VYBAVENÍ TECHNICKÝMI PROST ŘEDKY 
 

6.1. MOBILNÍ POŽÁRNÍ TECHNIKA 
  

Pobočná stanice HZS ETI je vybavena vozidly: 

� 1 ks CAS 24 Liaz 101.860, r. v. 1988  

� 1 ks CAS 24 Camiva CCF 4x4, r. v. 1997  

� 1 ks Opel Campo, r. v. 1993  

� 1 ks přívěsný agregát na lehkou pěnu LG – 200, r. v. 1975 

6.1.1. Cisternové automobilové stříkačky  
 

 Cisternové automobilové stříkačky jsou určené pro přepravu hasičů, věcných 

prostředků požární ochrany s pevně zabudovaným čerpadlem a nádržemi na hasiva (voda, 

pěnidlo). 

 

CAS 24/2500/400 S2R [3] 

� 24 – průtok čerpadla při sací výšce 1,5 m – 2400 l/min při 0,8 MPa 

� 2500 - objem nádrže na vodu (l) 

� 400 - objem nádrže na pěnidlo (l) 

� S    - váhová kategorie (těžké – nad 14 000 kg) 

� 2 - konstrukce podvozku – smíšená (silnice – terén) 

� R – rozsah požárního příslušenství (výbava) – redukovaná 

 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Liaz 101.860, na Obrázku č. 4, je určena 

k přepravě úplného požárního družstva 1+8 s příslušenstvím, potřebným k provedení 

požárního zásahu vodou nebo pěnou, a to buď z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasících 

látek. Rozsáhlé příslušenství vozidla umožňuje provedení nejjednoduššího zásahu ručním 

hasicím přístrojem i technicky náročný a komplikovaný požární zásah nízkým i vysokým 

tlakem vody nebo pěny. 

Vozidlo má dvounápravový podvozek klasické rámové konstrukce s pohonem 4x4, 

motor je vznětový, čtyřdobý, kapalinou chlazený přeplňovaný šestiválec s rozvodem OHV. 

Převodovka je desetistupňová v jízdě vpřed a dvoustupňová v jízdě dozadu. Nástavba je 
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z pozinkovaných plechů, které jsou na kostru nástavby lepeny a zatmeleny. Nádrž na vodu je 

celokovová. Vybavení nástavby je standardní, podrobný popis (Příloha č. 1). Čerpací zařízení 

se skládá ze dvou celohliníkových jednostupňových odstředivých čerpadel se společným 

hnacím hřídelem. Jsou spojená v jeden blok umožňující sériový (vysokotlaký), nebo paralelní 

(nízkotlaký) chod. Vývěva  na spálené plyny je ovládaná elektropneumatickou regulací 

rozvodu vzduchu.  

Vozidlo vzhledem ke svému stáří, je ve špatném stavu a je tedy nutno vážně přemýšlet 

o kompletní generální opravě.  

 

 

Tabulka č. 2 Základní údaje o CAS 24  Liaz 101.860  [9]  
 

 

 

Délka vozu 7 770 mm 

Šířka vozu 2 500 mm 

Výška vozu 3 350 mm 

Hmotnost pohotovostní / celková 11 890 kg / 16 000 kg 

Kabina řidiče a osádky Trambusová 1+8 

Karoserie nástavby Panelová uzavřená 

Typ motoru / výkon MŠ 637 / 189 kW 

Maximální rychlost 90 km.hod-1 

Palivo (obsah nádrže) Motorová nafta (180 l) 

Rok výroby 1988 
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          Obrázek č. 4 CAS 24 Liaz 101.860 [23] 

 

CAS 24/2500/100 M3R 

� M - váhová kategorie (střední  7 500 kg – 14 000 kg) 

� 3 - kategorie podvozku – terén 

� R - výbava – redukovaná 

 
Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Camiva CCF 4x4, na Obrázku č. 5, je 

určena pro hasební zásahy mimo silniční komunikace. Automobily zajišťují velmi dobrou 

aktivní i pasivní ochranu posádky. Aktivní ochrana je dána velmi nízkým těžištěm automobilu 

a pružným trojbodovým uchycením nádrže. Pasivní ochrana je zajišťována zesílením 

externích částí automobilu proti mechanickému poškození. Kabina je určena pro  družstvo 1+ 

5 s příslušenstvím potřebným k provedení požárního zásahu vodou nebo pěnou, a to buď 

z vlastních nádrží nebo jiných zdrojů hasících látek. Rozsáhlé příslušenství vozidla rovněž 

umožňuje provedení nejjednoduššího zásahu ručním hasicím přístrojem i technicky náročný a 

komplikovaný požární zásah nízkým i vysokým tlakem vody nebo pěny. 

Vozidlo má dvounápravový podvozek Renault M210 klasické rámové konstrukce 

s pohonem 4x4, motor je vznětový, čtyřdobý, kapalinou chlazený přeplňovaný šestiválec 

s rozvodem OHV. Převodovka je šestistupňová v jízdě vpřed a jednostupňová v jízdě dozadu 

s pomocným pohonem a uzávěrkami diferenciálů. Nástavba je z ocelových svařovaných 

plechů. Nádrž na vodu je z nerez oceli. Vybavení nástavby je standardní, podrobný popis je 

uveden v Příloze č. 2. Čerpadlo je třístupňové odstředivé bronzové umožňující nízkotlaký i 
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vysokotlaký režim. Je poháněno motorem vozidla přes pomocný náhon. Vývěva je 

automatická vodokružná. 

Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1997 a bylo využíváno především jako dobře dostupné 

k požárům trávy či lesního porostu . Vzhledem ke snížení početních stavů a následnému 

útlumu výjezdů mimo areál Elektrárny Tisová, je vozidlo v dobrém technickém stavu, vyjma 

běžných provozních oprav není nutná zásadní generální oprava. 

 
 

Tabulka č. 3 Základní údaje o CAS 24 – Camiva CCF 4x4  [9] 

 

 

 

                              Obrázek č. 5 CAS 24 Camiva [23] 

Délka vozu 6 230 mm 

Šířka vozu 2 430 mm 

Výška vozu 3 300 mm 

Hmotnost pohotovostní / celková 11 065 kg / 12 000 kg 

Kabina řidiče a osádky 1+5 

Karoserie nástavby Panelová uzavřená 

Typ motoru (výkon) Renault / 154 kW 

Maximální rychlost 88 km.hod-1 

Palivo (obsah nádrže) Motorová nafta (130 l) 

Rok výroby 1997 
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6.1.2. Ostatní automobily 
 

Nákladní automobil N1 Opel Campo 

 

 Vozidlo, na Obrázku č. 6, je na podvozku Isuzu Motors s pohonem 4x4. Je využíváno 

na drobné technické zásahy, k dovozu přenosných zásahových prostředků a převozu 

potřebného zásahového materiálu. Vozidlo, jak je vidět v tab. č. 4, bylo vyrobeno v roce 1993, 

bylo hodně využívané a je tak ve velice špatném technickém stavu. Na letošní rok je 

plánována jeho výměna za nový vůz MB Sprinter.  

 

Tabulka č. 4 Základní údaje o vozidlu Opel Campo  [9] 

 

 

                             Obrázek č. 6 Opel Campo [23] 

Délka vozu 4 920 mm 

Šířka vozu 1 690 mm 

Výška vozu 1 710 mm 

Hmotnost pohotovostní / celková 1 705 kg / 2 650 kg 

Zdvihový objem 2 499 cm3 

Karoserie  Podvozková, 4dv. Pickp 

Typ motoru (výkon) Isuzu Motors Ltd. / 56 kW 

Nejvyšší dovolená rychlost 130 km.hod-1 

Palivo (obsah nádrže) Motorová nafta (180 l) 

Ložná plocha 1 505 x 1 530 mm 

Rok výroby 1993 
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6.1.3. Požární přívěsy 
 

Přívěsný pěnový agregát PPA LG 200 

  

Agregát na lehkou pěnu, Obrázek č. 7, na samonosném podvozku řešený jako přívěs. 

Hlavní části agregátu jsou motor, ventilátor, nádrž na pěnidlo, zabudovaný přiměšovač a dvě 

postranní bedny na příslušenství. Motor je vzduchem chlazený, dvoudobý jednoválec, mazaný 

směsí oleje a paliva. 

Využíván je hlavně pro rychlé zapěnění továrních hal, kabelových kanálů, skladů a 

sklepů pro chránění prostor a rozšíření požáru. 

 

  Tabulka č. 5 Základní údaje LG 200  [9] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Obrázek č. 7 LG 200 [23] 

 

Výkon 200 m3/min 

Napěnění 1:1000 

Dodávané množství 1000 l/min 

Obsah nádrže na pěnidlo 100 l 

Průměr rukávu na pěnu 1 m 

Délka rukávu na pěnu  10 m 

Obsah palivové nádrže 5 l 
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Přívěsný hasící přístroj Total P 250 

 

 P 250, na Obrázku č. 8, je ve vybavení pro své využití při případných požárech 

v elektrorozvodnách, kterých se v areálu elektrárny nachází několik. Obsah tlakové nádoby je 

250 kg suchého hasícího prostředku Totalit super. Jako poháněcí prostředek slouží dusík.  

Hlavní části Total P 250 je tlaková nádoba s 250 kg prášku, tlaková láhev s 20 litry 

stlačeného dusíku, dvě 25 m hadice s hasícími pistolemi. 

 

              Tabulka č. 6 Základní údaje Total P 250 [9]   
 

 

 

 

 

 

 

                               Obrázek č. 8 Total P 250 [23] 

 

 

 

 

 

 

Délka x šířka x výška (mm)  2 480 x 1 450 x 1 300 

Hmotnost  680 kg 
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6.1.4. Přenosné zásahové prostředky 
 

Elektrocentrála HONDA ECMT 6500 K2 

 

 Přenosná elektrocentrála, na Obrázku č. 9, slouží k výrobě jednofázového a 

třífázového střídavého elektrického proudu. Využívá se hlavně jako zdroj elektrické energie 

pro elektrické nářadí, stroje a osvětlovací tělesa. 

 

                     Tabulka č. 7 Základní údaje HONDA ECMT 6500 K2  [9] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Obrázek č. 9 HONDA ECMT 6500 K2 [23] 

 

 

 

Délka x šířka x výška 755 x 550 x 560 

           GENERÁTOR  F-GV                 Jednofázový              Třífázový 

Výstup napětí (V) 230                           400   

Jmenovitý proud (A) 20                             9,5 

Jmenovitý výkon (VA) 3600                           5200 

Maximální výkon (VA) 4000                           5600 

Frekvence (Hz) 50 

Zdvihový objem motoru 389 cm3 

Objem palivové nádrže 25 l 
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Odsavač kouře SAVEC 500 S 

 

 Přenosný ventilátor, na Obrázku č. 10, se používá k odsávání kouře ze zakouřených 

prostor nebo k přetlakovému větrání. Odsavač vytváří v objektu lehký podtlak (negativní 

tlak). Je nenahraditelný zejména při odvětrávání sklepních prostor či kabelových kanálů např. 

při použití vrapové hadice.  

  

Tabulka č. 8 Základní údaje SAVEC 500 S  [9] 

 
 

 

 

 

                    Obrázek č. 10 SAVEC 500 S [23] 

 

 

 

 

Délka x šířka x výška 1029 x 420 x 710 

Hmotnost 46 kg 

Výkon 17 000 m3/h (při 5 metrové sací a výtlačné hadici) 

Maximální výkon 23 000 m3/h 

Průměr ventilátoru 520 mm 

Motor - typ HONDA GX 160 vzduchem chlazený 

Palivo Benzín BA 95 (natural) 

Maximální výkon 4 kW při 4 000 ot/min 

Objem palivové nádrže 6,0 l 
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Kalové čerpadlo PH - 6,5 HP 

 

 Čerpadlo, na Obrázku č. 11, je určeno  pro čerpání znečištěné vody a kalů. Často je 

využíváno při prácích v dolech a energetice na čerpání vody a kalů, doplňování cisteren, 

zátopové práce apod. Pro své parametry může být používán i na zásah u ohně. Čerpadlo je 

ponorné a lze ho tak bez problémů používat v uzavřených nevětraných prostorech. 

 

                      Tabulka č. 9 Základní údaje Kalové čerpadlo PH 6,5 HP  [9]   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Obrázek č. 11 Kalové čerpadlo PH 6,5 HP [23] 

 

 

 

 

Délka x šířka x výška 600 x 480 x 485 

Hmotnost bez vody 65 kg 

Průměr sacího otvoru 65 mm (půlspojka B 75) 

Průměr odtokového otvoru 65 mm (půlspojka B 75) 

Tlak výstupní 0,26 MPa 

Výtlačná výška: 25 m 

Dodávané množství 900 l/min 

Maximální sací hloubka 8 m 

Motor BRIGGS & STRATTON 6,5 HP (4-takt) 

Palivo Benzín BA 95 
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Plovoucí motorová stříkačka MACXIMUM  

 

 Plovoucí motorová stříkačka, na Obrázku č. 12, je samonasávací, jednostupňové 

odstředivé čerpadlo hnané čtyřdobým, vzduchem chlazeným, benzínovým spalovacím 

motorem Briggs & Stratton. Plovák je z polyetylénu velké hustoty, vyplněný 

polystyrénovými kuličkami (odolává teplotám od - 80° do + 80°C).  

 Užívá se k rychlému plnění autocisteren z těžko dostupných vodních zdrojů, nebo při 

povodních k odčerpávání vody z budov. 

  

               Tabulka č. 10 Základní údaje Plovoucí čerpadlo MACXIMUM [9]     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
                                                             Obrázek č. 12 Plovoucí čerpadlo MACXIMUM [23] 
 
 

 

Délka x šířka x výška 740 x 740 x 470 

Hmotnost bez vody 39 kg 

Dodávané množství 1100 l/min 

Tlak výstupní 4,3 baru 

Minimální hloubka vody 4 cm 

Hrdlo výtlaku Půlspojka B 75 

Max. výtlačná výška 43 m 

Čerpání nečistot do 20 mm velikosti zrna 

Motor BRIGGS & STRATTON 8 HP (4-takt) 

Maximální výkon 6 kW při 3 600  

Objem palivové nádrže 5 l 
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7. VYBRANÝ TECHNICKÝ PROST ŘEDEK PRO OBNOVU 
 

 Z již popsaných technických prostředků jsem si vybral pro analýzu nákladů na provoz 

a údržbu vozidlo CAS 24 Liaz. Vozidlo bylo vyrobeno v roce 1988 a jeho současný stav 

svému věku i odpovídá. V této kapitole bych chtěl  zhodnotit provozní náklady vynaložené za 

posledních pět let, dále pak jaké náklady by byly vynaloženy na generální opravu a navrhnout 

pro zřizovatele nákup nového vozidla CAS. 

 CAS 24 Liaz bylo pořízeno v době, kdy početní stav na stanici HZS ETI byl 1 + 8 a 

k událostem vyjíždělo družstvo v početním stavu 1 + 5 v OJ, mimo OJ vyjíždělo družstvo o 

zmenšeném počtu 1 + 3, aby vždy zůstala záloha pro případný výjezd v OJ.  

 

7.1. SOUHRN NÁKLAD Ů NA PROVOZ A ÚDRŽBU CAS 24 LIAZ 
 

 V této části bych se chtěl zaměřit na vynaložené náklady na provoz za období 2005 – 

2009. Rozbor bude obsahovat počet ujetých kilometrů, počet MTH, spotřebu paliva a celkové 

náklady na PHM. Informace pro tuto analýzu jsem čerpal ze záznamů strojní služby stanice 

HZS ETI. Souhrn nákladů na PHM za období 2005 – 2009 je obsažen v následující Tabulce  

č. 11.  

 

Tabulka č. 11 Souhrn nákladů na PHM 2005 – 2009  [10] 
 2005 2006 2007 2008 2009 Celkem 

Počet ujetých km  870 870 1 472 1 631 1018 5 861 

Počet MTH 
(h) 

17,30 19,20 16,30 20 17,2 90,40 

Celková spotřeba 
NM (l) 

650,7 684,9 867,5 996,1 706,6 3 905,8 

Celkové náklady na 
PHM (Kč) 

17 790 19 684 24 437 31 417 17 785 111 113 
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7.2. ANALÝZA NÁKLAD Ů NA PROVOZ CAS 24 LIAZ 
 

 Podrobná analýza počtu ujetých kilometrů a motohodin v období 2005 – 2009 je 

rozpracována v Tabulkách č. 12, 13, 14 a 15, doplněno o grafické znázornění v Obrázcích č. 

13 a 14. Jak jsem se již zmínil, jednotka nevyjíždí (až na výjimečné případy ) k zásahům 

mimo areál firmy, proto počet ujetých kilometrů za rok vozidlem Liaz je závislý na počtu 

událostí v areálu, kde se všechny objekty nacházejí do jednoho kilometru. Proto stálé 

startování a krátké vzdálenosti, kdy se vozidlo nestačí zahřát na provozní (optimální) 

podmínky, mají vliv nejen na spotřebu pohonných  hmot, ale i na rychlejší opotřebování 

ostatních částí vozidla. Normovaná spotřeba paliva byla u vozidla CAS 24 Liaz do roku 2004 

32 litrů nafty na 100 km jízdy a 15 litrů nafty na 1 MTH. Průměrná spotřeba byla neustále 

překračována, proto byla v roce 2005 navýšena na 39 litrů na 100 km a 18 litrů na 1 MTH. 

Spotřebě paliva odpovídá jednak technický stav vozidla, ale také časté střídání řidičů a jejich 

styl jízdy.   
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Tabulka č. 12  Počet MTH CAS 24 Liaz  [10] 
 2005 2006 2007 2008 2009 

Leden 0 1 0,25 2,25 0,55 
Únor 1 1,30 1,25 1,40 1,10 

Březen 1 2 2,15 0,50 2,15 
Duben 2 3 2 2,10 1,10 
Květen 2 1 1,25 1,15 1,35 
Červen 1 2 3 1,15 1,15 
Červenec 1,30 1 1,15 1 1,20 

Srpen 1 0,30 0,45 1,30 2,15 
Září 1 2,15 1 4,20 1 
Říjen 0 3,30 0,50 1,05 1 

Listopad 3,30 1,05 0,10 1 1,55 
Prosinec 3,30 0,30 2 1,30 1,30 
Celkem 
(MTH) 

17,30 19,20 16,30 20 17,20 

 
 
 
Tabulka č. 13 Spotřeba PHM (1MH = 18 l NM) CAS 24 Liaz  [10] 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Leden 0 18 7,5 43,5 16,5 
Únor 18 27 25,5 30 21 

Březen 18 36 40,5 15 40,5 
Duben 36 54 36 39 21 
Květen 36 18 25,5 22,5 28,5 
Červen 18 36 54 22,5 22,5 
Červenec 27 18 22,5 18 24 

Srpen 18 9 13,5 27 40,5 
Září 18 40,5 18 78 18 
Říjen 0 63 15 19,5 18 

Listopad 63 19,5 3 18 34,5 
Prosinec 63 9 36 27 27 

Celkem (l) 315 348 297 360 312 
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                Obrázek č. 13  Spotřeba PHM CAS 24 Liaz 



 
23 

 

Tabulka č. 14  Počet ujetých km CAS 24 Liaz  [10] 
Počet  2005 2006 2007 2008 2009 

Leden 55 92 16 163 106 
Únor 54 39 12 134 65 

Březen 112 76 188 184 71 
Duben 146 33 297 87 75 
Květen 73 36 238 103 93 
Červen 37 84 129 80 96 
Červenec 57 19 169 196 115 

Srpen 91 45 248 143 87 
Září 44 57 95 159 104 
Říjen 77 182 44 100 79 

Listopad 100 153 25 141 92 
Prosinec 24 54 11 141 35 

Celkem (km) 870 870 1 472 1 631 1 018 
 
 

Tabulka č. 15 Spotřeba PHM (39 l/100 km) CAS 24 Liaz [10]  
 2005 2006 2007 2008 2009 

Leden 21,45 35,88 6,24 63,57 41,34 
Únor 21,06 15,21 4,68 52,26 25,35 

Březen 43,68 29,64 73,32 71,76 27,69 
Duben 56,94 12,87 115,83 33,93 29,25 
Květen 28,47 14,04 92,82 40,17 36,27 
Červen 14,43 32,76 50,31 31,2 37,44 
Červenec 22,23 7,41 65,91 76,44 44,85 

Srpen 35,49 17,55 96,72 55,77 33,93 
Září 17,16 22,23 37,05 62,01 40,56 
Říjen 30,03 70,98 17,16 39 30,81 

Listopad 39 59,67 9,75 54,99 35,88 
Prosinec 9,36 21,06 4,29 54,99 13,65 

Celkem (l) 339,3 339,3 574,08 636,09 397,02 
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           Obrázek č. 14  Spotřeba PHM CAS 24 Liaz 
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 Celkové spotřeby motorové nafty v období 2005 - 2009 u vozidla CAS 24 Liaz za 

ujeté kilometry a za práci motoru máme znázorněny v grafu (Obrázek č. 15). Vidíme, že 

v letech 2007 a 2008 byla  spotřeba PHM na ujeté kilometry skoro dvojnásobná proti ostatním 

sledovaným obdobím. Bylo to proto, že v těchto dvou letech nebylo často užíváno vozidlo 

CAS 24 Camiva. Kondiční jízdy se ve velké míře prováděly jen s vozidlem CAS 24 Liaz. 
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            Obrázek č. 15 Celková spotřeba PHM (l) 

  

 Průměrné ceny motorové nafty v  Karlovarském kraji čerpané ze serveru CCS jsou 

znázorněny v grafu (Obrázek č. 16)   
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             Obrázek č. 16 Průměrná cena nafty za 1 litr v Kč v Karlovarském kraji  [21] 
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7.3. ANALÝZA NÁKLAD Ů NA ÚDRŽBU CAS 24 LIAZ 
 

 Na vozidle byla v roce 1998 provedena větší údržba na nástavbě v podobě vyvaření 

nádrže a výměny některých plechů karoserie. V období 2005 – 2006 se jednalo  spíše o různé 

opravy elektroinstalace, výměny filtrů a olejů při přípravě na STK, opravy na brzdovém 

ústrojí, výměny čelního skla apod. Tyto údaje jsou známy ze strojních knih k vozidlu, kde 

v knize jízd je vykázána jízda do servisu a popis co se opravovalo. Bohužel není možno  

stanovit přesné náklady na opravy a údržbu vozidla CAS 24 Liaz, protože mi nebyly 

poskytnuty faktury vedením ETI, z titulu obchodního tajemství.   

 Na velké části údržbových prací se podíleli v nemalé míře i zaměstnanci HZSP ETI. 

Jednalo se např. o promazání podvozku, výměnu popř. opravu zkorodovaných částí karoserie, 

či drobných oprav na elektroinstalaci. 

 Jak jsem se již zmínil, stáří vozidla CAS 24 Liaz je 22 let a jeho technický stav je na 

rozhraní kompletní generální opravy, nebo jeho úplného vyřazení z provozu, pro budoucí 

nebezpečnost provozu. Vezmeme-li v potaz, že kompletní generální oprava by dle servisní 

firmy stála okolo 2,500.000,-Kč (podrobný rozsah prací při generální opravě vozidla najdeme 

v Příloze č. 3.)   a my by jsme si stejně ze servisu odvezli vozidlo s datem výroby 1988, je 

určitě správné rozhodnutí vozidlo vyřadit z provozu a navrhnout jiné vozidlo CAS. 

Samozřejmě se jedná o velkou prvopočáteční investici, která určitě několikanásobně převýší 

generální opravu  vozidla Liaz a i investice v následných cca pěti letech, ale nové a 

bezpečnější vozidlo dá na vyšší investici rychle zapomenout.  
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8. NÁVRH NOVÉHO VOZIDLA CAS 
 

8.1. POŽADAVKY P ŘI VÝBĚRU CAS 
 

 Další částí bakalářské práce je navrhnout nový automobil, kterým by se nahradilo 

vyřazené vozidlo Liaz a vyčíslit náklady na nákup pro zřizovatele společnost ČEZ, a. s. 

 Při výběru vozidla by se mělo hlavně dbát na to, za jakým účelem se vozidlo pořizuje, 

tedy jak by mělo být vybaveno technickými prostředky. S vozidlem by se měli bez problému 

zvládat nerůznější požáry, dopravní nehody a různé technologické nebo technické pomoci. 

 Měl by se i zohlednit stávající stav pro stání vozidla, aby se nemusely provádět 

nákladné rekonstrukce  objektu, kde se stání vozidla nachází (např. zvětšování garážových 

vrat).  

 Vzhledem k silniční síti v areálu Elektrárny Tisová, nebudou kladeny požadavky, aby 

bylo vozidlo na podvozku 4x4 s uzávěrkami diferenciálu. Plně bude vyhovovat vozidlo na 

podvozku 4x2.  

 Kabina pro posádku nemusí být velikosti současného vozidla Liaz 1 + 8, ale vzhledem 

ke sníženým početním stavům na 1 + 4 na směně může být menší. Nádrž na vodu by se měla 

pohybovat mezi 2 500 – 4 000 litry vody. V areálu je velice dobře fungující  rozvod 

hydrantové sítě, který se však na zimu  odstavuje a odvodňuje proti zamrznutí. V případě 

většího požáru v zimním období, by při objemu 2 500 litrů, které má vozidlo Liaz, mohlo 

nový automobil při stejném objemu, do doby příjezdu jiné jednotky (nejblíže je jednotka 

s dojezdovým časem 10 minut) doplňovat vozidlo Camiva, které je součástí vybavení mobilní 

technikou stanice HZS ETI.  

 Čerpadlo instalované v nástavbě by mělo mít nízkotlaký i vysokotlaký provoz.  

 

8.2. NAVRHOVANÁ MOBILNÍ TECHNIKA 
 

 Podle požadavků, které jsem si stanovil, jsem se rozhodl pro dvě vozidla, která bych 

chtěl postupně popsat, porovnat se stávajícím vozidlem, provést výběr a navrhnout zřizovateli 

jeho nákup a souhrn pořizovacích nákladů. 

 

 



 
27 

 

8.2.1. Mercedes – Benz  ATEGO 1326 F 4x2 CAS 20/2500/400 – M1R 
 

 Požární automobil městské kategorie, běžně používané k provozu na zpevněných 

pozemních komunikacích, hmotnostní třída M. Požární výbava ve speciálním redukovaném 

provedení. Podvozek je dvounápravové šasi s pohonem zadní nápravy typu  Mercedes – Benz 

ATEGO 1326 F 4x2, Obrázek č. 17. Vozidlo je určeno k přepravě družstva 1 + 5 a prostředků 

pro hašení (voda, pěnidlo). 

 

 

                              Obrázek č. 17 Mercedes Benz ATEGO 1326 F 4x2 [23] 

 

8.2.2. Stručný popis CAS 20/2500/400 – M1R  [13] 
 

 Kabina je čtyřdveřová, prodloužená, hydraulicky sklopná celkem pro 6 osob  

(1 + 1 + 4), zadní řada sedadel je vybavena držáky dýchacích přístrojů, dále je klimatizována 

s nezávislým topením na chodu motoru. 

 Motor je vznětový, přeplňovaný čtyřválec s chlazením plnícího vzduchu, vodou 

chlazený s přímým vstřikováním paliva. Motor splňuje emisní normu EURO 4. 

 Převodovka je šestistupňová, mechanická s chladičem převodového oleje. Je vybavená 

pomocným pohonem pro pohon požárního čerpadla, které se zapíná v prostoru kabiny řidiče 

nebo u ovládacího panelu čerpacího zařízení. 

 Obě nápravy jsou  odpruženy zesílenými parabolickými pery. Tlumiče pérování jsou 

teleskopické a doplněné o zesílený zkrutný stabilizátor. Zadní náprava je hnaná, vybavena 

diferenciálem s uzávěrkou. 
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 Řízení je levostranné s monoblokovým servořízením. Sloupek řízení je nastavitelný. 

 Brzdy na obou nápravách jsou diskové s automatickým nastavováním. Systém brzd je 

dvoukruhový tlakovzdušný. Vozidlo je vybaveno ABS. V době provozního klidu, má vozidlo 

přípojku pro doplňování tlakového vzduchu. 

 Vozidlo je vybaveno závěsným zařízením na předním nárazníku, pro vlečení a 

vyprošťování pomocí lanového navijáku s elektropohonem s maximální tažnou sílou  

5 440 kg. V zadní části je tažné zařízení pro nebrzděný přívěs 900 kg a pro brzděný 

s nájezdovou brzdou 3 500 kg. 

 Nástavba na vozidlo je od firmy THT, s. r. o. Polička. 

                                                                                     

Obrázek č. 18 MB ATEGO – nástavba[23]          Obrázek č. 19 MB ATEGO - nástavba [23]                                   

  

 Karoserie nástavby, na Obrázcích č. 18 a 19, je montovaná ze speciálních hliníkových 

profilů a oplechována hliníkovým plechem při použití technologie lepení. Pomocný rám 

karoserie je upevněn k rámu vozidla pomocí kotevních patek s pryžovými silentbloky. 

Karoserie je řešena tak, že její boční část tvoří úložné skříně, opatřené z obou stran vozidla 

uzavíracími roletkami, které jsou z hliníkových profil ů. V zadní části karoserie je prostorná 

skříň pro čerpací zařízení opatřená nahoru výklopnými dveřmi. Podlaha skříní je 

z hliníkového plechu. Všechny roletky se dají uzamknout jedním universálním klíčem. 

Střecha karoserie nástavby je též z hliníkového plechu s neklouzavým povrchem. Vybavení 

nástavby pro potřeby HZS ETI je popsáno v Příloze č. 4. 

 Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je vyrobena ze sklolaminátu. Je uložena 

v lůžku a připevněna třmeny. 

 Čerpadlo je v zadní skříni a je od firmy ROSENBAUER. Umožňuje zásah při použití 

nízkého nebo vysokého tlaku. Čerpadlo je čtyřstupňové kombinované. Vývěva je pístová. 
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V nástavbě je dále nainstalován:  

o průtokový hadicový naviják vhodný pro prvotní zásah a to i jen s částečně odvinutou 

hadicí. Navíjení hadice je elektrické, ale i manuální. 

o osvětlovací stožár, který je výsuvný do výšky 5 m nad úroveň terénu 

o generátor elektrického proudu, který slouží jako zdroj energie pro osvětlovací stožár a 

pro přídavná zařízení. Výkon je 5 – 5,5 kW 

 Vozidlo je ještě vybaveno nárazníkovou proudnicí, která je umístěna na předním 

nárazníku vedle navijáku. Ovládaná je z kabiny řidiče. Průtok při tlaku 10 bar je 1 000  l/min. 

 

Tabulka č. 16 Základní údaje MB ATEGO 1326 F 4x2  [11]  

 
 

Délka vozu 7 880 mm 

Šířka vozu 2 500 mm 

Výška vozu 2 990 mm 

Světlá výška při celkové hmot. 200 mm 

Hmotnost provozní / celková 8 500 kg / 14 000 kg 

Výkon motoru 188 kW/2 200 min-1 

Měrný výkon/hmotnost 13,42 kW/t 

Točivý moment  970 Nm/1 200 min-1 

Vnější obrysový prům. zatáčení 17 m 

Nejvyšší dovolená rychlost 100 km.hod-1 

Palivo (obsah nádrže) Motorová nafta (130 l) 

Pneumatiky 275/70 R 22,5 

Objem nádrže na vodu 2 500 l 

Objem nádrže na pěnidlo 400 l 

Čerpadlo Rosenbauer NH30 

Jmenovitý průtok 
čerpadla(nízkotlak) 

2 000 l/min při tlaku 1,0 MPa 

Jmenovitá sací výška 3 m 

Jmenovitý průtok 
čerpadla(vysokotlak) 

250 l/min při tlaku 4,0 MPa 

Nájezdový úhel přední 18° 

Nájezdový úhel zadní 17° 
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8.2.3. Tatra T815 4x4.2 CAS 20/3400/210 S2Z 
 

Cisternová automobilová stříkačka CAS 20 – T815 4x4.2, na Obrázku č. 20, je určena 

pro přepravu požárního družstva 1 + 5 a hasebních prostředků pro požární zásah vodou i 

pěnou. Vozidlo je zařazeno do třídy Těžké (S) kde hmotnost převyšuje 14 000 kg, podle 

konstrukce podvozku do třídy Smíšené (2) a v základním vybavení požárním příslušenstvím. 

Podvozek je dvounápravový s připojitelným pohonem přední nápravy. Je to nejužívanější 

vozidlo u HZS. 

 

 

                              Obrázek č. 20  Tatra  T815 4x4.2 [23] 

 

 

8.2.4. Stručný popis CAS 20/3400/210 S2Z   
 
 
 [12] Kabina je celokovová, čtyřdveřová, prodloužená, hydraulicky sklopná celkem pro 

6 osob (1 + 1 + 4), zadní řada sedadel je vybavena držáky dýchacích přístrojů, dále je 

v kabině instalována klimatizační jednotka.Topení je naftové, nezávislé na chodu motoru. 

 Motor je vznětový, čtyřdobý, vidlicový, vzduchem chlazený, s přímým vstřikem 

paliva, přeplňovaný  s chlazením plnícího vzduchu, s elektronickou regulací chlazení. Motor 

splňuje emisní normu EURO 4. 

 Převodovka typ TATRA 14TS 210L synchronizovaná se 14 stupni vpřed a 2 vzad. 

Mechanická s chladičem převodového oleje. Řazení převodových stupňů je poloautomatické 

s možností volby režimu řazení. Je vybavená pomocným pohonem typ TATRA 1TP pro 
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pohon požárního čerpadla, které se zapíná v prostoru kabiny řidiče nebo u ovládacího panelu 

čerpacího zařízení. 

 Přední náprava je řízená, hnaná (zapínatelný pohon) s výkyvnými polonápravami 

s osovým diferenciálem. Pérování zkrutnými tyčemi a teleskopickými tlumiči. Zadní náprava 

je hnaná, s výkyvnými polonápravami. Pérování vzduchovými vlnovkovými pružinami 

v kombinaci s vinutými pružinami a teleskopickými tlumiči. Je vybavena torzním 

stabilizátorem.  

 Vozidlo má čtyři nezávislé brzdové systémy (provozní s ABS a AZR, nouzový, 

parkovací a odlehčovací). Vozidlo je vybaveno závěsným zařízením na předním nárazníku, 

pro vlečení a vyprošťování pomocí lanového navijáku s elektropohonem s maximální tažnou 

sílou 5 440 kg. V zadní části je tažné zařízení pro nebrzděný přívěs 900 kg a pro brzděný 

s nájezdovou brzdou 3 500 kg. 

 Nástavba, Obrázky č. 21 a 22, na vozidlo je od firmy THT, s. r. o. Polička.  

 

          

Obrázek č. 21 Nástavba Tatra T815 4x4.2[23]            Obrázek č. 22 Nástavba Tatra T815 4x4.2[23] 

 

 

 Kostra nástavby je svařena z ocelových profilů a oplechována ocelovým 

pozinkovaným plechem při použití technologie lepení. Vnitřní výbava je provedena 

z hliníkového profilovaného plechu. Pomocný rám karoserie je upevněn k rámu vozidla 

pomocí kotevních patek s pryžovými silentbloky. Karoserie je řešena obdobně jako u vozidla 

MB Atego tak, že její boční část tvoří úložné skříně, opatřené z obou stran vozidla 

uzavíracími hliníkovými roletkami. V zadní části karoserie je prostorná skříň pro čerpací 

zařízení opatřená nahoru výklopnými dveřmi. Podlaha skříní je z hliníkového plechu. 

Všechny roletky se dají uzamknout jedním universálním klíčem. Střecha karoserie nástavby je 

též z Al plechu s neklouzavým povrchem, opatřena nízkým trubkovým zábradlím. Vybavení 
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nástavby pro potřeby HZS ETI je popsáno v Příloze č. 4. 

 Nádrž na vodu a pěnidlo tvoří jeden celek a je svařena z nerezového plechu tloušťky  

4 mm, je hranolovitého tvaru, vyztužená soustavou U profilů. K rámu podvozku je 

přišroubována. 

 Čerpadlo je uloženo v zadní skříni, použito je čerpadlo GODIVA WTA 2010C, je 

dvoustupňové, odstředivé, vyrobené z hliníkové slitiny. Umožňuje zásah při použití 

nízkotlakého, vysokotlakého nebo kombinovaného režimu. Kompaktně řešená vysokotlaká 

část je umístěna na hřídeli čerpadla za oběžným kolem. Čerpadlo je poháněno od motoru 

vozidla soustavou spojovacích hřídelů. Vývěva je pístová.   

 

Tabulka č. 17 Základní údaje Tatra T815 4x4.2  [14] 

 

Délka vozu 7 680 mm 

Šířka vozu 2 550 mm 

Výška vozu 3 100 mm 

Světlá výška při celkové hmot. 290 mm 

Hmotnost provozní / celková 11 400 kg / 18 000 kg 

Výkon motoru 325 kW/1 800 min-1 

Točivý moment  2100 Nm/ 1 100 – 1 200 min-1 

Vnější obrysový prům. zatáčení 16,5 m 

Nejvyšší dovolená rychlost 110 km.hod-1 

Palivo (obsah nádrže) Motorová nafta (210 l) 

Pneumatiky přední//zadní 385/65 R 22,5  // 315/80 R 22,5 

Objem nádrže na vodu 3 400 l 

Objem nádrže na pěnidlo 210 l 

Čerpadlo Godiva WTA 2010C 

Jmenovitý průtok 
čerpadla(nízkotlak) 

2 000 l/min při tlaku 1,0 MPa 

Jmenovitá sací výška 3 m 

Jmenovitý průtok 
čerpadla(vysokotlak) 

250 l/min při tlaku 4,0 MPa 

Nájezdový úhel přední 32° 

Nájezdový úhel zadní 26° 
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8.3. VYBRANÁ MOBILNÍ TECHNIKA PRO HZSP ETI 
 

V této části bude proveden výběr vozidla CAS, který je ze dvou navržených vhodnější. 

Vybírám pouze ze dvou reprezentantů proto, protože společnost ČEZ, a. s. na některých 

pobočných stanicích obnovu již provedla. Za vozidla typu CAS 24 Liaz vyřazená z provozu, 

vždy navrhla a po té koupila, právě vozidla CAS 20 Mercedes-Benz ATEGO nebo Tatra T815 

Terrno1. S jinými vozy do obnovy vůbec nepočítá, proto se zaměřuji jen na tato dvě, která 

chci mezi sebou porovnat a pro stanici HZSP ETI vybrat  to nejvhodnější, pro provoz v jejím 

areálu. 

V závěru pak doporučím vozidlo ke koupi na stanici HZSP ETI, a to tím, že provedu 

porovnání technických parametrů vozidla,  nákladů na provoz a údržbu, včetně výše 

pořizovacích nákladů. 

 

8.3.1. Porovnání technických parametrů vozidla  
 

V této kapitole jsem porovnat důležité technické parametry vozidel MB ATEGO, 

Tatra T815 a rovněž vozidla Liaz, které je navržené na obnovu. Půjde především o rozměry  

(délka, šířka, výška), hmotnost (pohotovostní a celková) a výkon motoru vozidla.  

 
Tabulka č. 18 Porovnání technických parametrů vozidla [9, 11, 12] 
 

 MB ATEGO Tatra T815 Liaz 
Délka vozu 

 
7 880 mm  7 680 mm 7 770 mm 

Šířka vozu 
 

2 500 mm 2 550 mm 2 500 mm 

Výška vozu 
 

2 990 mm 3 100 mm 3 350 mm 

Světlá výška při 
celkové hmotnosti 

200 mm 290 mm 290 mm 

Pohotovostní 
hmotnost 

8 500 kg 11 400 kg 11 890 kg 

Celková hmotnost 14 000 kg 18 000 kg 16 000 kg 
Výkon motoru 188 kW 325 kW 189 kW 
Objem nádrže 
(voda,pěnidlo) 

2 500 l / 400 l 3 400 l / 210 l  2 500 l / 400 l 

Palivo (obsah 
nádrže) 

Motorová nafta 
(130 l) 

Motorová nafta 
(210 l) 

Motorová nafta 
(180 l) 

Maximální rychlost 100 km.hod-1 110 km.hod-1 90 km.hod-1 
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Jak vidíme v Tabulce č. 18, tak se některé technické parametry liší. Zhodnotím nyní 

klady a zápory vozidel MB ATEGO a Tatra T815 

 

Mercedes-Benz ATEGO  

+ Vozidlo MB ATEGO má nižší výšku vozidla (i světlou, při celkové hmotnosti), 

která tak snižuje polohu těžiště a zlepšuje stabilitu automobilu při smyku a snižuje riziko 

převrhnutí. Výkon vozidla je odpovídající celkové hmotnosti. Velká nádrž na pěnidlo. 

- Poměrně malá nádrž na PHM a nižší maximální rychlost.  

Tatra T815   

+ Vozidlo Tatra T815 má velkou nádrž na vodu ( o 900 l více), větší nádrž na PHM. 

Vyšší maximální rychlost při užívání vozidla v areálu je zanedbatelná. 

- Silný výkon motoru, který spolu s vyšší hmotností, bude mít velký vliv na spotřebu 

pohonných hmot.  

 

8.3.2. Porovnání nákladů na provoz a údržbu  
 

Zde se zaměřuji na náklady spojené s provozem a údržbou navrhovaných vozidel. 

Porovnal jsem průměrné spotřeby pohonných hmot vozidel na ujeté kilometry a na 

spotřebované při práci motoru, náklady vynaložené na garanční opravy, náklady na 1 hodinu 

práce autorizovaného servisu v případě opravy a cenu jednoho vybraného náhradního dílu. 

Samozřejmě, že kromě pořizovacích nákladů, jsou náklady na provoz a údržbu co do 

dalšího užívání vozidla jedny z nejdůležitějších, proto jsem v Tabulce č. 19, tyto vozidla mezi 

sebou porovnal. Vozidlo Liaz jsem s navrhovanými vozidly neporovnával, protože  aby 

mohlo být dále provozováno, muselo by projít rozsáhlou generální opravou, přičemž by bylo 

stále minimálně 22 let staré a s novými vozidly i tak nesrovnatelné. 

 

 

 

 

 

 



 
35 

 

Tabulka č. 19 Porovnání nákladů na provoz a údržbu  [9, 11, 12] 

 MB ATEGO Tatra T815 

Průměrná spotřeba na 100 km 
 

20 l 36 l 

Průměrná spotřeba na 1 MH 
 

10 l 17 l 

Cena garanční prohlídky 
(po ujetí 2500-3000km) 

20 500,-Kč 16.000,-Kč 

Cena práce za 1 hodinu 
 

1 440,-Kč 480,-Kč 

Cena 
vybraného 

náhrad. dílu 

Zrcátko elektricky 
seřiditelné 

4 860,-Kč 3 070,-Kč 

 

 

 Z Tabulky č. 19 vidíme celkem hrozivý rozdíl ve spotřebě paliva. Zatímco průměrná 

spotřeba u automobilu Mercedes-Benz ATEGO se pohybuje okolo 20 l na ujetých 100 km a 

10 l na práci motoru, tak u vozidla Tatra T815 Terrno1 je skoro dvojnásobná. Vlastně se 

hodně spotřeba paliva Tatry T815 přiblížila k již zmíněné spotřebě Liazky. U garanční 

prohlídky si myslím takový rozdíl není, zatímco u hodinové sazby ano. Tam je sazba na 

hodinu u MB až trojnásobná proti Tatře. U vybraného náhradního dílu si myslím, že ten rozdíl 

je adekvátní značce automobilu.   

 

8.3.3. Porovnání pořizovacích nákladů 
 

V této podkapitole jsem se zaměřil na výši pořizovacích nákladů u obou vozidel. 

Vozidla se budou pořizovat od firmy THT, s. r. o. Polička, která zajišťuje nákup 

požadovaného podvozku, na který pak montuje nástavbu.. Náklady budou rozděleny na cenu 

vozidla (podvozku) s nástavbou bez vybavení, na cenu vybavení nástavby požadovanými 

technickými prostředky, které jsou vypsány v Příloze č. 4 a na celkovou pořizovací cenu, 

která bude jistě pro zřizovatele společnost ČEZ, a. s. důležitá.  

Požadavky na vybavení technickými prostředky  budou u vozidla Mercedes-Benz 

ATEGO stejné jako u vozidla Tatra T815 Terrno1. Obě vozidla budou sloužit stejnému 

provozu. Ceny jsou získané od obchodních zástupců firem MB a Tatra a jsou čistě orientační. 

[22] Přesná kalkulace by byla v případě závazného objednání předložena odběrateli.   
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Tabulka č. 20 Porovnání pořizovacích nákladů [22] 

 MB ATEGO 

 

Tatra T815 

Cena podvozku 

 

1,640.000,- Kč 2.490.000,- Kč 

Cena vozidla, podvozek + 

nástavba, bez vybavení 

7, 800.000,-Kč 5, 700.000,- Kč 

Cena technických 

prostředků vybavení 

nástavby 

1, 500.000,-Kč 1,500.000,-Kč 

Celková pořizovací cena 

vozidla 

9, 300.000,-Kč 7, 200.000,-Kč 

 
Z Tabulky č. 20, vidíme značný rozdíl v pořizovací ceně samotného podvozku a 

podvozku s nástavbou. Samotný podvozek má MB levnější. Je to proto, že není na vozidle 

připravená konstrukce rámu pro nástavbu, kterou musí pak v THT, s. r. o. Polička před 

montáží nástavby vyrobit. Tatra dodává firmě THT, s. r. o. vozidlo již se zmíněným rámem 

pro nástavbu. Proto je cena podvozku Tatry vyšší než u MB. Konečná cena podvozku a 

nástavby je ale vyšší u vozidla MB ATEGO a to o 2, 100.000,- Kč. Je to proto, protože 

výroba rámu na již hotový podvozek je dosti nákladná a také proto, protože firma Tatra, a. s. 

dlouhodobě spolupracuje s firmou THT, s. r. o. Polička a poskytuje jí tak na své výrobky 

značné slevy. Jejich výše mi nebyla z důvodu obchodního tajemství sdělena.  
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9. ZÁVĚR 
 

Cílem mé bakalářské práce bylo posoudit vybavenost jednotky požární ochrany 

v Elektrárně Tisová technickými prostředky a navrhnout obnovu vybraného technického 

prostředku. 

Abych se k takovému závěru mohl dopracovat, musel jsem v první části práce, provést 

posouzení technických prostředků, kterými je vybavena stanice HZS podniku v Elektrárně 

Tisová. Jelikož se pod pojmem technické prostředky skrývá veškeré vybavení jednotky 

požární ochrany jako např. osobní ochranné prostředky, prostředky pro záchranu a evakuaci, 

prostředky pro práci s nebezpečnými látkami, požární výzbroj, spojovací a komunikační 

prostředky, požární příslušenství, přenosné zásahové prostředky a požární technika, zaměřil 

jsem se proto na vybavenost jednotky požárními automobily, požárními přívěsy a přenosnými 

zásahovými prostředky. Požární přívěsy jsou dle mého názoru již zastaralé, ale svou  funkci 

pro kterou je stanice má,  plní a s obměnou se v dohledné době nepočítá. Spíše budou při větší 

poruše vyřazeny z provozu. Vybrané přenosné zásahové prostředky jsou ve velmi dobrém 

technickém stavu (zánovní), proto je jejich stav vyhovující a většího rozboru nebylo potřeba.  

U požárních automobilů tomu však je jinak. Vozidlo CAS 24 Camiva bylo pořízeno 

v roce 1997. Jeho technický stav je poměrně zachovalý, s jeho výměnou je plánováno do pěti 

let. Vozidlo Opel Campo je ve špatném technickém stavu a již v loňském roce byla schválena   

jeho obměna. Toto vozidlo, by mělo v průběhu roku 2010, být nahrazeno novým vozidlem a 

to Mercedes-Benz Sprinter, které by mělo sloužit jako dopravní automobil v základním 

provedení výbavy. Třetí vozidlo na stanici HZS ETI je vozidlo CAS 24 Liaz. Tento automobil 

jsem si vybral k analýze. 

Ve druhé části bakalářské práce jsem se věnoval podrobnému popisu požárního 

automobilu CAS 24 Liaz. Dále jsem provedl rozbor nákladů na provoz, kde jsem za období 

let 2005 – 2009 značnou část věnoval vyhodnocování spotřeby pohonných hmot jak na ujeté 

kilometry, tak na práci motoru. Z této analýzy jsem zjistil, že spotřeba paliva u vozidla Liaz je 

velmi vysoká. Informace jsem čerpal ze záznamů strojní služby HZS ETI. Při dohledávání 

nákladů na údržbu, jsem zjistil, že za období více jak pěti let, do vozidla nebylo investováno. 

Jednalo se pouze jen o drobné opravy elektroinstalace nebo brzdového ústrojí. Vozidlo je 

opravdu ve špatném technickém stavu a musí buď projít rozsáhlou generální opravou, při 

které by se do vozidla muselo investovat okolo 2,5 mil. Kč, přičemž v technickém průkaze by 

stále byl rok výroby 1988 a nebo vozidlo vyřadit z provozu a koupit nové. 
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Třetí část mé práce se zabývá návrhem a výběrem požárního automobilu za CAS 24 

Liaz. Pro obnovu jsem navrhnul jen dvě vozidla a to proto, že již na některých stanicích 

společnosti ČEZ, a. s. se výměna za vozidlo Liaz uskutečnila a vždy to bylo právě jedno 

z těchto dvou vozidel. Jsou to Mercedes-Benz ATEGO a Tatra T815 Terrno1. Vozidla jsou 

obě dvounápravová. Liší se konstrukcí podvozku a celkovou hmotností. U vozidel  jsem mezi 

sebou porovnával  technické parametry, náklady na provoz a náklady na pořízení. To vše byly 

pro mě rozhodující faktory pro výběr nového požárního automobilu CAS. 

Svému zřizovateli, společnosti ČEZ, a. s., jsem se rozhodl doporučit vyřadit automobil 

CAS 24 Liaz a koupit nový požární automobil Mercedes-Benz ATEGO 1326 F 4x2. 

K tomuto rozhodnutí mne vedlo několik předností vozidla MB ATEGO oproti vozidlu Tatra 

T815 Terrno1. Vozidlo je určeno pouze k provádění zásahů v areálu Elektrárny Tisová. 

Veškeré komunikace v areálu jsou vyasfaltované, proto konstrukce podvozku (silniční) je 

plně dostačující. Vzhledem k ostrým zatáčkám v areálu je lepší vozidlo lehčí než těžší. Zde je 

opět na tom lépe MB ATEGO, protože je ve váhové kategorii (M) střední, což je 7 500-

14 000 kg. Podvozek a pneumatiky jsou při nižší váze méně namáhány a nejsou tak rychle 

opotřebovány. Vzhledem k charakteru silniční sítě je další plus pro MB nižší světlá výška 

podvozku, která snižuje těžiště automobilu a zlepšuje jízdní vlastnosti. Nižší objem nádrže na 

vodu u vozidla MB není tak podstatný, jelikož areál ETI je plně zásoben užitkovou vodou a 

má ve velmi dobrém stavu kompletní hydrantovou síť. Spotřebu paliva má MB ATEGO 

téměř o polovinu nižší jak na ujeté kilometry, tak na práci motoru. U MB je poměrně o hodně 

vyšší hodinová sazba na hodinu práce autorizovaného servisu. Vezmu-li v potaz, že vozidlo 

bude nové, nemělo by kromě běžných prohlídek servis v následných alespoň pěti letech 

navštívit. V pořizovacích nákladech je rozdíl dvou miliónů. I přesto chci navrhnout zřizovateli 

vozidlo MB ATEGO. Pořizovací náklady jsou jednorázovou záležitostí a lze je odepsat 

z daní. Zvážím-li provozní náklady, je na tom MB ve spotřebě paliva o mnoho lépe a   

v případě opravy, je autorizovaný servis MB v Karlových Varech. S vozidlem Tatra by se 

muselo jet až do Kaznějova, kde má závod Tatra Kopřivnice svou pobočku na provádění 

servisních oprav. Vzhledem ke spotřebě paliva, by se celková cena srovnala i s cenou za 

hodinu práce u autorizovaného servisu MB. Nemyslím, že co je dražší, je vždy lepší, ale u 

celosvětově známé značky Mercedes-Benz tomu tak je. 
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Příloha č. 1 
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Vybavení vozidla CAS 24 Liaz 
 
 
 
Kabina 
 
5x   dýchací přístroj   
1x   svítilna 
1x   RHP 2 kg prášek 
1x   dalekohled 
1x   sada náhradních žárovek a pojistek 
1x   žlutá taška obsah : 
 (ambuvak, 1x obvazy, 4x fixační límce, 1x lékárnička) 
1x   chladící obvazový materiál WATER JEL 
1x   deka 
3x   záchranné lano (30 m) 
1x   červený vak (horolezecká přilba, 2x postroj) 
1x   vakuová souprava (nosítka, dlahy, pumpa) 
3x   gumové holínky 
1x   nářadí 
3x   reflexní vesta 
3x   reflexní šle 
1x   pohotovostní ruksak pro první pomoc 

 
 
 

Levá přední roleta 
 
1x   deka                                                               
1x   podložka (koberec) 
1x   kryt na kanál 
1x   kaprová pila 
1x   REO (opravné tmely) (černý plastový kufřík) 
1x   modrý barel se sorbetem a igelitem (malá sada) 
2x   OL 
3x   OPCH 90 PO (protichemický oblek) 
5x   náhradní vzduchové lahve 
1x   VRVN 1  
1x   páčidlo ploché 
1x   páčidlo hřebenové + řetěz s hákem 
1x   požární sekyra 
1x   bourací sekyra 
1x   nůž na pasy 
1x   rozbíječ skel 
1x   palice 
1x   izolační tyč na odstranění elektrického vedení 
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Levá prostřední roleta 
 
7x   hadice B                                           
9x   hadice C 
2x   proudnice clonová C  
2x   kombinovaná proudnice C  (POK) 
1x   hákový klíč 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Levá zadní roleta 
 
1x   rozdělovač 
1x   přiměšovač se savičkou                            
1x   proudnice na střední pěnu BLIZARD 
2x   proudnice na těžkou pěnu P3 
1x   proudnice na patrony  (RAMBOJET) 
2x   náhradní patrony do proudnice 
2x   koše s hadicemi  (2 x C jeden koš) 
2x   přechod B => C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravá přední roleta 
 
1x   osvětlovací agregát HONDA            
2x   prodlužovák  (50 m) 
1x   zemnící kolík 
1x   vesta PYROCOOL 
1x   trychtýř 
4x   PYROCOOL 10 litrů (B na pěnu) 
3x   stativ 
3x   lampa 1 000 W 
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Pravá prostřední roleta 
 
1x   ventilátor PAPIN                      
1x   elektronářadí 
1x   nářadí 
1x   sada hadicových spon B, C 
1x   sada vazáků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pravá zadní roleta 
 
1x   plovoucí čerpadlo FROGGY        
1x   přechod B => savice (Ø125) 
1x   kulový ventil 
1x   vak (záchytné a ventilové lano) 
1x   hydrantový nástavec 
1x   klíč k nadzemnímu hydrantu 
1x   ležatý ejektor 
1x   stojatý ejektor 
1x   sběrač (nohavice) 
2x   hadice B (5 m) 
1x   kanystr 10 litrů (NATURÁL) 
 
 
 
 
 

 
 

Pravá přídavná skříň 
 
2x   RHP CO2 (5 kg)                       
4x   RHP práškový (ABC) (6 kg) 
1x   klíč k podzemnímu hydrantu 
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Nástavba 
 
5x   savice                              
1x   sací koš 
4x   nastavovací žebřík 
1x   trhací hák 
1x   monitor 
2x   hliníková lopata 
1x   ocelová lopata 
2x   vidle 
1x   koště 
1x   proudnice jehlová 
1x   tažná tyč 
 
 
 
 
 
1 Alu-bedna za kabinou 

 
1x   motorová řetězová pila + kanystr  
       + sekyra + lopatka na obracení 
1x   modrý sud – sada (sorbent + pytel  
       + lopatka) 
1x   sorbční deky + sorbční plovák 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 Alu-bedna nástavby 
 
1x   přejezdový můstek (2 ks) 
2x   galoše 
1x    černé holínky 

 
 
 
 
Příloha č. 2 
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Vybavení vozidla CAS 24 Camiva 
 

 
Kabina 
 
2x  dýchací přístroj       
6x  bezpečnostní reflexní vesta 
3x  reflexní šle       
1x  dalekohled 
1x  žlutá taška (ambuvak, 2x lékárnička,  
      4x fixační límce), 
1x  chladící obvazový materiál WATER JEL           
3x  záchranné lano          
1x  ruční svítilna 
 
Pod sedačkou 
 
2x  náhradní lahve 
2x  záchranná vesta 
1x  dálkové ovládání navijáku 
1x  dvojhák k navijáku 
1x  nářadí 
 
 
 
 
 
Levá přední roleta 
 
2x  reflektor 1 000 W           
1x  uzemňovací drát k elektrocentrále    
1x  uzemňovací kolík (pod roletou)    
1x  sací koš,   1x  rozdělovač 
1x  kulový ventil 
3x  přechod B / C 
1x  plátěný pytel (spony, vazáky,  
      ventilové lanko) 
1x  lano pracovní                  
1x  vákuová souprava (nosítka. dlahy, 
      pumpa) 
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Levá zadní roleta 
 
4x  hadice B 
 4x  hadice C          
2x  kombinovaná proudnice VIPER  
      (regulace průtoku) 
1x  proudnice C s uzávěrem                 
1x  ejektor stojatý 
1x   přiměšovač se savičkou 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pravá přední roleta 
 
1x  hadicový naviják HOLMATRO     
1x  nůžky HOLMATRO     
1x  rozpínák HOLMATRO 
2x  upínací řetězy s hákem HOLMATRO               
2x  háky na rozpínací čelisti HOLMATRO 
1x  sekyra VRVN 1           
1x  kladívko na rozbíjení skla                 
1x  nůž na řezání popruhů 
1x  láhev FENZI na plnění polštářů VEPRO                                                
1x  klín FISKARS 
1x  bílá plastová ochranná podložka                                                           
4x   dopravní kužel 
 
 
 
 
 
Bedna pod pravou přední roletou 
 
1x  pohonný agregát HOLMATRO                        
1x  rozpínací lis HOLMATRO 
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Pravá zadní roleta 
 
1x  sekyra FISKARS velká    
1x  sekyra velká    
1x  hasičská sekyra malá    
1x   kladivo velké 
1x  ploché krátké páčidlo   
1x   polní lopatka    
1x  pákové nůžky ruční    
2x  podkládací klíny, 
1x  vak s 2 páry rybářských holin                         
1x  kanystr s nálevkou 10 litrů (BA-95) 
1x  kanystr 10 litrů (BA-91)                        
1x  kanystr 10 litrů (PYROCOOL) 
1x  kanystr H2O 3 l do vývěvy                         
1x  klíč na navíjení vysokotlaké hadice  
1x  RHP – prášek (ABC) 6 kg                
1x  RHP – CO2 , 6 kg   
 
 
 
 
 
Zadní část vozidla 
 
1x  hydrantový nástavec k podz. hydrantu       
2x  hákový klíč 
2x  přechod B/C 
1x  hydrantový klíč k podz. hydrantu 
1x  hydrantový klíč k nadz. hydrantu  
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Nástavba 
 
4x  savice (Ø 125 mm)            
2x  stativ na reflektor 1 000 W            
1x  stativ na zadní světlo 
1x  trhací hák           
3x  nastavovací žebřík hliníkový          
1x  elektrocentrála ROBIN EH 34 
1x  plovoucí čerpadlo FROGGY   
1x  přejezdové můstky   
1x  pěnotvorná proudnice P6 
1x  bourací sekyra      
3x  hliníková lopata      
3x  vidle      
1x  rýžové koště      
1x  rezerva 
1x  zakládací klín pod  
      kolo,    
1x  kanystr 10 l pěnidlo 
1x  barel se sorbetem malá sada,  
     (igelit, lopatka, smetáček), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedna na nástavbě 
 
1x  motorová řetězová pila + kanystr (BA-95/olej)                         
1x  přetlačná lopatka k pile 
1x  rozbrušovací pila  
4x  vyprošťovací polštáře VEPRO     
2x  hadice + manometr na láhev  
1x  ovládací jednotka s manometrem VEPRO 
2x  prodlužovaní kabel k elektrocentrále (30 m)                    
1x  upínací pás s ráčnou – široký 
1x  kanálová ucpávka               
1x  rozpěrná tyč k zajištění kabiny         
1x  pila KAPROVKA 
2x  oblek OL (proti sálavému teplu) 
1x  vakuová souprava  
      (dlahy, nosítka, pumpa) 
1x   vesta PYROCOO
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Příloha č. 3 
 

Rozsah prací při rekonstrukci vozidla CAS 24 Liaz 101.860 
 
 
 
OBSAH:   1. Podvozek 
  1.1. Šasi 
  1.1.1. Brzdy a vzduchová soustava 
  1.1.2. Rám s agregáty a nápravami 
  1.2. Kabina 
  2. Nástavba 
  2.1. Karoserie 
  2.2. Rozmístnění výbavy 
  2.3. Horní plošina 
  2.4. Nádrže 
  2.5. Čerpací agregát 
  2.6. Otočná lafeta 
  2.7. Elektroinstalace 
  3. Povrchová úprava 
  4. Garance 
  5. Ostatní 
    
 
 
1. PODVOZEK 
 
1.1. ŠASI 
 
1.1.1. Brzdy a vzduchová soustava 
 
- rekonstrukce zátěžového regulátoru brzd 
- přetěsnění vzduchové soustavy 
- kontrola popř. výměna brzdových hadic 
- rekonstrukce brzd (dle zjištěného stavu výměna obložení a protočení bubnů) 
- rekonstrukce brzdových válců 
- rekonstrukce regulátoru tlaku vzduchu a přepouštěcího ventilu 
- rekonstrukce motorové brzdy 
- revize vzduchojemů včetně výměny odkalovacích  ventilů 
- dodání přípojky pro doplňování tlakového vzduchu, umístěné v blízkosti nástupu řidiče do  
  automobilu včetně ochranné krytky 
- rekonstrukce protimrazové pumpy  
- rekonstrukce elektromagnetických ventilů 
- rekonstrukce čtyřcestného ventilu 
 
1.1.2. Rám s agregáty a nápravami 
 
- kontrola a popřípadě oprava rámu 
- rekonstrukce přední nápravy - výměna ložisek, gufer, pouzder otočného čepu a třecí  
  podložky 
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- rekonstrukce poloos, popřípadě výměna ložisek a gufer 
- rekonstrukce tlumičů 
- kontrola listových pružin 
- kontrola a seřízení vůle spojovacích tyčí 
- kontrola hnacích hřídelů 
- rekonstrukce výfukové soustavy  
- kontrola palivové soustavy 
- výměna vložek čističů paliva 
- kontrola a seřízení vstřikovačů 
- seřízení ventilů 
- rekonstrukce spojky včetně posilovače (výměna lamely) 
- kontrola stavu akumulátorových baterií 
- kontrola popřípadě výměna hadic chladící soustavy 
- výměna všech olejových náplní a čistících vložek 
- promazání podvozku 
- kontrola servořízení 
- rekonstrukce elektroinstalace podvozku 
- olakování 
 
 
1.2. KABINA 
 
- demontáž kabiny na jednotlivé panely 
- demontáž vnějšího oplechování 
- otryskání koster panelů, roštu, střechy a dveří, posouzení opravitelnosti a oprava,    
   popřípadě výměna dílů a částí 
- rekonstrukce zadního čela - příprava na montáž držáků dýchacích přístrojů v opěrách  
   sedaček 
- rekonstrukce rozmístění sedaček na 1 + 1 + 4 
- rekonstrukce odpružených sedadel vybavených opěrkami hlavy - řidič a velitel 
- rekonstrukce 4 sedaček, vybavení držáky vzduchových dýchacích přístrojů a opěrkami  
  hlavy 
- dodání 3 ks držáku záložních lahví mezi držáky VDP 
- rekonstrukce oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů, které jsou na kostru     
  lepeny a zatmeleny 
- rekonstrukce rozmístění požární výbavy 
- rekonstrukce odkládacího koše na zadní stěně na uzavíratelnou schránku 
- rekonstrukce podlahy z voděvzdorné překližky 
- výměna podlahové gumy 
- výměna gumových rámů zasklení 
- rekonstrukce čalounění kapoty motoru 
- montáž lampičky pro čtení map u sedadla spolujezdce 
- rekonstrukce přístrojové desky 
- rekonstrukce osvětlovacích prvků 
- dodání a montáž měniče napětí 24 V/12 V 
- rekonstrukce elektroinstalace kabiny - popřípadě dodání nových kabelizací a ovládacích 
       prvků 
- rekonstrukce topení (naftové + vodní) 
- olakování kabiny 
- dodání nápisu a znaku "HZSp  ETI" na čelní masku 
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2. NÁSTAVBA 
 
2.1. KAROSERIE 
 
- demontáž karoserie na jednotlivé panely 
- demontáž vnějšího oplechování 
- rekonstrukce koster boků a zadního čela, rekonstrukce popřípadě výměna kostry přední     
  vyjímací stěny 
- rekonstrukce Al roletek 
- montáž dveří do pravého a levého boku v zadní části nástavby (za poslední roletky) 
- montáž sklopných stupaček - usnadnění přístupu k výbavě 
- rekonstrukce oplechování z oboustranně pozinkovaných plechů, které jsou na kostru 
  nástavby lepeny a zatmeleny 
- rekonstrukce roštu nástavby - vyztužení a příprava pro montáž osvětlovacího stožáru 
- olakování 
 
 
2.2. ROZMÍSTĚNÍ VÝBAVY 
 
Standardní výbava je uložena v regálech na platech a ve skříních z Al plechů a Al profilů. 
Kovové držáky uchycení výbavy jsou pozinkovány. 
Standardní rozmístění výbavy - příloha č. 1. 
Pozn.: Výbava není součástí cenové nabídky. 
 
 
2.3. HORNÍ PLOŠINA 
 
- rekonstrukce horní podlahy z protiskluzového Al plechu 
- zatmelení a utěsnění horní podlahy 
- dodání Al schrány pro uložení savic a nosítek popřípadě další výbavy  
  2600 x 540 x 550 mm 
- dodání tažné tyče (typ 8025) včetně držáků 
- rekonstrukce držáků pro uložení výbavy z Al plechů 
 
 
2.4. NÁDRŽE 
 
2.4.1. Nádrž na vodu 
 
- výměna nádrže včetně vlnolamů 
- zvětšení vlezu do nádrže na průměr 450 mm 
 
2.4.2. Nádrž na pěnidlo 
 
- kontrola, popřípadě výměna nádrže včetně opásání Al plechem 
- otočení pěnové nádrže o 90° (po směru jízdy) - získání širších uložných prostor v předních 
skříních nástavby 
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2.5. ČERPACÍ AGREGÁT 
 
2.5.1. Čerpadlo 
 
- kompletní rekonstrukce   
- otryskání čerpadla               
- odzkoušení čerpadla 
- změření parametrů čerpadla 
- olakování 
- dodání rekonstruovaných popřípadě nových dílů 
 
2.5.2. Přiměšovací zařízení 
 
- rekonstrukce přiměšovacího zařízení 
- montáž přiměšování pro pěnidla PYROCOOL 
- změření parametrů přiměšovacího zařízení   
- olakování 
 
2.5.3. Ovládací panel 
 
- rekonstrukce ovládacího panelu 
- rekonstrukce ovládacích prvků 
- rekonstrukce hladinoměru - sloupcový ukazatel stavu hladiny 
 
2.5.4. Armatury 
 
- otryskání a demontáž do základních detailů 
- kompletní rekonstrukce armatur - dodání rekonstruovaných popřípadě nových dílů 
- kontrola popřípadě výměna všech pryžových částí a těsnících prvků 
- rekonstrukce ovládání otáček motoru 
- olakování 
 
2.5.5. Vývěva 
 
- rekonstrukce, popřípadě výměna 
- olakování 
 
2.6. OTOČNÁ LAFETA 
 
- otryskání a demontáž do základních detailů 
- kompletní rekonstrukce - dodání rekonstruovaných popřípadě nových dílů 
- kontrola popřípadě výměna všech pryžových částí a těsnících prvků 
- olakování 
 
2.7. ELEKTROINSTALACE 
 
- rekonstrukce elektroinstalace nástavby 
- dodání a montáž zářivkového osvětlení okolí vozidla 
- dodání a montáž prosvětlených bočních odrazek 
- dodání a montáž výstražných světel do stupaček 
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- dodání a montáž výstražné aleje LR 5 se světly oranžové barvy na zádi vozidla 
- dodání a montáž zvukové signalizace zařazení zpětného převodového stupně 
- rekonstrukce výstražného zařízení - zábleskové VNL 024F BbSBb se dvěma majáky modré 
barvy, se sirénou s možností volby tónu "WAIL", "HELP", HI-LO" a s reproduktorem pro 
hlášení 
- dodání a montáž dvou doplňkových diodových světel modré barvy na přední masku vozidla 
- dodání a montáž světlometů do mlhy 
- dodání a montáž přípojky pro dobíjení akumulátorů v těsné blízkosti nástupu řidiče do 
  automobilu 
 
 
3. POVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 
3.1. PŘEDPOVRCHOVÁ ÚPRAVA 
 
- otryskání ocelovou drtí 
- odmaštění 
 
 
 
3.2. POVRCHOVÁ ÚPRAVA KAROSERIE 
 
- nástřik základní barvou - epoxidová barva 
- tmelení a broušení - polyesterový tmel 
- nástřik mezivrstvy plničem - akrylátový plnič 
- nástřik vrchního laku - akrylátový dvousložkový email 
 
 
3.3. BAREVNÉ PROVEDENÍ 
 
Barevné provedení bude zhotoveno v souladu s vyhl. MV č. 49/2003 Sb. 
- základní odstín - červená RAL 3000 
- disky kol - černá 1999 
- nárazníky a pruh - bílá RAL 9003 
 
 
3.4. ANTIKOROZNÍ ÚPRAVY 
 
- díly oplechování - oboustranně pozinkovaný plech 
- vnitřní plochy uzavřených profilů - nástřik speciální hmotou na bázi vosku 
- podběhy - nástřik izolační antihlukové a antiabrazivní hmoty na bázi kaučuku 
- díly výfukového potrubí - nástřik roztaveným hliníkem 
 
 
4. GARANCE 
 
4.1. PODVOZEK 
 
Na provedené práce a rekonstruované díly na podvozku je garance 12 měsíců. 
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4.2. NÁSTAVBA 
 
Na nástavbu je garance 24 měsíců, na prorezivění oplechování je garance 48 měsíců. 
 
 
5. OSTATNÍ 
 
Vozidlo po rekonstrukci bude předáno včetně provedené STK a emisních zkoušek. 
Vozidlo bude předáno s katalogem náhradních dílů a návodem k obsluze. 
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Příloha č. 4 
 
Vybavení nástavby nového vozidla CAS   
 
 

OZNAČENÍ          POČET KS 
 

PROUDNICE  CLONOVÁ  52 AWG 1 

HYDRANTOVÝ NÁSTAVEC  1 

HADICE POŽ. PYROTEX PES-R B75X20M TLAKOVÁ 8 

KLÍČ NA SPOJKY A ŠROUBENÍ 75/52  2 

KLÍČ K NADZEMNÍMU HYDRANTU  1 

KLÍČ K PODZEMNÍMU HYDRANTU 1 

KLÍČ NA SPOJKY A ŠROUBENÍ 125/75  2 

MOTYKOSEKERA   1 

OBJÍMKA HADICOVÁC 52   4 

SÁČEK NA OBJÍMKY   1 

OBJÍMKA  HADICOVÁ B 75   8 

SÁČEK NA OBJÍMKY   1 

PROUDNICE PĚNOTVORNÁ M4 - C  AWG  1 

PÁČIDLO  PLOCHÉ 413 762 040 301 1 

SEKYRKA   HASIČSKÁ  BOURACÍ   1 

SVĚTLOMET S KLOUBEM 70W/24V HELLA  2 

HASICÍ PŘÍSTROJ  PRÁŠKOVÝ PG 6 LE   1 

HASICÍ PŘÍSTROJ  PRÁŠKOVÝ PG 2 LE   1 

PROUDNICE  KOMBINOVANÁ  52 AWG  1 

PROUDNICE  KOMBINOVANÁ  75 AWG  1 

PŘECHOD 110/75  1 

PŘECHOD 52/25  1 

PŘECHOD  75/52  4 

ŽEBŘÍK NASTAVOVACÍ PROFI AL 4-DÍLNÝ   1 

ROZDĚLOVAČ S VŘETENOVÝM UZÁVĚREM  1 

SACÍ HADICE ASE 125X2M   5 

SACÍ KOŠ 125 1 

NÁSTAVEC SACÍ NA PĚNIDLO  1 
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SBĚRAČ 110  1 

SKŘÍŇKA S NÁŘADÍM max. 550x450x115mm 1 

TĚSNĚNÍ  52  5 

TĚSNĚNÍ  TLAKOVÉ B75 5 

HÁK TRHACÍ - RUKOJEŤ DŘEVO   1 

VAZÁK   NA  HADICE 10 X 1.6M   4 

SÁČEK NA OBJÍMKY   1 

LANO VENTILOVÉ  8 X 25 M   1 

VIDLICE LANA   1 

LANO  ZÁCHYTNÉ  10 X20 M   1 

VIDLICE LANA   1 

NOSÍTKA SANITNÍ   1 

DEKONTAMINAČNÍ  SOUPRAVA (plachta ,detergent 

0,5kg,dezinfekce 1l) 

1 

DÝCHACÍ PŘÍSTROJ Drager PA 90 (94) 6 

POŽÁRNÍ EJEKTOR STOJATÝ 1 

HADICE POŽ.PYROTEX PES-R  B 75X5M TLAKOVÁ 1 

HADICE POŽ. PYROTEX PES-R C52X20M TLAKOVÁ 6 

PROUDNICE 52 "TURBOSUPON"  2 

KRUMPÁČ S NÁSADOU   1 

SKŘÍŇKA  ZDRAVOTNÍ max.550x450x115mm 1 

LOPATA  ŠPIČATÁ  S NÁSADOU   2 

KANYSTR  PLASTOVÝ  25 L  ČIRÝ KST-25 2 

LÁHEV ZÁLOŽNÍ Drager PA 90 (94)  3 

OBLEK PROTICHEM.NEPŘETLAK. SUNIT  ŽLUTÝ 3 

LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 30 M   2 

LANO STATIC (ZÁCHRANNÉ) 11 X 60 M   1 

PROUDNICE PĚNOVÁ P6  1 

PŘEJEZDOVÝ MŮSTEK   2 

PŘIMĚŠOVAČ  Z4R  1 

SVÍTILNA  VULCAN ATEX  +autodobíječ 12V (VEH MNT) 2 

RUKAVICE  STERILNÍ  DONA VEL.9   10 

NŮŽ  NA  BEZPEČNOSTNÍ PÁSY   2 
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KRABICE PLAST S VÍKEM -MISKA 132  (na těsnění) 1 

NÁSTAVEC PĚNOTV.PRO VYSOKOTL. PROUD AWG 1 

PŘECHOD 125/110 1 

KOŠ NA HADICE 2X75/20 (MINI)  1 

KOŠ NA HADICE 2X52/20 (MINI) 1 

    

    

NŮŽKY CU 4050 NCT II 1 

ROZTAHOVAČ SP 4260 1 

SADA TAŽNÝCH PŘÍPOJEK K SP 1 

SADA TAŽNÝCH  ŘETĚZŮ K SP 1 

TELESKOPICKÝ ROZPĚRNÝ VÁLEC TR 4350 1 

OPĚRKA PRO RAM HRS 22 1 

MININŮŽKY HMC 8 U 1 

ČERPADLO TPU 15 1 

JEDNODUCHÝ NAVIJÁK HR 3415 LO - LEVÝ, 15 m, 

ORANŽOVÁ 

1 

JEDNODUCHÝ NAVIJÁK HR 3415 RG - PRAVÝ, 15 m, ZELENÁ 1 

RUČNÍ ČERPADLO HTW 1800 BU 1 

    

ŘETĚZOVÁ MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 1 

SMĚROVÝ INDIKÁTOR TEPLOTY 1 

ROZBRUŠOVACÍ MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 1 

TURBOVENTILÁTOR PŘETLAKOVÝ MT 236 EAZY 1 

PŘETLAKOVÉ PROTICHEMICKÉ OBLEKY 3 

VYSOKOTLAKÁ PROUDNICE NEPIRO 1 

PŘENOSNÝ PĚNOTVORNÝ PŘIMĚŠOVAČ PYROCOOL 1 

ELEKTROCENTRÁLA GEKO DIN HKA5 1 

BEDNA UKLÁDACÍ U.H. 600X400X220 S 26B/94001 SCHAFER 

SHOP 

1 

 


