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Příloha č. 1 – Porovnání údajů vybraných krajů 

1. Srovnání počtu JPO ve vybraných krajích 
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2. Přímé škody a uchráněné hodnoty ve vybraných krajích 
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3. Srovnání počtu událostí ve vybraných krajích 
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4. Počty zaměstnanců ve vybraných krajích 

-

100    

200    

300    

400    

500    

600    

700    

800    

900    

Celkem 
zaměstnanců v 

Královehradeckém 
kraji 498

Celkem 
zaměstnanců v 

Pardubickém kraji 
449

Celkem 
zaměstnanců ve 

Středočeském kraji 
1146

Celkem 
zaměstnanců ve 

Zlinském kraji 480

453    
415    

843    

439    

45    34    

303    

41    

POČET PŘÍSLUŠNÍKŮ

POČET OBČANSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ
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Příloha č. 2 - Vybraná technika JSDH Nové město nad 
Metují 

1. CAS 24 - TA / Renault Mascott 

Vozidlo slouží převážně na zásahy 
při dopravních nehodách všeho 
druhu, při technických haváriích, jako 
první cisterna při požárech a při 
dalších různých zásazích. 
 
Základní parametry a vybavení 
vozidla: 

- nádrž na vodu 1000 l + 120 l 

pěnidla  

- vysokotlaké čerpadlo o výkonu 200 l při 40 bar a redukce na nízkotlakou 

část 

- 60 m naviják s vysokotlakou 

proudnicí 

- proudnice JET, hadice „C“ a 

„B“, příměšovač na pěnu, 

přenosné hasicí přístroje, 

dýchací přístroje, hydraulické 

vyprošťovací na zásahy při 

dopravních nehodách, 

zachytávač airbagů, sada na 

řezání autoskel, sada krčních 

límců, vakuové dlahy a matrace, lékárna první pomoci, křísící přístroj O2, 

motorová rozbrušovací pila a motorová pila, elektrocentrála, vyprošťovací 

naviják, lezecké vybavení a další potřebné vybavení 

- vozidlo slouží od 10/2004 
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2. CAS 32 / Tatra 815 - automobilová cisterna 

CAS 32/ tatra 815 je převážně 
určeno na všechny možné druhy 
požárů a na některé druhy technických 
zásahů převážně na vyprošťování 
větších a těžších vozidel. 

 
Základní parametry a vybavení vozidla: 

- výkon čerpadla 3200 l/min 

- nádrž na vodu 8000 l + 800l 

pěnidla 

- 60 m naviják s vysokotlakou 

proudnicí 

- dýchací přístroje, plovoucí čerpadlo, motorová pila, proudnice RAMBOJET, 

lezecké vybavení  

- dále je na vozidle osvětlovací stožár 2 x 500 W.  

- cisterna prošla generální opravou v roce 2002 

 

 
3. DA 8 / Opel Movano 2.6 Dti - dopravní automobil 

Dopravní automobil je určen pro přepravu požárního družstva 8+1 na místo 
zásahu a ostatního potřebného 
vybavení. K vozidlu jsou vyrobeny 
tři výměnné kontejnery 
s potřebným vybavením. Vozidlo je 
určeno pro přepravu ropného 
přívěsu a přepravu člunů na 
nákladním přívěsu. 

 

Základní vybavení vozidla: 
- plovoucí čerpadlo 

- kalové čerpadlo 

- přetlakový ventilátor 

-  motorová pila, dýchací 
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přístroje, nehořlavý oblek, hadice "B" a "C", ruční hasicí přístroje, sorbenty, 

sorbční rohože, potápěčské obleky, detekční přístroj, chemické obleky a 

další vybavení 

 
 

4. Ostatní technika 

Hydraulické vyprošťovací zařízení určené k vyprošťování osob z havarovaných 
vozidel. 

- pohonné jednotky  

- hydraulické nůžky 

-  hydraulický rozpínák 

 
Dále je JSDH vybavena dvěma 
čluny pro zásahy na vodě. Jeden 
ze člunů je vybaven přídavným 
motorem. 
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Jednotka je vybavena 
také speciálními obleky 
pro zásahy při 
chemických haváriích 
nebo suchými obleky 
pro práci na vodě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Přívěs na ropné havárie 

Vybavení přívěsu:  
- 25 m norných stěn 

- kotvící lana a prvky 

- sorbenty a rozpouštědly ropných 

produktů 

- sorbční rohože 

- tlakovými ucpávkami kanalizací 

- nádobami na použitý sorbent a 

dalším potřebným vybavením 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JSDH Nové Město nad Metují je dobře vybavena, proto zde bylo popsáno jen 
to nejdůležitější vybavení.  
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Příloha č. 3 - Ceník HZS ČR 

CENÍK 

vynaložených výdajů při výkonu příslušníků HZS ČR 

a použití techniky k poskytnutí likvidačních prací 
prováděných jednotkami HZS ČR platný pro rok 2010 *** 

 

Technika 
Sazba za ujetý km 

(Kč/km) 
Sazba za motohodinu 

(Kč/hodina) * 

cisternová automobilová stříkačka 40,- 2 100,- 

výšková technika 50,- 2 400,- 

automobilový jeřáb, vyprošťovací automobil 40,- 1 900,- 

dopravní automobil 15,- 300,- 

technický automobil 40,- 800,- 

kontejnerový automobil 30,- 600, - 

osobní automobil 10,- 200,- 

motorová stříkačka - 270,- 

motorová a rozbrušovací pila - 30,- 

elektrocentrála a jiné agregáty - 50,- 

Plovoucí čerpadlo - 40,- 

přetlakový ventilátor, odsavač kouře - 30,- 

člun s motorem - 570,- 

vysokozdvižný vozík - 420,- 

Příslušníci HZS ČR 
mzdové prostředky a související výdaje 

sazba za 1 hodinu (Kč/hodina) * 

průměrný hodinový služební příjem (a s ním 
související výdaje) příslušníka HZS ČR 

280,- 

Spotřebovaný materiál celkem hodnota v Kč 

pracovní a ochranné pomůcky ** 

ostatní spotřební materiál a náklady sazba za 1 hodinu (Kč/hodina) * 

* U započaté či nedokončené motohodiny a hodiny práce se sazba zaokrouhluje na 

celé ¼ hodiny. 

** Konkrétní materiál a jeho ohodnocení a ostatní náklady rozepsat na samostatné 

příloze, v tabulce celkovou částku. 

*** Na následující roky bude ceník upřesňován oznámením náměstka generálního 

ředitele HZS ČR pro IZS a operační řízení ve Sbírce interních aktů řízení generálního 

ředitele HZS ČR. 


