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Anotace 

 
KOLB, Roman. Vyhodnocení rekonstrukce vozidel CAS 32 na podvozcích TATRA : bakalářská 

práce, Ostrava : VŠB – TU, 2010. 37 s.  

 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením rekonstrukce CAS 32 na podvozku TATRA. 

Po úvodu, rešerši a vysvětlení základních pojmů následuje čtvrtá kapitola popisující vyhodnocení 

statistiky využitelnosti a stáří CAS 32. Pátá kapitola se zabývá technickými parametry CAS 32. 

Šestá kapitola popisuje jednotlivé provedení rekonstrukcí podle použitého materiálu, možnosti 

provedení rekonstrukce vlastními silami a vyhodnocení životnosti a poruchovosti 

po rekonstrukci. Sedmá kapitola rozebírá ekonomické stránky rekonstrukce a možnosti získávání 

finančních prostředků jednotlivými druhy jednotek požární ochrany. V osmé kapitole jsem uvedl 

možné kandidáty za CAS 32 a devátá kapitola je závěr. 
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Bachelor thesis deals with evaluation of Conversion of Vehicles CAS 32 (Water Tender) 

on TATRA Chassis. After the introduction, research and explanations of basic concepts is 

followed by the fourth chapter describes the evaluation statistics of the usefulness and old time 

CAS 32. The fifth chapter deals with the technical details of CAS 32. The sixth chapter describes 

the implementation of various Conversions of Vehicles depending on the material, the possibility 

of Conversion of Vehicles the self-evaluation and life and failure rate after Conversion of 

Vehicles. The seventh chapter examines the economics of Conversion of Vehicles and the 

possibility of raising funds various types of fire brigades. In the eighth chapter, I present possible 

candidates for CAS 32 and the ninth chapter is concluded.

Key words: reconstruction, serviceable life, failure rate TATRA, CAS 32. 

 
 



Seznam zkratek: 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

JSDH – jednotka sboru dobrovolných hasičů 

HZSp – hasičský záchranný sbor podniku 

JSDHp – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku 

JPO – jednotka požární ochrany 

CAS – cisternová automobilová stříkačka 

TTD – takticko-technická data 

THT – Továrna hasicí techniky 

THZ – Továrna hasicích zařízení 

ŘSS – Řád strojní služby 

PT – požární technika 

VPPO – věcný prostředek požární ochrany 

EURO 5 – emisní norma stanovující limity pro složení výfukových plynů automobilů 

Nhod – normohodina 

GTLF – das Grosstanklöschfahrzeug, velkokapacitní cisternové hasící vozidlo 

TLF – das Tanklöschfahrzeug, cisternové hasící vozidlo  

PH – Hlavní město Praha 

STC – Středočeský kraj 

JHC – Jihočeský kraj 

PLK – Plzeňský kraj 

KVK – Karlovarský kraj 

ULK – Ústecký kraj 

LBK – Liberecký kraj 

HKK – Královéhradecký kraj 

PAK – Pardubický kraj 

VYS – Kraj Vysočina 

JHM – Jihomoravský kraj 

OLK – Olomoucký kraj 

MSK – Moravskoslezský kraj 

ZLK – Zlínský kraj 

 
 



Obsah 

1 Úvod.........................................................................................................................................1 

2 Rešerše .....................................................................................................................................2 

3 Vysvětlení pojmů .....................................................................................................................3 

4 Statistika využitelnosti CAS 32 ...............................................................................................4 

4.1 Statistika činností s efektivním nasazením CAS 32 ........................................................4 
4.2 Statistika využitelnosti CAS 32 u JPO I ve vybraných krajích .......................................6 
4.3 Statistika stáří vozů CAS 32 ............................................................................................8 

5 Technické parametry CAS 32................................................................................................13 

5.1 Historie a zkoušení vozů TATRA..................................................................................13 
5.1.1 Pohonná jednotka...................................................................................................13 
5.1.2 Podvozek................................................................................................................14 

5.2 Přehled vybraných technických parametrů ....................................................................16 

6 Popis jednotlivých rekonstrukcí dle typu materiálu nástavby ...............................................17 

6.1 Počáteční úkony rekonstrukce nástavby ........................................................................18 
6.2 Nádrže na CAS 32 .........................................................................................................19 
6.3 Ocelová nástavba ...........................................................................................................20 
6.4 Hliníková nástavba.........................................................................................................21 
6.5 Plastová nástavba ...........................................................................................................22 
6.6 Dokončovací úkony rekonstrukce nástavby ..................................................................24 
6.7 Porovnání pracnosti rekonstrukce dle jednotlivých materiálů nástavby........................24 
6.8 Vyhodnocení možnosti provedení rekonstrukce vlastními silami .................................26 
6.9 Vyhodnocení poruchovosti a životnosti po rekonstrukci...............................................26 

7 Porovnání provedené rekonstrukce z ekonomického hlediska ..............................................29 

7.1 Druhy jednotek...............................................................................................................31 
7.1.1 Rozdělení jednotek podle zřizovatele ....................................................................31 

8 Návrh možných kandidátů jako náhrada za CAS 32 .............................................................34 

9 Závěr ......................................................................................................................................36 

10 Seznam použité literatury ......................................................................................................38 

11 Přílohy....................................................................................................................................41 

 
 



1 Úvod 

V této bakalářské práci se zabývám převážně technickým zhodnocením „rekonstrukcí“ 

cisternové automobilové stříkačky CAS 32 na podvozku TATRA. Jedná se o vozy 

CAS 32/6000/600 – S3R na podvozku TATRA 148 PP5 (dále jen „T 148“) vyráběné v letech 

1972 – 1984 popř. na podvozku TATRA 138 (dále jen „T 138“) vyráběné v letech 1962 – 1972 

a o CAS 32/8200/800 – S3R na automobilovém podvozku TATRA 815 PR2 (dále jen „T 815“) 

vyráběné v letech 1984 – 1990 ve společnosti Karosa Vysoké Mýto nebo Karosa Polička. 

Jedná se o vozidla, mezi jednotkami hasičského záchranného sboru České republiky, 

jednotkami sboru dobrovolných hasičů, profesionálními a dobrovolnými jednotkami podniku, 

velmi rozšířená. Jejich stáří se však už podepisuje na jejich vzhledu, poruchovosti a spolehlivosti. 

Nastává tedy otázka, jak dál. Jako relevantní východisko se jeví jejich technické zhodnocení. 

Dnešní úroveň mnoha tuzemských firem zabývajících se rekonstrukcí je velmi vysoká. 

Cílem mé práce je zhodnotit, jestli díky moderním technologiím, postupům a používání nových 

materiálů nemůže mít automobil po technickém zhodnocení garantovánu delší orientační 

životnost, než byla původní orientační životnost nového vozu. Tyto požární automobily mají 

většinou najeto jen několik desítek tisíc kilometrů, což pro ně, při správné údržbě, neznamená 

žádný výrazný technický problém. 

Stáří se tak projeví spíše na nástavbě korozí u nýtovaných plechů ke kostře nebo 

prorezavěním nádrže na vodu. Stupňují se problémy s elektroinstalací a funkčností čerpadla. 

Právě kvalita podvozkové části, výkon čerpadla, kapacita zásoby vody a pěnidla dělá 

z vozů CAS 32 oblíbený a všestranný vůz pro hasiče. 

Cílem mé bakalářské práce je vyhodnotit statistiku využitelnosti těchto vozů u HZS ČR 

a statistiku stáří CAS 32. Dále je rozebrán postup rekonstrukce, porovnání pracnosti 

a ekonomické stránky z hlediska použitých materiálů. Je vyhodnocena životnost po provedené 

rekonstrukci a možnost její provedení svépomocí. 

Je také nastíněna možnost nákupu nové techniky se srovnatelnými parametry CAS 32. 

V době ekonomické krize je ale výhodnější stávající CAS 32 zrekonstruovat za třetinu ceny 

nového vozu. 
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2 Rešerše 

Postup rekonstrukce není na internetových stránkách společností, musel jsem tyto 

informace získat z jiných zdrojů. V případě společnosti THT, s. r. o. Polička mi k tomuto účelu 

poskytli firemní materiály.  

THT, s.r.o. Požární automobily, armatury a příslušenství. Polička, 2009. Firemní DVD 

videa. Na tomto DVD jsou videa s různými typy nástaveb vyrobených společností THT, s. r. o. 

Polička. Je popsán popis rekonstrukce s ocelovou nástavbou. 

Další informace o postupu rekonstrukce jsem získal při konzultaci s jednateli společností. 

Ve společnosti THT, s. r. o. Polička, obchodní ředitel Jaroslav Lorenc. 

Ve společnosti KOMET, s. r. o. Pečky, výkonný ředitel firmy Miloš Zedník. 

Ve společnosti VESTA AUTO, s. r. o. Praha 10, vedoucí prodeje pan Bc. David 

Vycházek. 

Ve společnosti KEG – EGE, spol. s r. o. Kájov, design engineer Ing. Jakub Novotný. 

Zejména vstřícný a obětavý přístup pana Miloše Zedníka mi pomohl při zpracování mé 

bakalářské práce. Potřeboval jsem zjistit parametry rekonstruované techniky, k tomu mi 

v případě T 815 posloužil Návod k obsluze CAS 32 – T 815 z Karosy Vysoké Mýto z roku 1986. 

Poskytnutý mi Františkem Brázdilíkem, vedoucí strojní služby, z hasičské stanice Kroměříž HZS 

Zlínského kraje. 

Návod obsahuje důležité parametry techniky, popis pro obsluhu a opravu. 
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3 Vysvětlení pojmů 

Je důležité si hned na začátku vysvětlit některé používané pojmy z oblasti požární 

techniky a z oblasti organizace jednotek požární ochrany, které jsem převzal ze zákonů a odborné 

literatury. 

Z oblasti Řádu strojní služby [1] se jedná o následující, které je třeba rozlišovat. 

OPRAVOU za opravu se považuje regenerace nebo obnovení původních funkcí prostředků 

strojní služby. Tyto prostředky nevykazují po opravě změnu typu nebo změnu či úpravu 

podstatných částí mechanismů, konstrukce nebo změnu technických či taktických parametrů. 

PŘESTAVBOU za přestavbu se považuje změna nebo úprava podstatných částí mechanismů 

nebo konstrukce PT a VPPO, při níž došlo ke změně: 

a) podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměrů, obsaditelnosti, druhu řízení 

nebo brzd, 

b) typu motoru nebo druhu pohonu, 

c) druhu karosérie nebo nástavby. 

REKONSTRUKCÍ za rekonstrukci se považuje obnovení původních funkcí PT a VPPO 

se zlepšením vybraných parametrů na soudobou technickou úroveň.  

Zadavatel si při rekonstrukci (přestavbě) vyžádá na zhotoviteli zaručenou životnost PT a VPPO 

po dobu nejméně 60 měsíců po rekonstrukci (přestavbě). 

Zásahová PT se smí do pohotovosti nebo zálohy zařadit až po provedení předepsaného 

záběhu, pokud tak stanovil výrobce nebo opravna. 

Strojní služba mimo jiné zabezpečuje návrhy na zpracování technické specifikace 

pro nákup nebo rekonstrukci, případně přestavbu zásahové PT podle orientační doby životnosti. 

Orientační doba životnosti 

V tomto případě se jedná o cisternové automobilové stříkačky vyrobené před rokem 2000. 

Pro tuto skupinu PT je orientační doba životnosti 8 let. Po technickém zhodnocení CAS 32 

se orientační životnost stanovuje na 6 let. Celou dobu své životnosti zásahové automobily 

vykazují plnou akceschopnost [1]. 

3 
 



4 Statistika využitelnosti CAS 32 

Mnoho lidí se může domnívat, že používání velkokapacitních cisteren u hasičů je jakousi 

zbytečností, dle nich je to málo využívaná a tudíž neefektivní technika. Jejich hlavním 

argumentem bývá zpravidla to, že tyto vozy nepoužívají hasiči na západ od hranic ČR. 

Jenže tak tomu není, dokonce i v sousedním Německu či Rakousku lze tyto vozy 

bez problému najít. V Německu mají označení GTLF, nebo častěji TLF 24/50, 24/60, 24/70, 

24/80 (číslice udávají výkon čerpadla a za lomítkem objem nádrže, př.: TFL 24/50 znamená 

2 400 l/min a 5 000 l vody). Je jich sice méně než u nás, ale to je dáno zcela jinou koncepcí 

zajištění požární ochrany. 

Hojně využívány jsou velkokapacitní CAS v Belgii, kde jsou jedním ze základních 

vozidel. Nejčastěji jsou používány CAS o objemu nádrže na 8 000 l vody, ale vyskytují se zde 

i CAS s objemy 12 000, 15 000 i 20 000 l vody. Tyto CAS na rozdíl od našich jsou spíše 

na silničním dvounápravovém až čtyřnápravovém podvozku, stejně jako u nás s krátkou kabinou. 

V Příloze č. 1 je uveden příklad CAS z Holandska [10]. 

Systém jejich využití je obdobný našemu. V případě hlášení požáru, u kterého lze 

předpokládat větší rozsah, vyjíždí CAS s družstvem, doplněná o velkokapacitní cisternu, 

případně další techniku. U zásahu “velká“ CAS doplňuje “malou“ a zajišťuje doplňování vody 

z hydrantové sítě. 

Nemusí se však vždy jednat jen o požáry ve městech s možností využití hydrantové sítě. 

CAS 32 se využívá pro její výborné jízdní vlastnosti i pro dopravu hasebních látek 

po nezpevněných komunikacích v případě lesních požárů, požárů skládek či osamoceně stojících 

objektů nebo požárů zemědělské techniky na polích. Hlavním úkolem těchto velkokapacitních 

cisteren je dopravit na místo mimořádné události velké množství hasební látky, především vody, 

ale i pěnidla. 

4.1 Statistika činností s efektivním nasazením CAS 32  

CAS 32 jsou u nás nejefektivnější využitelné vozy pro kyvadlovou dopravu vody. Rovněž 

jsou hojně využívány při doplňování vody na místě zásahu, jak je popsáno výše. Většinou tuto 

činnost obstarávají JSDH. Ze statistických ročenek [28 – 31] uvádím na Obrázku 1 přehled počtu 
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činností s nasazením CAS 32. U jednotek HZS krajů lze u kyvadlové dopravy předpokládat 

využití právě techniky CAS 32, u ostatních jednotek mohly být využity i jiné CAS. Tabulkové 

hodnoty jsou v Příloze č. 2. Požárů bylo v těchto letech průměrně 21 400 ročně [28 – 31]. 
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Obrázek 1 Počet činností s předpokládaným nasazením CAS 32 [28 – 31] 

 

Jak je vidět na Obrázku 1, nejvíce jsou pro tyto činnosti využívány JSDH. Naopak 

nejméně podnikové jednotky. To vychází z počtu těchto jednotek, jejich působnosti a jejich 

podílu na celkovém počtu zásahů, hodnoty uvádí Obrázek 2. 
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Obrázek 2 Počet jednotlivých druhů jednotek a jejich podíl na celkovém počtu zásahů [31] 

5 
 



4.2 Statistika využitelnosti CAS 32 u JPO I ve vybraných krajích 

Statistiku využitelnosti techniky CAS 32 v jednotlivých krajích jednotkami JPO I mi 

poskytl kpt. Ing. Pavel Lukeš ze statistiky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru 

České republiky. Data poskytují údaje o nasazení CAS 32 v letech 2006 až 2009 včetně [15]. 

Pro tuto statistiku byly vybrány dva odlišné kraje. Zlínský kraj (dále jen „ZLK“), který se, 

co se týče celkového počtu zásahů, nachází na spodní hranici s průměrem do 3 000 zásahů ročně 

[28 – 31]. Na druhém konci pomyslného žebříčku je Moravskoslezský kraj (dále jen „MSK“), 

který má naopak nejvíce zásahů ze všech krajů, a to průměrně do 14 500 ročně [28 – 31]. 

Na Obrázku 3 je vidět počet nasazení CAS 32 ve ZLK. Obrázek 4 znázorňuje počet 

nasazení CAS 32 v MSK. Přestože v MSK je u JPO I více těchto vozů, konkrétně 23, oproti 8 

ve ZLK, jsou tyto vozy využívány mnohem méně. Z předchozího odstavce vyplývá, že to není 

tím, že by měli málo zásahů, ale je to dáno rozsáhlejším vozovým parkem. Navíc z celkového 

počtu zásahů v MSK tvoří třetinu technické havárie a polovina těchto zásahů se uskutečnila 

na území statutárního města Ostrava [28 – 31]. Dalším důvodem je akceschopnost dobrovolných 

jednotek vybavených touto rekonstruovanou velkokapacitní technikou. V případě potřeby jsou 

jednotky dobrovolných hasičů povolány. 

Nasazení CAS 32 u JPO I ve ZLK
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Obrázek 3 Nasazení CAS 32 u JPO I ve ZLK [15] 
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Nasazení CAS 32 u JPO I v MSK
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Obrázek 4 Nasazení CAS 32 u JPO I v MSK [15] 

 

Zcela logicky se vyskytuje největší využití této techniky při požárech. Ve ZLK v roce 

2009 bylo 647 požárů [31] a CAS 32 v tomto roce vyjela k požáru 728krát [15]. Jednalo se tedy 

o požáry většího rozsahu, kde bylo nasazeno více této techniky při jedné události. V MSK bylo 

ve stejném roce 2 367 požárů [31], z toho třetina na území rovinatého statutárního města Ostrava. 

Nasazení této techniky je, vzhledem k charakteru území a pokrytí obratnější technikou, 

minimální. Zde by se více využily velkokapacitní CAS na silničním podvozku používané 

v Belgii. V roce 2009 jednotky HZS kraje v MSK s CAS 32 vyjely k požárům pouze 138krát 

[15], což je k necelým 6 % těchto událostí. Z klesajícího počtu nasazení CAS 32 v obou krajích 

za poslední 3 roky se nedá usuzovat, že by se postupně tato technika méně využívala, neboť 

stejně klesající je i celkový počet požárů. Tabulka s využitím CAS 32 ve všech krajích je 

v Příloze č. 3. 

7 
 



4.3 Statistika stáří vozů CAS 32 

Pro získání dat o stáří požárních automobilů CAS 32 jsem zpracoval data z Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Tyto data mi poskytl kpt. Ing. Jakub 

Nebesák, oddělení služeb [16]. Data jsou aktuální k III. čtvrtletí 2009, kdy proběhl jejich sběr. 

K tomuto roku se bude vztahovat výpočet stáří vybrané požární techniky. 

Data obsahovaly všechny vozy, které měly v názvu CAS 32. Seznam jsem vytřídil tak, 

aby mi zbyly jen vozy od výrobce TATRA. Ve statistice jsou zahrnuty i vozy CAS K 36 

na podvozku T 815 využívané převážně dobrovolnými jednotkami v Moravskoslezském kraji.  

Průměrné stáří požárních zásahových automobilů je vyhodnoceno pro každý druh 

jednotky zvlášť, a je rozděleno pro jednotlivé modelové řady podvozků TATRA. Jmenovitě 

pro: T 138, T 148 a T 815. 

V Tabulce 1 je uvedeno průměrné stáří nikdy nerekonstruovaných vozů, stáří vozů před 

rekonstrukcí a stáří vozů po rekonstrukci. Data nemusí být přesná s ohledem na jejich aktuálnost 

a nekompletnost důležitých údajů potřebných pro zpracování statistiky. Data z MSK a ZLK jsou 

aktuální k 3. 3. 2010 [17, 25]. 

Nejpřesnější údaje jsou u jednotek HZS krajů, kde byl uveden rok výroby u 247 ks z 249 

ks vozů. Nejvíce CAS 32 je u jednotek JSDH obcí. Jedná se o 825 ks vozů, z nichž ale u 134 

automobilů není uveden rok výroby. Jednotky HZSp disponují 148 ks této techniky, ale opět 

u 57 ks vozů chybí potřebné údaje. Jako poslední druh jednotky zbývá SDHp s 67 vozy, z nichž 

30 ks nemá uvedeny údaje potřebné pro zařazení do statistiky. Proto vozy, které nemají uveden 

rok výroby, byly ze statistiky vyřazeny. Uvedení roku rekonstrukce bylo považováno za správné 

[16]. 
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Tabulka 1 Průměrné stáří CAS 32 u jednotlivých druhů jednotek v ČR [16] 

 
Průměrné doba 

do rekonstrukce 

Průměrné stáří 

po rekonstrukci 

Průměrné stáří nikdy 

nerekonstruovaných 

HZS kraje 

CAS 32 T 148 [let] 19 9 29 

Počet [kusů] 2 18 

CAS 32 T 815 [let] 15 7 21 

Počet [kusů] 92 135 

JSDH obce 

CAS 32 T 138 [let] 29 10 41 

Počet [kusů] 4 76 

CAS 32 T 148 [let] 26 6 32 

Počet [kusů] 27 362 

CAS 32 T 815 [let] 16 6 22 

Počet [kusů] 25 197 

HZS podniku 

CAS 32 T 148 [let] - - 32 

Počet [kusů] 0 22 

CAS 32 T 815 [let] 14 9 21 

Počet [kusů] 9 60 

JSDH podniku 

CAS 32 T 138 [let] - - 41 

Počet [kusů] 0 1 

CAS 32 T 148 [let] 19 14 29 

Počet [kusů] 4 11 

CAS 32 T 815 [let] 22 2 23 

Počet [kusů] 1 20 

 

Z výše uvedené Tabulky 1 vyplývá, že většina, tedy 902 automobilů z celkového počtu 

1 066 zahrnutých ve statistice, stále neprošla rekonstrukcí. Je patrné, že doba do rekonstrukce, 
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i stáří po rekonstrukci přesáhly hodnoty, které stanovuje Řád strojní služby [1]. Nastává tedy 

otázka, co dál s těmito vozy. Žádné auto nebylo rekonstruováno 2krát, což posiluje mou 

myšlenku, prodloužit orientační dobu životnosti po rekonstrukci na dobu srovnatelnou 

s orientační dobou životnosti CAS vyrobených po roce 2000, tedy na 10 let. 

Samozřejmě to neznamená, že technika, která nebyla doposud rekonstruována, je 

v katastrofálním stavu. Ve statistice není totiž zahrnuto, že technika prošla částečnou nebo 

celkovou opravou. 

Obrázek 5 uvádí počet rekonstrukcí v jednotlivých letech, kdy byly prováděny. Je vidět 

rapidní nárůst od roku 1996 do roku 2001, kdy bylo rekonstruováno nejvíce vozů. Od roku 2003 

do roku 2008 je vidět zhruba stejný počet ročně rekonstruovaných automobilů. Údaj za rok 2009 

je pouze za jeho první půlrok. Rok 2009 je také posledním rokem, kdy byly poskytovány účelové 

dotace na technické zhodnocení CAS 32 T 815. Jediná obec, která byla zařazena do návrhu 

na tuto dotaci ve výši 650 000,- Kč, je Vrbno pod Pradědem z Moravskoslezského kraje [5]. 

1 1 1 1 1
3 2

4
8

11

18

32

7

13
16

13
15 14 15

6

0

5

10

15

20

25

30

35

po
če

t

1982
1983
1989
1990
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

rok

Počet rekonstrukcí CAS 32 v jednotlivých letech

 

Obrázek 5 Počet rekonstrukcí v jednotlivých letech [16] 
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Obrázek 6 uvádí počet rekonstruovaných a nerekonstruovaných vozů z celkového počtu 

CAS 32 u jednotek HZS ČR v jednotlivých krajích. Nejlépe je na tom MSK, kde je po 

technickém zhodnocení všech 23 vozů. Nejhůře je na tom JHC kraj, kde je rekonstruovaný pouze 

1 z 25 vozů. 
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Obrázek 6 Počet rekonstruovaných a nerekonstruovaných CAS 32 [16] 

Obrázek 7 znázorňuje porovnání průměrného staří CAS 32 po rekonstrukci u jednotek 

HZS kraje. Není uveden údaj z Hlavního města Prahy, kde nebyl rekonstruován ani jeden ze 

dvou automobilů. Je vidět, že nejlépe je na tom MSK, který má průměrně nejkratší stáří techniky 

po rekonstrukci. Kraj JHC, KVK, PLK, LBK, PAK, VYS, MSK má průměrné stáří 

po rekonstrukci kratší, než určuje orientační životnost Řád strojní služby [1]. Nejdelší průměrné 

stáří po rekonstrukci má technika ve ZLK. Rekonstrukce automobilů zde byla provedena v letech 

1999 – 2001 [16]. Ve Zlínském kraji jsou CAS 32 nejdelší dobu po rekonstrukci. To je důvodem, 

proč jsem z tohoto kraje vybral reprezentanta pro zjištění životnosti a poruchovosti po provedené 

rekonstrukci. 
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Obrázek 7 Průměrné stáří CAS 32 po rekonstrukci u jednotek HZS kraje [16] 
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5 Technické parametry CAS 32 

Kapitola 5 obsahuje popis technicko – taktických dat CAS 32, které nejen, dle mého 

názoru, patří mezi kvalitní vybavení našich hasičů. Popsal jsem i parametry možných nástupců za 

CAS 32. Jedná se o vozidla TATRA TERRN°1 na podvozku T 815-231R35 28.325.6x6.2/411 

[13] (dále jen „T 815-2“) a TATRA T 815-7 na podvozku T 815-731R32 26.325.6x6.1/411  [14] 

(dále jen „T 815-7“). 

5.1 Historie a zkoušení vozů TATRA 

Když geniální konstruktér TATRY Hans Ledwinka v roce 1923 veřejnosti přestavil 

osobní automobil T 11 s revoluční koncepcí podvozku s centrální nosnou rourou a výkyvnými 

polonápravami (tzv. TATRA – koncept). Netušil, že udal směr, kterým se bude TATRA ubírat 

další desetiletí. 

Automobilka klade na vlastní výrobky vyšší nároky, než jsou požadavky zákazníků. 

Na trh jsou uvedeny až po absolvování jízdních zkoušek na zkušebním polygonu závodu 

TATRA. Vozy jsou také testovány na ruské Sibiři v těžkých terénních i klimatických 

podmínkách. Automobily jsou vystaveny těm nejtěžším a nejnáročnějším testům životnosti 

a funkčnosti, což se plně odráží v jejich vlastnostech [6]. 

5.1.1 Pohonná jednotka 

Srdcem automobilů jsou vzduchem chlazené vidlicové motory TATRA s přímým 

vstřikováním paliva mechanickým vstřikovacím čerpadlem. V případě starší řady T 148/T 815 

se jedná o atmosféricky plněný osmi/dvanáctiválec s výkony 157 kW respektive 235 kW [7]. 

U nástupců T 815-2/T 815-7 se jedná o přeplňovaný osmiválec o výkonu 325 kW [13, 14] 

splňující evropské emisní normy EURO 5. Vzduchové chlazení, dává motoru schopnost pracovat 

ve velkém teplotním rozsahu a zatížení. Ve službách hasičů, kde motory vozidel zároveň pohání 

vodní čerpadla, odpadá starost o chladicí soustavu a její zimní údržbu. Teplota hlavy motoru 

by neměla překročit teplotu 170°C [7]. Motory se vyznačují jednoduchou konstrukcí, z mnoha 

komponentů například snadno vyměnitelné válce nebo klikový hřídel. 
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Ten se skládá z několika částí, v případě mechanického poškození se dá nahradit pouze 

segment, který byl poškozen. Tím vzniká značná časová i finanční úspora. Chlazení vzduchem 

má však i své nevýhody v podobě hlučnějšího provozu chodu motoru a potřeby velkého výkonu 

pro provoz ventilátoru. Kroutící moment je od motoru přenášen hřídelí do převodovky, a poté 

chráněným hnacím traktem uvnitř centrální nosné roury, přes kyvné polonápravy s nezávislým 

zavěšením a pérováním až na jednotlivá kola. 

5.1.2  Podvozek 

Strojový spodek je v terénním provedení o 3 poháněných nápravách se zvýšenou 

průchodností [7]. Jeho základ tvoří centrální nosná roura, která má několik důležitých vlastností: 

 tvoří páteř, která nese rozvodovky náprav a skříň přídavné převodovky viz Obrázek 8, 

 spolu s horním rámem ukotveným pomocí příčníku představuje takzvanou 3D 

konstrukci, která je vysoce odolná proti podélnému a příčnému kroucení vozidla, 

 chrání součásti hnacího traktu (rozváděcí hřídele, osové diferenciály, ozubená kola 

rozvodovek) proti agresivním provozním podmínkám a umožňuje mazání 

mechanizmu v olejové lázni. 

 

Obrázek 8 Chráněný hnací trakt v centrální nosné rouře [8] 
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Odpružení se liší u každého modelové řady. Řada T 138 a T 148 má zadní nápravy 

odpruženy podélně uloženými poloeliptickými listovými pery. U T 815 se jedná u zadních 

náprav o odpružení pomocí pneumatických vlnovců, kdy na jedno kolo jsou dva nízkotlaké 

vlnovce pérování umístěné pod rámem [7]. Zadní nápravy nové řady T 815-2 jsou odpruženy 

vzduchovými vlnovci s integrovanými vinutými pružinami v kombinaci s torzním stabilizátorem 

na poslední nápravě [13]. Přední výkyvné polonápravy jsou u starších řad a nové T 815-2 

odpruženy torzními tyčemi. 

Modelová řada T 815-7 má zcela odlišnou koncepci, kdy všechny výkyvné polonápravy 

jsou odpruženy vysokotlakými vzduchovými vlnovci s integrovanými vinutými pružinami [14]. 

Vzduchové vlnovce s pružinami jsou nyní umístěny nad rámem, kde jsou lépe chráněny před 

mechanickým poškozením [8]. Tento systém odpružení umožňuje měnit světlou výšku. Proti 

rozkmitání jsou všechna kola všech modelů tlumena hydraulickými teleskopickými tlumiči. 

Systém vzduchového odpružení má oproti odpružení listovými pery výhodu v tom, že 

nápravy mají menší odklon od vozovky. Rozdíl je vidět na Obrázku 9. Díky menšímu odklonu 

je zabezpečeno rovnoměrné sjíždění pneumatik a jejich delší životnost. 

 
Obrázek 9 Rozdíl v odpružení listovými pery a pneumatickým vlnovcem [9] 

Podvozky lze rozdělit na dva druhy. První je použití tuhé nápravy a příhradového rámu. 

Ovšem v tomto případě přebírá rám kroucení celého šasi a přenáší je na kabinu i na nástavbu. 

Ten druhý si vybrala TATRA a využila výkyvné polonápravy zakotvené v nosné rouře. Tato 

centrální nosná roura je s rámem spojena pomocí příčníků a vytváří prostorovou nosnou 

konstrukci, jež se vyznačuje vysokou pevností a odolností vůči namáhání. Patrný rozdíl je vidět 

na Obrázku 10. Vlevo je Renault MIDLUM 4x4, zástupce řady s tuhou nápravou, kde kroucení 
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přebírá pružný rám s tvarovou pamětí. Vpravo TATRA TERRN°1 4x4.2 zástupce řady 

s výkyvnými polonápravami. 

Vozy s výkyvnými polonápravami mohou jet v terénu o 30 % vyšší rychlostí než vozy 

s tuhou nápravou [6]. 

Protože nedochází k tak velkému krutovému namáhání, může být nástavba na vozidlech 

TATRA uchycena přímo na podvozek, bez pomocného mezirámu. Tyto vozidla tak mají menší 

celkovou výšku, níže umístěné těžiště a tím lepší jízdní vlastnosti. 

 
Obrázek 10 Kroucení podvozku [6] 

5.2 Přehled vybraných technických parametrů 

Doposud byl popsán zejména strojový spodek. Přehled vybraných technických parametrů 

je uveden v Příloze č. 4. Jsou uvedeny technické parametry jak CAS 32, tak i jejich nástupců. 

CAS 32 mají čerpadlo jednostupňové, odstředivé, celomosazné s jmenovitým výkonem 

3200 l/min při tlaku 0,8 MPa. Náhradníci za tyto CAS 32 mají výkony čerpadel a objemy nádrží 

popsány v samostatné kapitole. T 815 má nádrž na vodu o objemu 8 200 l a na pěnidlo o objemu 

800 l. T 148 má shodně s T 138 objem nádrže na vodu 6 000 l a na pěnidlo o objemu 600 l. 

T 815 má do obou stran vyvedeny 3 výtlaky B 75 a jeden sací A 110, pro plnění nádrže 

na vodu z tlakového zdroje jsou zezadu přimontovány 2 vstupy B 75 se zpětnými klapkami. 

T 138 a T 148 mají o jeden výtlak B 75 do obou stran méně, jinak je to podobné jako u T 815. 

Na pochozí střeše nástavby je umístěna 1 – 2 lafetové proudnice pro hašení vodou nebo 

těžkou pěnou o jmenovitém průtoku hasiva 1 600 l/min při tlaku 0,8 MPa a dostřiku 40 m. 
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6 Popis jednotlivých rekonstrukcí dle typu materiálu nástavby 

Pro získání informací o postupu rekonstrukce jsem oslovil veškeré společnosti zabývající 

se rekonstrukcí požárních automobilů CAS 32 v ČR. Všechny společnosti nebyly ochotny tyto 

informace poskytnout. Přehled společností, které byly ochotny spolupracovat a umožnily mi 

navštívit jejich provozy: 

 THT, s. r. o. Polička, při rekonstrukci vyrábí ocelové a hliníkové nástavby. Montují 

také nástavby z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny dovezené z Holandska 

od společnosti Plastisol BV. 

 VESTA AUTO, s. r. o. Praha 10, při rekonstrukci vyrábí ocelové a hliníkové 

nástavby. Jak mi oznámil vedoucí prodeje pan Bc. David Vychánek, plánují i výrobu 

vlastních plastových nástaveb. 

 KOMET, s. r. o. Pečky, při rekonstrukci se zabývají výrobou ocelových nástaveb. 

 Jana Adamovičová, V Horkách 947, 289 11 Pečky, známá též pod názvem HATECO. 

Při rekonstrukci se zabývají výrobou ocelových nástaveb. Dále uváděna jen jako 

společnost HATECO. 

 KEB – EGE, spol. s r. o. Kájov, při rekonstrukci vyrábí plastové a ocelové nástavby. 

Níže uvedené společnosti, které byly rovněž osloveny, ale nereagovaly na e–maily ani 

telefonáty. 

 Firma Zdeněk Desenský – SEHAT, U Dálnice, 289 14 Poříčany. 

 Firma Václav Jesenský – SEHAT, Třída 5. května 149, 289 11 Pečky. 

 SPS – VKP, s. r. o., Tovární 123, 538 21 Slatiňany. 

 Firma Lumír Zezulka – ZEKA, Jasmínová 876, 763 21 Slavičín. 

Předmětem této práce není srovnávat jednotlivé společnosti mezi sebou, neboť každé auto 

i vyrobené jednou společností pro dva rozdílné zákazníky je úplně jiné. Toto platí zejména 

u automobilů vyrobených pro JSDH obce, kteří nemají dostatek financí na provedení kompletní 

rekonstrukce. Těmto individuálním požadavkům zákazníků se lépe přizpůsobují malé 

společnosti. 
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6.1 Počáteční úkony rekonstrukce nástavby 

Postup rekonstrukce se liší až v provedení samotné nástavby. V dále uvedených 

počátečních krocích je společný. Tyto informace, informace o provedení ocelové nástavby 

a závěrečných pracích jsem získal od Miloše Zedníka ze společnosti KOMET, s. r. o. Pečky [21]. 

Pro následné vyhodnocení pracnosti jednotlivých nástaveb bude vždy číslován postup výroby 

jednotlivých operací pro každý materiál samostatně. Ocelový a hliníkový materiál, u něhož záleží 

na přesnosti, je řezán vodním paprskem. Některé další součásti jsou vyráběny nebo obráběny 

na číslicově řízených strojích (dále jen „CNC stoje“). 

Postup výroby 

Číslo operace:    Popis operace: 

010 Návštěva pověřeného pracovníka společnosti u zákazníka a prohlédnutí stavu vozidla 

a dohodnutí rekonstrukce. 

020 Příjezd s vozidlem do společnosti, přejímka vozu, sepsán seznam požární výbavy (není-li 

dovezeno prázdné), dohodnuty a sepsány úpravy nad rámec standardní rekonstrukce. 

030 V případě, že automobil obsahoval požární výbavu, následuje její vyjmutí a uložení, 

slouží jako vzorek pro výrobu, nebo zkoušení držáků. Pokud byla cisterna prázdná, musí 

požární vybavení k výrobě specifických držáků dovést zákazník následně před 

dokončením automobilu. 

040 Odčerpání přebytečných pohonných hmot, odsekání oplechování, demontáž nástavby 

až na základní díly, umytí podvozku vozidla. 

050 Oprava podvozku a kabiny zahrnující ruční obroušení, opravu brzdového a vzduchového 

systému, opravu motoru a výměnu všech olejových náplní, opravu interiéru kabiny 

a kompletní olakování. 

060 Oprava čerpadla a lafety zahrnující rozebrání na jednotlivé díly, tryskání povrchu 

ocelovou drtí, opravu jednotlivých komponentů, případně výměna kulových ventilů 

za nové, přetěsnění, výroba nových přírub a výtlaků, povrchová úprava a montáž zpět 

na podvozek. 
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070 Výroba nové nádrže původních tvarů. Jedná se o nádrž z černé oceli, u které je provedena 

povrchová úprava. Její následná montáž zpět na podvozek. 

080 Výroba nové nádrže nového typu z tvarovaného plechu, povrchová úprava, montáž 

na podvozek. Jsou zde možnosti výroby buď z černé oceli, nebo z nerezového plechu. 

Výroba je stejně pracná, ale nerezová ocel je 1,4krát dražší než černá ocel. 

Náročnost provedení jednotlivých úkonů dle bodů 010 až 080 jsou popsány zvlášť 

pro T 148 a T 815 v Tabulce 2. 

Tabulka 2 Pracnost provedení počátečních úkonů rekonstrukce [21] 

Číslo operace 010 020 030 040 050 060 070 080 
T 815 1 2 2 78 200 80 350 300 Pracnost 

[Nhod] T 148 1 2 2 72 160 60 400 300 
 

6.2 Nádrže na CAS 32 

Neodmyslitelnou položkou celé rekonstrukce je výměna nádrže na vodu a pěnidlo. 

Je na výběr z nádrže původních tvarů, nebo nový typ nádrže z tvarovaného plechu, která 

současně tvoří boční stěnu CAS 32, případně plastová nádrž zastavěná do nástavby. 

Tvarově nejsložitější a současně nejpracnější a nejdražší, pokud budeme uvažovat jako 

materiál černou ocel, je nádrž na T 148. Jak mi bylo sděleno, cena za její holý svařenec se 

pohybuje okolo 365 000,- Kč [21]. 

Podstatně tvarově méně náročná je nádrž původních tvarů na T 815. Tomu odpovídá i její 

cena, která je poloviční, a to 180 000,- Kč za holý svařenec. K této nádrži je na její zadní čelo 

přivařen držák na dvě plastové nádrže s pěnidlem o objemech 400 l, které jsou vzájemně 

propojeny. Na přání zákazníka se nemusí nádrže na pěnidlo montovat a namontuje se třeba větší 

nádrž na vodu o objemu 9 000 l [21]. 

Nové nádrže z tvarovaného plechu jsou širší, a obsahují nádrže na pěnidlo. Tento typ 

nádrže je použit i pro nový typ T 815-2/T 815-7. Samozřejmě opět záleží na přání zákazníka, 

jestli nádrže na pěnidlo požaduje. Častým řešením, voleným sbory dobrovolných hasičů, je 

nádrže na pěnidlo a související potrubí vůbec nemontovat. Pěnidlo potom převážejí v barelech 

na pochozí střeše vozidla. Tato úprava je prováděna často u T 148, kde se namontuje nová nádrž 
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na vodu z tvarovaného plechu o objemu 7 000 l a na střeše je pak umístněn určitý počet 50l, nebo 

30l barelů s pěnidlem. Jedná se hlavně o ekonomicky výhodnou variantu, jak z důvodu provozu, 

tak i údržby. Ceny těchto nádrží se pohybují, jak mi sdělili ve společnosti THT, s. r. o. Polička, 

podle použitého materiálu, černá ocel: 335 000,- Kč a nádrže z nerezové oceli: 470 000,- Kč [18]. 

Nejjednodušší je výroba plastových nádrží, kdy se jedná o krychle svařované z plastových 

desek pomocí extruderu. Stejným způsobem se přivaří i vlnolamy a výstupy pro potrubí. 

Pro upevnění na podvozek jsou opatřeny pomocným ocelovým rámem pod nádrží. Fotografie 

jednotlivých nádrží jsou v Příloze č. 5. 

6.3 Ocelová nástavba 

Výrobou ocelové nástavby se zabývá většina mnou oslovených společností. Liší se však 

postupy a použité technologie. V prvním případě se jedná o technologii lepení ocelových 

oboustranně pozinkovaných plechů na ocelovou kostru, využívané u T 815. V druhém případě se 

používá původní technologie, a to nýtování ocelových pozinkovaných plechů na ocelovou kostru, 

používané u T 148. Je to nešťastné řešení. Dříve nebo později může vzniknout vodivé spojení 

dvou kovů rozdílných potenciálů a následná galvanická koroze. Ušlechtilejší kov (nýt, katoda) 

koroduje pomaleji, než kdyby byl sám. Zatímco méně ušlechtilý kov (ocelový plech, anoda) 

koroduje rychleji, než kdyby byl sám. Proto u této technologie záleží na důkladném provedení 

povrchové úpravy. Nátěr musí znemožnit vodivé spojení mezi plechem, nýtem a ocelovou 

kostrou. 

Postup výroby 

Číslo operace:    Popis operace: 

110 V případě výroby ocelové nástavby se musí původní kostra odstrojit od přinýtovaných 

plechů. U T 815 je ocelová kostra tvořena z “jeklů“, takže po odstrojení se tryská 

ocelovou drtí nebo jiným abrazivem. U T 148 je kostra tvořena ocelovými „L“ profily. Ty 

se brousí ručně.  

120 Ocelová kostra je napadena korozí a poškozené části se musí opravit, nejčastěji vevařením 

nových prvků. Odmastit a připravit na lepení pozinkovaných plechů. V případě T 148 se 

částečně vyrábí nová kostra, kvůli odlišnosti zadní partie. Kostra se musí odmastit 

a provést povrchová úprava základní a vrchní barvou. 
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130 Příprava pozinkovaných plechů, odmaštění, nalepení na kostru T 815 a olakování 

vnitřních ploch. Olakování kostry, vnitřních ploch a nanýtování pozinkovaných plechů 

na kostru T 148. 

140 Olakování vnějších ploch, zatmelení spojů proti vzlínající vlhkosti. Úprava podběhů 

speciální anti-abrazivní hmotou. 

150 Ošetření vnitřních ploch uzavřených profilů a antikorozní nástřik nádrže na vodu speciální 

hmotou na bázi vosku. 

160 Montáž hliníkových rolet a výklopných zadních dveří. Výroba polic, výsuvných 

a výklopných plat a jejich montáž do nástavby. 

Pracnost provedení ocelové nástavby dle bodů 110 až 160 uvádí Tabulka 3 pro tyto 

konkrétní typy nástavby, jejichž podoba je uvedena v Příloze č. 6. 

Tabulka 3 Pracnost provedení ocelové nástavby [21] 

Číslo operace 110 120 130 140 150 160 
T 815 80 100 130 262 8 366 Pracnost 

[Nhod] T 148 62 250 80 282 4 166 
 

6.4 Hliníková nástavba 

Při rekonstrukci se výrobou hliníkové nástavby zabývají pouze dvě ze spolupracujících 

společností. THT, s. r. o. Polička a společnost VESTA AUTO, s. r. o. Praha 10. Obě společnosti 

používají jiné technologie spojování hliníkových profilů, kdy v první ze zmiňovaných 

společností šrouby ve spojkách profilů navíc ošetří lepidlem, aby se zabránilo jejich povolování. 

Takto ošetřený spoj se může maximálně dvakrát rozšroubovat, poté musí být vyměněn. 

Obě společnosti poskytují záruku 3 roky, ale automobil se musí podrobit servisní 

prohlídce po 1 a 2 letech, kde se mimo jiné kontroluje právě pevnost šroubovaných spojů 

hliníkových profilů. Informace o postupu a pracnosti provedení jsou sepsány od obou těchto 

společností [18, 22, 23]. 
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Postup výroby 

Číslo. operace:    Popis operace: 

210 Návrh hliníkové kostry nástavby v počítačovém programu CAD. 

220 Příprava a smontování kostry nástavby z hliníkových profilů. 

230 Příprava a nalepení hliníkových plechů na kostru. 

240 Olakování vnějších ploch nástavby, zatmelení spojů proti vzlínající vlhkosti. 

250 Výroba polic, výsuvných a výklopných plat a jejich montáž do nástavby. 

260 Montáž hliníkových rolet a zadních výklopných dveří. 

Pracnost provedení hliníkové nástavby dle bodů 210 až 260 uvádí Tabulka 4 pro tyto 

konkrétní typy nástavby. Jejich podoba je uvedena v Příloze č. 6. T 148 nebyla při rekonstrukci 

s hliníkovou nástavbou vyrobena. 

Tabulka 4 Pracnost provedení hliníkové nástavby na vozidle T 815 [18, 22, 23] 

Číslo operace 210 220 230 240 250 260 
Pracnost [Nhod] 8 72 120 210 320 20 

Je popsána hliníková nástavba s vestavěnou novou nádrží z tvarovaného plechu, čímž je 

ušetřen čas i materiál, který by se musel použít na opláštění nádrže původních tvarů.  

6.5 Plastová nástavba 

Výrobou vlastních plastových nástaveb při rekonstrukci se v ČR zabývá společnost 

KEG – EGE, spol. s r. o. Kájov. Tato společnost vyrábí plastové respektive polypropylenové 

nástavby lakované plastisolem. Zkušenosti a první plastovou nástavbu přivezli z Anglie. Jediná 

nástavba na podvozku T 815, kterou doposud společnost vyrobila, je se zachováním původních 3 

sekcí. Popis postupu provedení a pracnosti mi byl poskytnut z této společnosti Ing. Jakubem 

Novotným pro tento koncepční typ [19]. 

Výrobou plastové nástavby se zabývá ještě společnost ZHT Group, s. r. o. Hranice VII – 

Slavíč 16, která používá jiný druh plastu, a to polypren. Tato společnost se však nezabývá 

rekonstrukcí CAS 32. 
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V obou případech se jedná o bílý plast, tím pádem odpadá starost o lakování vnitřních 

ploch. Plastové desky se nařežou na požadované rozměry. Nezáleží-li na přesnosti, použije se 

kotoučová nebo přímočará pila. Kde na přesnosti záleží, použije se technologie řezání vodním 

paprskem nebo obrábění CNC stroji. Jednotlivé komponenty se k sobě svařují podle požadované 

pevnosti vypočtené statikem. Používá se tupý svár nebo svár pomocí extruderu, kterým vzniká 

pevnější spoj [19].  

Postup výroby 

Číslo operace:    Popis operace: 

310 Návrh plastové kostry nástavby v počítačovém programu CAD. 

320 Svaření plastových desek do finální podoby nástavby. Výroba plastové nádrže s vývody 

a vstupy pro připojení armatur. Výroba ocelové pomocné kostry pod nádrž. 

330 Výroba polic, výsuvných a výklopných plat a jejich montáž do nástavby. 

340 Montáž hliníkových rolet se zabudovaným LED osvětlením a zadních výklopných dveří. 

350 Montáž nástavby na podvozek a olakování vnějších ploch. 

Pracnost provedení plastové nástavby dle bodů 310 až 350 uvádí Tabulka 5, podoba 

nástavby je uvedena v Příloze č. 6. T 148 nebyla při rekonstrukci s plastovou nástavbou 

na našem trhu vyrobena. 

Tabulka 5 Pracnost provedení plastové nástavby na vozidle T 815 [19] 

Číslo operace 310 320 330 340 350 
Pracnost [Nhod] 12 520 120 16 180 

Použitý plast vyniká vysokou odolností proti nárazu. Takto zhotovená nástavba je lehčí ve 

srovnání s laminátovou nebo hliníkovou nástavbou. Plastová nástavba nepotřebuje žádné 

speciální zacházení. Poškozená část nástavby se vyřízne, nahradí novou aniž by došlo k snížení 

celkové pevnosti. Použitý plast je odolný vůči olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům. 

V neposlední řadě vyniká vysokou teplotní odolností, měkne při 140 C – 150°C, taví se při 

160°C – 170°C. Při velmi nízkých teplotách křehne [19]. 
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6.6 Dokončovací úkony rekonstrukce nástavby 

Stejně jako jsou společné počáteční úkony při rekonstrukci, jsou i dokončovací práce 

nezávislé na materiálu použitém na nástavbu. 

Postup výroby 

Číslo operace:    Popis operace: 

410 Provedení nové elektroinstalace 

420 Výroba a montáž hliníkových boxů na střechu nástavby, hliníkové pochozí paluby 

u T 815, držáků žebříků a přejezdových můstků. 

430 Dokončovací práce, dodělání různých držáků, nalepení reflexních polepů, vybavení 

kabiny, uložení požární výbavy a předání zákazníkovi. 

Pracnost dokončovacích operací rekonstrukce je uvedena v Tabulce 6. 

Tabulka 6 Pracnost provedení dokončovacích prací [21] 

Číslo operace 410 420 430 
T 815 70 65 180 Pracnost 

[Nhod] T 148 50 35 60 

6.7 Porovnání pracnosti rekonstrukce dle jednotlivých materiálů nástavby 

Jak nadpis napovídá, nezaobírám se v této kapitole společnými počátečními a koncovými 

úkony rekonstrukce. Ty jsou společné pro všechny automobily bez rozdílu materiálu nástavby. 

Jediné, co ze společných úkonů ovlivní pracnost rekonstrukce, je výběr nádrže na vodu. Nový 

typ nádrže z tvarovaného plechu je méně náročný na provedení, než nádrž původních tvarů. Tato 

nádrž pak tvoří i boční stěnu nástavby. Tím se ušetří čas i materiál při výrobě samotné nástavby. 

Z jednotlivého počtu úkonů u jednotlivých materiálů použitých na nástavbu se jeví jako 

nejpracnější provedení ocelové nástavby. Vyskytují se zde činnosti jako např. odsekávání plechu 

z ocelové kostry, které se u výroby nástavby z jiného materiálu nemusí provádět. V případě 

hliníkové či plastové nástavby se pouze nástavba od podvozku odstrojí a dá se sešrotovat. Pokud 

je v dobrém stavu a společnost se zabývá i výrobou ocelových nástaveb, tak se uskladní 

pro pozdější použití. Oprava staré ocelové kostry je pracnější, než výroba nové hliníkové, tedy 

ani v tomto kroku se pracnost nesníží. Výroba ocelové kostry je tedy co do pracnosti 
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nejnáročnější. V porovnání samostatných automobilů je jednodušší oprava kostry na T 815, než 

u T 148, kde se provádí více úprav, protože dochází k vytvoření nové zádi automobilu 

s úložnými schránami. Další rozdíl je v lakování nástavby, kdy u ocelové se musí lakovat 

i vnitřní plochy úložných schrán a veškeré skryté plochy, například stěny mezi jednotlivými 

sekcemi u T 815. 

Pro porovnání pracnosti hliníkové nástavby byla získána data pouze k provedení s novou 

nádrží z tvarovaného plechu. V tomto provedení si T 815 nechali provést pro Středočeský kraj. 

Jedná se o variantu s největší úsporou materiálu a času. Nádrž je už nalakována zvlášť a tento čas 

není započítán do výroby nástavby, ale do počátečních úkonů rekonstrukce. Čili při celkovém 

hodnocení se tato položka musí přičíst. Tato koncepce je prováděna i pro ocelovou nástavbu, ale 

tyto data o pracnosti provedení se mi nepodařilo získat. 

Nejméně pracná je výroba plastové nástavby. Nevýhodu představuje fakt, že vše musí být 

předem dohodnuto, protože v místě zavěšení polic a držáků požární výbavy musí být plast 

zesílen. Alternativou je zabudování hliníkových vodicích lišt, do kterých se pak snáze jednotlivé 

police a úchyty upevňují, je zde tedy možná jistá variabilita. Tento systém používá u svých 

nástaveb společnost Plastisol BV Holansko, zastoupena na našem trhu společností THT, s. r. o. 

Polička. Další Strongs Plastic Products Ltd z Anglie v zastoupení na českém trhu společností 

ZHT Group, s. r. o. Slavíč.

Tabulka 7 uvádí jednotlivé druhy a možnosti provedení celé rekonstrukce podle jejich 

pracnosti. Z celkového počtu normohodin společné úkony pro T 815 trvají 678 hodin a u T 148 

z celkového sumy zabírají 462 hodin. 

Tabulka 7 Porovnání pracnosti rekonstrukce CAS 32 dle materiálu a provedení 

Pracnost [Nhod]  
 

CAS 32 ocelová nástavba 
s nádržemi původních 

tvarů 

hliníková nástavba 
s nádržemi 

z tvarového plechu 

plastová nástavba 
s plastovou nádrží 

T 815 1974 1728 1526 
T 148 1652 - - 
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6.8 Vyhodnocení možnosti provedení rekonstrukce vlastními silami 

Jedním z bodů zadání této bakalářské práce bylo i vyhodnotit možnost provedení 

rekonstrukce vlastními silami. Několik sborů dobrovolných i podnikových hasičů si svou 

CAS 32 rekonstruovali sami. Po podrobném prozkoumání jejich rekonstrukcí jsem však usoudil, 

že se jedná spíše o celkovou nebo jen částečnou opravu. 

Vždy byla provedena oprava ocelové kostry a karosérie. Byla také v mnoha případech 

provedena výměna dveří za hliníkové rolety a vnitřní úložné prostory byly provedeny 

ze ,,slzičkového“ hliníkového plechu. Práce, které si většinou nechali provést od společností 

zabývajících se rekonstrukcí požárních vozidel, jsou opravy čerpadla a kulových ventilů. 

V odborném servise si následně nechali provést opravu vzduchového systému. 

Zde záleží na šikovnosti a ochotě hasičů. Provést opravu karosérie a opravu podvozku 

zvládne většina sborů svépomocí. Do těchto oprav se pouštějí jednotky, ve kterých je nějaký 

zručný svářeč, karosář, lakýrník a opravář nákladní či zemědělské techniky. Kvalita provedené 

práce potom odpovídá jejich zkušenostem a nadšení pro práci. Podle výsledků je kvalita na velmi 

vysoké úrovni, mnohdy je práce lépe provedená než u odborných firem. Všichni hasiči podílející 

se na opravě si za to nenárokují plat, takže se platí pouze za materiál nebo odborným firmám 

za provedené práce. Spousta materiálu je rovněž získána jako sponzorský dar. Cena se tak 

pohybuje od 70 000,- do 500 000,- Kč podle rozsahu rekonstrukce. Přičemž doba trvání oprav 

svépomocí je vyšší, cca 2 000 až 4 500 hodin. 

Tyto informace jsem čerpal od JSDH Zalužany a JSDH Lány. Členové těchto dvou sborů 

dobrovolných hasičů provedli kompletní opravu T 148. Členové JSDH Líšťany provedli 

celkovou opravu T 815. Tyto sbory měly informace sepsány, proto nebyl problém je poskytnout. 

Mnoho oslovených jednotek však nemá tyto informace vedeny. 

6.9 Vyhodnocení poruchovosti a životnosti po rekonstrukci 

Výrobci uvádějí pro jednotlivé své nástavby podle použitého materiálů orientační 

životnosti. Údaj pro plastovou nástavbu je právě pro rekonstruovanou T 815 od společnosti 

KEB – EGE, spol. s r. o. Kájov [19]. Nástavby od zahraničních výrobců Plastisol BV z Holanska 

v zastoupení na našem trhu společností THT, s. r. o. Polička a Strongs Plastic Products Ltd 

z Anglie v zastoupení na českém trhu společností ZHT Group, s. r. o. Slavíč, uvádějí životnost 

svých nástaveb delší než 40 let [18]. Přehled orientačních životností nástaveb uvádí Tabulka 8. 
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Tabulka 8 Minimální životnosti nástaveb dle použitého materiálu 

Nástavba Ocelová Hliníková Plastová 
Životnost [rok] 10 20 25 

 
I když jsou tyto hodnoty orientační, tak pro mé vyhodnocení rekonstrukce z hlediska 

životnosti jsem si zvolil provedení s ocelovou nástavbou. Ta má dobu životnosti stanovenu 

nejkratší. Hliníkové ani plastové nástavby nejsou ještě tak dlouho v provozu, vše ukáže až čas. 

Rekonstrukce T 815 s použitou hliníkovou a plastovou nástavbou byla provedena v roce 

2009. Zejména plastové nástavby jsou vysoce odolné proti působení solí a jiných agresivních 

chemických látek. Jak mi sdělil obchodní ředitel Jaroslav Lorenc, pro hliníkové nástavby je 

neštěstí sůl [18]. To registrují u automobilů, které se k nim vracejí na servisní prohlídky. 

Z prováděné údržby jsem vyřadil data, která souvisejí s pravidelnou údržbou a ponechal 

jsem pouze opravy způsobené poruchou. Tyto poruchy i s dobou, kdy byly prováděny, uvádí 

následující Tabulka 9. 

Tabulka 9 Poruchy na voze KM 59-60 [24] 

Datum Porucha 
07. 07. 2004 oprava výtlačných ventilů levá zadní strana 1. a 2. zepředu, netěsnily 
16. 11. 2004 oprava ventilů čerpadla 
12. 04. 2005 výměna klapek a armatury hydrantového vedení 
11. 01. 2006 oprava majáků 
13. 01. 2006 výměna madla zadních dveří a mlhovky 
26. 01. 2006 oprava vnitřního osvětlení 
13. 04. 2006 vadný levý brzdový válec 
11. 12. 2006 výměna vadného tlakového snímače 
17. 01. 2007 výměna páky ruční brzdy a páky servořízení 

11. 07. 2007 
závady na čerpadle, průnik vody do převodovky čerpadla, netěsnost 
přívodních ventilů, netěsnost čerpadla, prasklý kryt na lafetě, celková oprava 
čerpadla 

21. 07. 2007 oprava palivového plováku 
30. 07. 2007 oprava prasklé hadice na hydraulice 
11. 05. 2009 kontrola pérování, seřízení tlaku vzduchu 

 
CAS 32 T 815, u níž byla poruchovost zjišťována, je momentálně dislokována na stanici 

Kroměříž HZS Zlínského kraje, státní poznávací značky KM 59-60. Vozidlo prošlo rekonstrukcí 

v roce 2000. Pro toto vozidlo jsem si od strojníků této stanice zjistil údaje o jeho provozu 

a opravách, které na něm byly prováděny [24]. Speciálně pro tento vůz jsem si nechal zaslat 
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údaje o jeho výjezdech ve Zlínském kraji, které mi zaslala por. Ing. Klára Kellnerová z oddělení 

operačního řízení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Za poslední čtyři roky měl 

tento vůz 178 zásahů a od rekonstrukce najel průměrně 1 400 km ročně [17]. 

Od příslušníků HZS Valašské Klobouky (oblast Zlínský kraj) jsem zjistil i počet oprav 

prováděných na stejném typu vozu, státní poznávací značky ZL 34-19. Tato CAS 32 nebyla 

rekonstruována, ale v roce 2006 prošla celkovou opravou. Po provedené celkové opravě se 

nevyskytly žádné závady. Pouze v roce 2009 byla provedena výměna brzdového obložení. 

Poruchovost CAS 32 jsem konzultoval i s technikem oddělení strojní služby kpt. Ing. 

Pavlem Meleckým Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, Krajské ředitelství 

[25]. Pan Ing. Melecký mi potvrdil, že vůz je 3 roky po provedené rekonstrukci opravdu bez 

poruch. Po uplynutí této doby se objeví první problémy právě s těsností kulových ventilů. Dále 

mne informoval o problémech vyskytujících se těsně po rekonstrukci. Zde vzniká problém 

v rozhýbání veškerých elektropneumatických ventilů, které jsou zastříkány barvou. Byl jsem 

upozorněn i na problém při zapínání pohonu čerpadla z prostoru obslužného místa čerpadla, kdy 

při nedostatečném tlaku vzduchu dochází k nadměrnému namáhání ozubení tohoto pohonu. Tato 

kompetence připadá ale strojníkovi. Musí si pohlídat dostatečný tlak vzduchu ve vzduchové 

soustavě. Jako porucha se tento problém nevyskytl. 

Kvůli krátké životnosti kulových ventilů v bezporuchovém stavu si hasiči 

ze Středočeského kraje nechali při rekonstrukci T 815 (hliníková nástavba) namontovat nové 

čerpadlo s vřetenovými ventily na výtlacích. Vřetenové ventily mají výhodu v tom, že nedochází 

k tlakovému rázu při jeho rychlém uzavření. Oproti kulovým ventilům však mají větší tlakové 

ztráty. 

Poruchovost jsem zjišťoval i u jiných vozů, ale jednalo se o vozy dobrovolných jednotek 

s dobou po rekonstrukci kratší než 3 roky. Nenastalo tedy období, kdy by měly přijít problémy 

s čerpadlem. U dobrovolných jednotek jsem se také setkal s tím, že tyto informace neměli řádně 

vedeny. Z toho co mi řekli, se většinou jednalo o vady způsobené montáží materiálu s výrobní 

vadou. Další problémy byly s prvky, na které se rekonstrukce nevztahovala. 
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7 Porovnání provedené rekonstrukce z ekonomického hlediska 

Cena je hodně závislá na stavu automobilu před rekonstrukcí a na rozsahu provedených 

prací. Fotografie podvozků a nástaveb před rekonstrukcí jsou uvedeny v Příloze č. 7. Ceny 

za rekonstrukci začínají cca na 1 300 000,- Kč a blíží se až zhruba ke 3 000 000,- Kč podle 

materiálu, výbavy a nových součástí, které si zákazníci přejí dodat. 

Tabulka 10 uvádí přehled vybraných zástupců. Orientační cenu plastové nástavby se mi 

poskytl její výrobce [19]. Cenu za ocelovou a hliníkovou nástavbu mi sdělili majitelé těchto vozů 

[27]. 

Tabulka 10 Ceny za jednotlivé rekonstrukce. 

Provedení  Cena [mil. Kč] 
Ocelová nástavba na T 815 od společnosti KOMET, s. r. o., cena zahrnuje 
i cenu opravy podvozku. Obrázek 9 v Příloze č.6 1,7 

Plastová nástavba na T 815 od společnosti KEB - EGE, spol. s r. o., cena 
nezahrnuje opravu podvozku. Obrázek 23 v Příloze č.6 1,9 

Hliníková nástavba na T 815 od společnosti THT, s. r. o, cena zahrnuje 
opravu podvozku a montáž nového čerpadla. Obrázek 16 v Příloze č.6 3 

 

Jsou uvedeny jen ceny rekonstrukcí T 815, kde rozsah provedených prací byl zhruba 

stejný. Pro T 148 plastová ani hliníková nástavba nebyla při rekonstrukci vyrobena. Pro srovnání 

mohu uvést cenu za ocelovou nástavbu na podvozku T 148, provedenou firmou HATECO. Jedná 

se o provedení s novou nádrží z tvarového plechu, kdy cena byla 1 300 000,- Kč [26]. Zde však 

byl vynechán pěnidlový systém a pěnidlo je umístěno v barelech na střeše vozidla. Obrázek 8 

v Příloze č.6. 

Ceny by se daly lépe srovnávat, pokud bych znal přesné provedení prací a cenu za dodané 

vybavení v rámci rekonstrukce. To je ale obchodní tajemství. Jak je uvedeno v kapitole výše, 

rozdíl je v cenách za nádrže. Zaleží na typu i materiálu, rozdíl může činit i 300 000,- Kč. Dále si 

někteří nechávají původní výstražné zařízení, jiní si nechají namontovat nové. Toto může činit 

rozdíl v rozsahu 100 000,- Kč. Pro doplnění bych uvedl, že ceny opravy podvozku se pohybují 

kolem 120 000,- Kč. Záleží v jakém rozsahu je provedena, a co vše se mění, to je opět 

na požadavku zákazníka, co vše je sepsáno v zadání. 

Žádný z rekonstruovaných automobilů nebyl na certifikaci v Technickém ústavu požární 

ochrany v Praze 4 – Modřanech (dále jen „TÚPO“). Oslovil jsem proto vedoucího Certifikačního 
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orgánu pro certifikaci výrobků (dále je „COV“), pana Ing. Vladislava Straku, aby mi poskytl 

informace o tom, jestli vůz po rekonstrukci, v mnou popsaném rozsahu, musí jít na certifikaci. 

Odpověď Ing. Vladislava Straky cituji [20]: „Sděluji, že dle daných pravidel musí být každý 

zásahový požární automobil (respektive každý typ), který je nově zaváděn do provozu, podroben 

procesu posouzení shody s požadavky vyhlášky č. 35/2007 Sb. a souvisejících norem a předpisů 

a následné certifikaci. Posouzení provádí pouze subjekt, který je pro tuto činnost řádně 

akreditován. V případě ČR je to pro požární automobily náš ústav. Tato podmínka se vztahuje i 

na zásahové automobily, které prošly rekonstrukcí či takovými konstrukčními úpravami či 

opravami, které mohou mít zásadní vliv na bezpečnostní, funkční či jiné důležité parametry 

vozidla. Takový automobil je brán jako nově zaváděný a není při tom podstatné, zda byl či nebyl 

již dříve certifikován.“ 

Jak z odpovědi vyplývá, certifikovaný musí být každý typ požárního automobilu, který je 

nově zaváděn do provozu, a u kterého opravy mohou mít vliv na bezpečnostní, funkční či jiné 

důležité parametry vozidla. V případě výroby ocelové nástavby se opravdu jedná o “pouhé 

provedení opravy“, kdy jediná změna je v technologii lepení. Pokud je použita nová nádrž jiného 

než původního typu nebo jiný materiál nástavby či nějaká jiná novinka, je certifikována při 

použití na nově vyrobeném voze. V případě montáže na starší podvozek se využije certifikace 

jiného automobilu, na kterém již proběhl proces posouzení shody. Takto to řeší všechny 

společnosti, čímž se při rekonstrukci ušetří za certifikaci automobilů. Ceny mi poskytl opět Ing. 

Vladislav Straka [20]: „Orientačně cena za posouzení CAS se pohybuje v rozmezí 70 000,- Kč až 

80 000,- Kč. V této ceně není zahrnuta částka za zkoušku statické stability (náklon vozidla), 

kterou u nás neprovádíme. Tuto zkoušku provádí VTÚPV Vyškov a její provedení je nutno 

doložit. Dle mých informací se cena za tuto zkoušku pohybuje okolo 10 000,- Kč.“ 

Vozidlo je sice o tuto částku levnější, ale zákazník se musí spokojit s tvrzením výrobce, 

že vozidlo je funkční a bezpečné. V některých případech však není v pořádku ani barevné 

provedení. To se někdy provádí na přání zákazníka. 

Tímto jsem se nechtěl zabývat, protože způsob i kvalita provedení je závislá 

na zkušenostech a pracovním nasazení jednotlivých pracovníků a na požadavcích ve výběrovém 

řízení. Platí obecně, čím déle je společnost na trhu a čím dražší je provedená rekonstrukce, tím je 

kvalita na vyšší úrovni. V případě provedení svépomocí, se hasiči snaží provést práci co nejlépe 

a tato snaha je na kvalitě provedené práce znát. 
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7.1 Druhy jednotek 

Jak již bylo zmíněno, výše jmenovaná CAS 32 je velmi rozšířený model zásahového 

požárního automobilu mezi jednotkami požární ochrany. Všechny jednotky ale nemají stejné 

možnostmi získání finančních prostředků na rekonstrukci. V následujícím přehledu uvádím 

druhy jednotek a jejich možnosti získávání finančních prostředků. 

7.1.1 Rozdělení jednotek podle zřizovatele 

Jednotka hasičského záchranného sboru České republiky  

Jednotka hasičského záchranného sboru zřizuje a zrušuje stát ze zákona 238/2000 Sb., 

o Hasičském záchranném sboru České republiky. V jednotce HZS kraje vykonávají činnost 

příslušníci hasičského záchranného sboru na stanicích hasičského záchranného sboru kraje 

ve služebním poměru [2]. Kategorie jednotky je JPO I – doba výjezdu do 2 minut s územní 

působností do 20 minut jízdy z místa dislokace [3]. 

Hasičský záchranný sbor je organizační složkou státu a účetní jednotkou, jejíž příjmy 

a výdaje jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. Kraj k zabezpečení plošného pokrytí 

území kraje přispívá HZS kraje na financování jeho potřeb. Města a obce, které zřídily společnou 

jednotku s HZS kraje, na ni sdružují prostředky. Další přísun financí pak může být formou dotace 

z Evropské unie, příspěvky a dary nebo z tzv. vlastní činnosti (zapůjčení techniky, vykonání 

drobné technické pomoci,…) [2, 4]. 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce  

Jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizuje obec, ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně ve znění pozdějších předpisů. V JSDH obce vykonávají činnost členové jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obce na základě dobrovolnosti, příp. někteří členové mohou vykonávat 

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

Kategorie těchto jednotek mohou být s uzemní působností, do 10 minut jízdy z místa 

dislokace, to jsou kategorie: JPO II – doba výjezdu do 5 minut a JPO III – doba výjezdu 

do 10 minut. Jednotka s místní působností JPO V – doba výjezdu do 10 minut [3]. Je důležité 

rozlišovat jednotku s územní a místní působností, protože to hraje důležitou roli v získávání 

finančních prostředků. 
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Ministerstvo vnitra (dále jen „MV“) předkládá Ministerstvu financí (dále jen „MF“) 

návrh účelové dotace pro JSDH obcí. Materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných 

hasičů zabezpečuje obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany. Kraj přispívá obcím 

na financování potřeb jejich JSDH obcí. Jednotkám sboru dobrovolných hasičů s územní 

působností soustřeďuje hasičský záchranný sbor kraje podklady pro zabezpečení materiálních 

a finančních prostředků. Krajský úřad hradí náklady na zásahy mimo jejich územní obvod 

a podílí se na financování jejich akceschopnosti, pořízení a obnově požární techniky. 

MV ve spolupráci s MF zabezpečuje uvolňování finančních prostředků ze státního rozpočtu 

na investiční dotace, na pořízení a obnovu požární techniky pro obce, jejichž jednotky požární 

ochrany jsou určeny požárním poplachovým plánem kraje k zásahům mimo svůj územní obvod 

[2]. 

Účelová dotace může být poskytnuta pouze pro jednotky požární ochrany kategorie 

JPO II a JPO III. V roce 2009 se účelová dotace poskytovala na pořízení CAS nebo dopravního 

automobilu. (dále jen „DA“). Na CAS 7,5, CAS 10, CAS 15 nebo CAS 20 v maximální výši 

2 500 000,- Kč a na DA 7,5, DA 10 nebo DA 15 v maximální výši 500 000,- Kč. Účelová dotace 

mohla být poskytnuta také na technické zhodnocení rekonstrukcí vybraných druhů požární 

techniky. Jednalo se o CAS 32 – T 815 a AZ 30 – IFA W 50. Maximální výše dotace 

na rekonstrukci byla 1 000 000,- Kč. 

V roce 2010 a 2011 je účelová dotace poskytována pouze na pořízení CAS 7,5, CAS 10, 

CAS 15 nebo CAS 20 v maximální výši 2 000 000,- Kč. Dotace může dosáhnout max. 70 % 

nákladů akce v běžném roce [5]. 

Jednotka hasičského záchranného sboru podniku a jednotka sboru dobrovolných 

hasičů podniku  

Jednotku hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotku sboru dobrovolných 

hasičů podniku, zřizuje právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje činnosti 

se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím. Rozsah vybavení HZSp nebo JSDHp určuje 

hasičský záchranný sbor na základě posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání 

požáru. Činnost v jednotce HZSp vykonávají zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících 

fyzických osob jako své povolání v pracovním poměru. Činnost v JSDHp vykonávají 

zaměstnanci právnických osob nebo podnikajících fyzických osob na základě dobrovolnosti [2]. 
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Jedná se o kategorie jednotek s místní působností. JPO IV – doba výjezdu do 2 minut 

v případě HZSp. V případě jednotky JSDHp se jedná o kategorii jednotky JPO VI - doba výjezdu 

do 10 minut [3]. 

Tyto jednotky financuje jejich zřizovatel, čili právnická osoba nebo podnikající fyzická 

osoba. 
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8 Návrh možných kandidátů jako náhrada za CAS 32 

Návrh možných kandidátů už byl proveden v předchozích kapitolách, kde byly 

popisovány technické parametry těchto nástupců. Tabulkově jsou parametry uvedeny 

v Příloze č. 4, proto je již znovu všechny nezmiňuji. Jedná se o vozy na podvozcích TATRA 

pro jejich jedinečnou koncepci, která zajišťuje vynikající jízdní vlastnosti. Spolehlivost a dlouhá 

životnost je zaručena díky přísným testům, které na své vozy automobilka klade. 

Vůz T 815-7 na čistě terénním podvozku, který by mohl nahradit T 148. Vůz má skoro 

stejnou výšku, se svými 2 850 mm je jen o 100 mm vyšší, díky možnosti měnit i při jízdě světlou 

výšku v rozmezí + 90 mm a – 120 mm může být i nižší. Je vybaven 9 000 l nádrží na vodu 

a 540 l nádrží na pěnidlo. Čerpadlo je dvoustupňové o jmenovitém průtoku nízkotlakého stupně 

3 000 l/min a jmenovitém tlaku 1 MPa. Vysokotlaký stupeň má jmenovitý průtok 300 l/min 

a jmenovitý tlak 4 MPa [11]. 

Díky těmto parametrům se hodí pro hašení v těžko přístupných oblastech, lesích a všude 

tam, kde se je potřeba dopravit velké množství hasiva. Navíc je vybavena vysokotlakým 

zařízením pro účinný prvotní zásah a vzduchovým odpružením na všech nápravách, které je 

šetrnější k pneumatikám i posádce, při jízdě od zásahu s nedotíženým vozem.  

Cena za tento nový nevybavený vůz s hliníkovou nástavbou začíná na 6 900 000,- Kč 

[23]. Vozidlo T 815-7 je vidět na Obrázku 11. 

 
Obrázek 11 CAS na podvozku T 815-7 [11] 

34 
 



 
CAS 32 na podvozku T 815 má označený podvozek jako kategorii terénní, nebo 

pro smíšený provoz, což podle mě tyto vozy při celkové výšce 3 350 mm začleňuje lépe. 

Z tohoto důvodu jsem volil i  nástupce této techniky v provedení pro smíšený provoz. 

Samozřejmě tam, kde by se tento vůz využíval převážně pro provoz po nezpevněných 

komunikacích, by byla vhodnější T 815-7. Jednotky v menších městech, které jen občas vyjedou 

mimo zpevněnou komunikaci, by více využily T 815-2, v tomto případě vybavenu dlouhou 

kabinou pro osádku 1 + 5. Nádrž na vodu má objem 6 000 l a nádrž na pěnidlo 400 l. 

Čerpadlo je dvoustupňové o jmenovitém průtoku nízkotlakého stupně 3 000 l/min 

a jmenovitém tlaku 1 MPa. Vysokotlaký stupeň má jmenovitý průtok 250 l/min a jmenovitý tlak 

4 MPa [12]. Díky dlouhé kabině a velkým úložným prostorům pro vybavení je vhodná 

i pro jednotky dobrovolných hasičů. U profesionálních jednotek by mohla být používána jako 

prvovýjezdový vůz.  

Cena za novou vybavenou CAS, na podvozku T 815-2 s hliníkovou nástavnou a nádrží 

z nerez plechu, je 7 950 000,- Kč. Z toho cena podvozku činí 3 300 000,- Kč [18]. T 815-2 

s ocelovou nástavbou je vidět na Obrázku 12. 

 
Obrázek 12 CAS na podvozku T 815-2 [12] 
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9 Závěr 

V této kapitole se pokusím shrnout cíle, ke kterým jsem došel během mé práce. Co se 

týče statistik, čísla hovoří jasně. Z celkového počtu 1 289 ks CAS 32, vedených ve statistickém 

sledování Generálního ředitelství HZS ČR, u 223 ks chyběl rok výroby nebo i údaj, zda se jedná 

o T 138, T 148, nebo T 815. Proto bylo těchto 223 ks požární techniky ze statistiky vyřazeno.  

Ze zbývajícího počtu 1 066 ks vozů prošlo rekonstrukcí pouhých 164 ks CAS 32. 

Průměrné stáří těchto vozů jsem rozdělil na stáří do rekonstrukce, po rekonstrukci a nikdy 

nerekonstruovaných vozidel. To odpovídá rokům, kdy byly jednotlivé podvozkové řady 

vyráběny. Zato průměrné stáří do rekonstrukce a po rekonstrukci odpovídá rozmachu 

rekonstrukcí CAS 32 až v posledním desetiletí. 

Z hodnocení počtu CAS 32 po rekonstrukci u JPO I vyplývá, že nejlépe se umístil 

Moravskoslezský kraj, který má rekonstruovány všechny tyto vozy, a má i nejkratší průměrné 

stáří po rekonstrukci. Nejdelší průměrné stáří po rekonstrukci má Zlínský kraj, kde rekonstrukce 

těchto vozů byly provedeny v letech 1999 – 2001. Z tohoto kraje proto byla vyhodnocena 

poruchovost a životnost po provedené rekonstrukci. 

Poruchy závažnějšího charakteru, které se vyskytly, byly spojeny s opravou netěsných 

výtlačných kulových ventilů čerpadla po 4 letech od rekonstrukce. V časovém horizontu 7 let 

od rekonstrukce musela být provedena generální oprava čerpadla. Podvozek měl vážnější závadu 

pouze v podobě opravy brzdového válce 6 let po rekonstrukci. Nástavba po 10 letech nemá 

patrné známky koroze a nemuselo se na ní za celou dobu používání nic opravovat. Na základě 

těchto i jiných získaných informací, od nověji rekonstruovaných vozů z jiných krajů, si dovoluji 

tvrdit. Vozy rekonstruované v posledním desetiletí, u kterých je použita stejná technologie 

a materiály jako při výrobě nových CAS po roce 2000, by měly mít určenou Řádem strojní 

služby [1] stejnou dobu orientační životnost, a to 10 let. 

Pro vyhodnocení náročnosti provedení rekonstrukce z hlediska použitých materiálů 

a technologického postupu výroby jsem oslovil a osobně navštívil většinu společností 

zabývajících se rekonstrukcí CAS 32. To mi pomohlo získat vlastní úsudek o prováděných 

pracích při rekonstrukcích. Získal jsem i informace pro zpracování náročnosti provedení. 

Náročnost je vyhodnocena v normohodinách pro jednotlivé použité materiály a danou 

koncepci provedení. Nejméně pracné vyšlo provedení plastové nástavby. Tato nástavba má 
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současně i nejdelší životnost garantovanou, dle českého výrobce, na minimálně 25 let. Plastové 

nástavby ze zahraničí mají garantovánu životnost 40 let a více. Ekonomicky je to druhá 

nejvýhodnější varianta. Nejdražší je provedení hliníkové nástavby. Nejlevnější, ale nejpracnější 

je zhotovení ocelové nástavby. 

Dalším cílem bylo vyhodnotit možnost provedení rekonstrukce vlastními silami 

u jednotlivých druhů jednotek. Profesionální jednotky HZS krajů si opravu CAS 32 nikdy 

neprovedly. Ano, mluvím o opravě, protože, dle mého úsudku, žádná z jednotek si rekonstrukci 

nikdy neprovedla. Jednalo se o částečnou nebo celkovou opravu. 

Nejčastěji si tyto opravy provádějí dobrovolné nebo podnikové jednotky. Tyto opravy 

podle jejich rozsahu jednotkám zabírají 2 000 – 4 500 hodin, což je až 2násobek doby, za jakou 

by to provedla společnost zabývající se rekonstrukcí. Zato ceny těchto oprav se pohybují 

od 70 000,- Kč do 500 000,- Kč, v některých případech i méně. Toto je dáno získáváním 

materiálu jako sponzorský dar. 

Při těchto opravách si karoserii opraví sami. Pokud mají dost financí a nedostatek 

zkušeností, tak opravu čerpadla, seřízení vzduchové soustavy a někdy celou opravu podvozku 

nechají na odborných servisech. Tím se oprava prodraží. 

Posledním cílem mé práce bylo navrhnout náhradu za CAS 32 se srovnatelnými 

parametry. Pro jejich kvalitu a oblibu u hasičů jsem zvolil opět vozy na podvozku TATRA. Jedná 

se T 815-7, ta by mohla nahradit CAS 32 tam, kde je časté nasazení v těžkém terénu, případně 

v horských a lesních oblastech. Do příměstských oblastí a měst jsem jako náhradu zvolil T 815-2. 

Je na podvozku pro smíšený provoz a mohla by tak být častěji nasazována i ve městech. 
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