
Kupní smlouva
uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva
tohoto znění:

I. Smluvní strany

1. Kupující

název:
sídlo:
zastoupený:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
telefonní spojení: 
fax:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
plk. Mgr. Alešem Černohorským, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje
70885869
není plátcem DPH
ČNB, pobočka Hradec Králové
6232881/0710
950 570 221, 950 570 121
950 570 102

2. Prodávající

název: KOBIT, spol. s r.o.
sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
zastoupená: Janem Nožičkou, jednatelem společnosti
IČ: 44792247
DIČ: CZ4479224^^^^^^^^^^^

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C5528

II. Předmět smlouvy

2.1. Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu a převede na něho vlastnické právo k1 ks 
Vyprošťovacího automobilu s příslušenstvím (dále jen „zboží"). Bližší specifikace zboží je uvedena 
v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.
2.2. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za zboží kupní cenu.
2.3. Součástí dodávky zboží je i předání veškerých dokladů, které se ke zboží vztahují.

III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží kupujícímu nejpozději 14 měsíců od podpisu kupní smlouvy.
3.2. Místo plnění smlouvy: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Hylváty 5, 562 03 Ústí nad 
Orlicí.

IV. Kupní cena

4.1. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží ve výši:

Celková kupní cena s DPH činí 16.758.500,-Kč.
Slovy: Šestnáctmilionůsedmsetpadesátosmtisícpětset korun českých
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Cena za zboží celkem bez DPH v Kč DPH 21 % Cena za zboží celkem včetně DPH v Kč

13.850.000,-Kč 2.908.500,-
Kč

16.758.500,-Kč

Cena za příslušenství bez DPH v Kč DPH 21 % Cena za příslušenství včetně DPH v Kč
60.990,-Kč 12.807,90

Kč
73.797,90 Kč

4.2. Prodávající je povinen nacenit jednotlivé příslušenství v příloze č. 1.
4.3. Tato kupní cena je cenou konečnou a nejvýše přípustnou.
4.4. Tato kupní cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího spojené s řádným dodáním zboží, 
včetně nákladů na dopravu do místa plnění a pojištění až do doby protokolárního převzetí zboží 
kupujícím.

V. Platební podmínky
5.1. Úhrada kupní ceny se uskuteční na základě faktury (daňového dokladu) vystavené prodávajícím 
po předání a převzetí zboží. Faktura (daňový doklad) bude obsahovat veškeré náležitosti dle § 11 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dle § 435 občanského zákoníku a 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5.2. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu (daňový doklad) a předat ji kupujícímu při předání a 
převzetí zboží.
5.3. Lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 30 dní ode dne jejího doručení 
kupujícímu.
5.4. Faktura (daňový doklad) se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky 
z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
5.5. V případě, že faktura (daňový doklad) obsahuje nesprávné náležitosti, nebo v ní některé 
náležitosti chybí, je kupující oprávněn fakturu (daňový doklad) vrátit zpět prodávajícímu do data 
splatnosti. Ve vrácené faktuře (daňovém dokladu) musí kupující vyznačit důvod vrácení faktury 
(daňového dokladu). V takovém případě je prodávající povinen vystavit novou fakturu (daňový 
doklad) s novým datem splatnosti, stanoveným dle bodu 5.3. tohoto článku.
5.6. V případě, že faktura (daňový doklad) bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na 
straně banky, není kupující po tuto dobu v prodlení s placením faktury (daňového dokladu).
5.7. Kupující prohlašuje, že neposkytne prodávajícímu zálohu.

VI. Převzetí předmětu smlouvy

6.1. Převzetí zboží bude kupujícím potvrzeno v předávacím protokolu, který bude přiložen k faktuře 
(daňovému dokladu).
6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu 
brání jeho řádnému užívání.
6.3. Prodávající předá kupujícímu také doklady vztahující se ke zboží, a to zejména:
- kompletní návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii určený 
přímo pro daný stroj (vše v Českém jazyce),
- technický průkaz vozidla se zapsanými změnami a výjimkami
- adresy, telefonní a faxová čísla servisních míst,
- písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- záruční list,
- předávací protokol,
- nedílnou součástí převzetí vozidla je kompletní zaškolení obsluhy.
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VII. Záruční podmínky

7.1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má dohodnuté vlastnosti po dobu 36 měsíců. 
Záruční lhůta běží ode dne předání a převzetí zboží dle čl. VI. této smlouvy. Během záruční doby 
prodávající ručí, že dodané zboží nemá žádné nedostatky nebo výrobní vady. V záruční listině budou 
uvedeny výrobky a materiály vyloučené ze záruky, resp. s kratší záruční dobou. Dále zde budou 
uvedeny podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje 
odpovědnost za výskyt vady v záruční době.
7.2. Kupující je povinen uplatnit vady u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění 
formou písemného oznámení. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se 
prodávající tuto vadu odstranit nej později do patnácti kalendářních dnů nebo ve lhůtě stanovené 
dohodou mezi prodávajícím a kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
7.3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nedodržením zásad správné obsluhy a údržby, 
nesprávným zacházením, nedbalostí nebo úmyslným poškozením.
7.4. Prodávající je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit kupujícímu smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý případ a za každý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je 
povinen zaplatit do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
7.5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže používat předmět koupě pro jeho 
vady, za které odpovídá prodávající.

Vlil. Sankce

8.1. Smluvní strany se dohodly, že při nesplnění sjednaného termínu předání zboží uhradí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté kupní ceny (včetně DPH) za každý i 
započatý den prodlení.
8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou faktury budou 
prodávajícím účtovány úroky z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob za každý i započatý den 
prodlení.
8.3. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

IX. Odstoupení od smlouvy

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského 
zákoníku.
9.2. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k závažnému porušení smluvních povinností kteroukoliv 
ze smluvních stran a pokud tento úmysl oznámí jedna strana druhé do 10ti dnů od vzniku závažného 
porušení smlouvy.
9.3. Za závažné porušení této smlouvy se považuje zejména dodání zboží s vadami, prodlení 
prodávajícího s dodáním zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů, prodlení kupujícího s úhradou 
faktury (daňového dokladu) po dobu delší než 30 kalendářních dnů.

X. Povinnost mlčenlivosti

10.1. Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je 
použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace veřejně přístupné, nebo o 
případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 
oprávněného orgánu.
10.2. Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které 
se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
10.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této 
smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
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10.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
10.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictví osob oprávněných 
jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
10.6. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.
10.7. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti uveřejnění této smlouvy v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
uveřejnění na své náklady kupující.

XI. Změna smlouvy

11.1. Tuto smlouvu lze měnit jen formou písemných a očíslovaných dodatků, odsouhlasených a 
podepsaných oběma smluvními stranami.
11.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů 
ode dne jejich doručení. Po tuto dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej podala.

XII. Kontaktní osoby

12.1. Za kupujícího je ve věcech technických oprávněn jednat:

12.2. Za prodávajícího je ve věcech technických oprávněn jednat 

Za prodávajícího je ve věcech smluvních oprávněn jednat: '

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
13.2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
13.3. Prodávající se zavazuje, že při plnění závazku z této smlouvy nebude docházet k opožděné 
splatnosti faktur případným subdodavatelům, nelegálnímu zaměstnávání osob, porušování BOZP a 
nedodržování právních předpisů o ochraně životního prostředí. Prodávající bude dále při plnění této 
smlouvy dbát na to, aby docházelo k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 
směrnice č. 2014/24/EU.
13.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. 
Do té doby platí odpovídající úprava platných obecně závazných právních předpisů ČR.
13.5. Kupující si vyhrazuje právo kontroly průběhu výroby zboží v rozsahu maximálně třikrát za dobu 
výroby zboží. O provedení kontroly je povinen kupující vyrozumět prodávajícího nejméně 3 pracovní 
dny před termínem kontroly a prodávající je povinen kupujícímu tuto kontrolu umožnit.
13.6. Smluvní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.
13.7. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za 
jednostranně nevýhodných podmínek, což strany stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
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za prodávajícího: 
Jan Nožička 
jednatel společnosti 
KOBIT, spol. s r.o.

za kupujícího:
plk. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje
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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace HSPA-2463-7/2021
„Vyprošťovací automobil - FZŠ 2021“

Technické podmínky

1. Specifikace technických podmínek pro pořízení jednoho (1) kusu vyprošťovacího 
automobilu v provedení V „speciální rozšířené", hmotnostní třída S „těžké", dále jen 
„VYA".

2. VYA splňuje požadavky:
2.1. Předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné 

údaje k provedení a vybavení VYA včetně výjimek, které jsou uvedeny v osvědčení o 
registraci vozidla část II (technický průkaz),

2.2. stanovené vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
pozdějších předpisů,

2.3. stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve 
znění pozdějších předpisů,

2.4. a dále požadavky uvedené v těchto podmínkách.

3. VYA splňuje požadavky stanovené v příloze č. 1, vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických 
podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, s níže uvedeným upřesněním:

3.1. K bodu 8 přílohy č.l
Zadavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby VYA následující vybavení:
- Rukavice lékařské jednorázové nesterilní, balení 100 ks lx
- Vytyčovací páska 100 m lx
- Hadice na propojení vzduchové soustavy tažného a taženého vozidla (redukce) 2x
- Kabel na propojení elektrosoustavy tažného a taženého vozidla (redukce) 2x
- Přepravka s drobným příslušenstvím (rozměr 600 x 400 x 200 mm) 2x
- Upínací pás s hákem ráčnou 8x
- Popruhy na zvedání koně lx
- Propojovací třmen (omega) upřesní zadavatel 16x
- S hák lx
- Rozebíratelná ocelová kladka, nosnost 10 000 kg 2x
- Rozebíratelná ocelová kladka, nosnost 10 000 kg 2x
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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace HSPA-2463-7/2021
„Vyprošťovací automobil - FZŠ 2021“

- Háková redukce, nosnost 8 000 kg lx
- Řetězový závěs 2 pramenný se zkracovači, 3 m, nosnost 10 000 kg 2x
- Řetězový závěs 2 pramenný se zkracovači, 3 m, nosnost 5 000 kg 2x
- Řetězový závěs 1 pramenný se zkracovači, 3 m, nosnost 5 000 kg 4x

- Plochý textilní popruh s oky HBQ, 6 m, nosnost 8 000 kg 4x
- Plochý textilní popruh s oky HBQ, 8 m, nosnost 8 000 kg 2x
- Plochý textilní popruh s oky HBQ, 6 m, nosnost 4 000 kg 4x
- Nekonečná textilní smyčka RSX, 4 m, nosnost 8 000 kg 2x
- Nekonečná textilní smyčka RSX, 3 m, nosnost 4 000 kg 2x
- Vyprošťovací textilní smyčka, 6 m, nosnost 21 000 kg lx
- Úchytná oka na šrouby kol nákladních automobilů 4x

- Rychlomontážní hák JOKER, nosnost 6 000 kg 4x
- Ochranný roh pro ocelová lana 0 25 mm a řetězy velikosti 13 4x
- Vyprošťovací a tažné oko do závěsného zařízení nákladních vozidel lx
- Ruční vyprošťovací nástroj lx
- Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy 2x
- Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183B 2x
- Zastavovací terč světelný 2x
- Vytyčovací puk zátěžový, světelný (sada 6ks) lx
- Teleskopický žebřík o délce nejméně 3200 mm lx
- Reflexní vesta 3x
- Cestářské koště lx
- Lopata ocelová lx
- Krumpáč lx
- Páčidlo malé lx
- Páčidlo velké lx
- Pákové nůžky lx
- Palice 5 kg lx
- Kladivo 2 kg lx
- „H" rám pro zvedání osobních vozidel (nosnost 3 500 kg), umístěný na vyprošťovacím

rameni - složitelný lx
- Motorová pila lx

3.2. K bodu 8 přílohy č.l
Dodavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby následující příslušenství:

- Víceúčelový zvedací otočný nástavec pro rychlé nasazení příslušenství pro odtah
(pokud není pevnou součástí zařízení pro odtah) lx

- Zvedací nástavec s upevňovacími čepy 2x
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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace HSPA-2463-7/2021
„Vyprošťovací automobil - FZŠ 2021“

- Nastavitelný držák kol, sada 2 ks (pravý/levý) v provedení „U" z jednoho kusu, včetně
nastavovacích tyčí lx

- Upevňovací pás kola s ráčnou, délka 4, 5m pro nákl. automobily a autobusy 2x
- Páka pro stahovací ráčnu lx
- Upevňovací pás kola pro boční upevnění pneu nákladních automobilů 2x
- Upevňovací pás kola pro dodávkové a osobní automobily 2x
- Sada upevňovacích pásů obsahující: 2 upínací pásy pro kolo a 4 upínací pásy s ráčnou

pro držák kol 1 sada
- Zvedací adaptér pro zdvihací vidlice 2x
- Zvedací adaptér pro zdvihací vidlice, vysoké provedení 2x
- Sada zdvihacích vidlic pro uchycení pod nápravou nebo rámem vozidla (4 páryjlx
- Upínací pás s ráčnou a dvěma háčky, d 1000 mm, nosnost nejméně 5 t 2x
- Upínací pás s ráčnou a dvěma háčky, d 5000 mm, nosnost nejméně 5 t 2x
- Sada tažných čepů obsahující:

- Tažné zařízení 0 39 mm (čep) s kulovým čepem ISO 50 lx
- Tažné zařízení 0 49 mm (čep) lx
- Tažné zařízení 0 55,8 mm (čep) lx
- Adaptér pro tažné čepy lx

- Tažná tyč, d 2 500 mm, hmotnost tažení min 30 t, oko 40 mm/oko 50 mm (+vložka
pro oko 40 mm), s příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm lx

- Lanová vodící kladka pro navíjení (vedení) lana lx
- Plastové (dřevěné) podložky pod podpěry jeřábu min 600 x 600 x 40 mm 4x
- Kladka s nosností nejméně 7 500 kg určená k umístění na sklopné teleskopické

rameno zařízení pro odtah, kladka je určena ke zvýšení vedení lana při vyprošťování 
přes překážky (např. svodidla) lx

- Rozpěrná konzole, nosnost 19 000 kg (1 pár) lx
- Dřevěné zátěžové zakládací klíny 2x
- Pneumatický rázový utahovákse sadou kovaných nástrčných gola klíčů pro matice

nákl. kol lx
- Skříňka na nářadí se třemi zásuvkami pro vložky dílenských vozíků o rozměru vložky

566x337mm s minimální nosností zásuvky 30 kg 2x
- Sadu závěsných koncových svítilen na tažené vozidlo a oranžového majáku včetně

10m kabelu 15 PIN lx
- Zábleskový maják oranžové barvy, magnetický, akumulátorový, dobíječi lx

- Lékárnička velikosti II (B10I34II) lx
- Vyprošťovací rampa s výškově nastavitelnými nohami lx

3.3. K bodu 10 přílohy č.l
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Měrný výkon motoru VYA je s ohledem na předpokládané nasazení mimo jiné při 
dopravních nehodách, záchraně lidských životů a podmínkách, ve kterých bude VYA 
provozován, nejméně 11 kW na 1 000 kg největší povolené hmotnosti VYA

3.4. K bodu 11 přílohy č.l
Vzhledem k tomu, že VYA je určen především k dlouhodobým zásahům, je vybaven 
akumulátorovými bateriemi s vysokou kapacitou, nejméně však každá 180 Ah a 
alternátor s výkonem nejméně 150 Ah. Akumulátorové baterie jsou ve VYA uloženy 
tak, aby byly přístupné pro kontrolu a údržbu bez nutnosti demontáže baterií z VYA. 
V blízkosti uložení akumulátoru je VYA vybaveno přípojným bodem pro nouzové 
startování, v provedení 12 a 24 V. Součástí dodávky jsou startovací kabely (min délka 
8 m, min startovací proud 1000 A, minimální průřez vodiče 50 mm2) s příslušným 
protikusem na jedné straně a barevně odlišenými startovacími kleštěmi 
s vyznačenou polaritou na straně druhé.

3.5. K bodu 13 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena vozidlovým terminálem typu TPM 700 s montážní sadou 
(verze s AVL). Pro napájení tohoto komunikačního prostředku je použito měniče 
napětí 24/12V se stálým proudem výstupního napětí nejméně 8A. Ovládací část 
vozidlového digitálního terminálu je v kabině osádky umístěna v prostoru u předního 
okna tak, aby byla plně obsluhovatelná z místa velitele a částečně obsluhovatelná 
z místa řidiče (vedení komunikace mikrofonem).
Způsob provedení zástavby kabiny osádky VYA komunikačními prostředky vychází 
zTP-STS/14B-2017 a bude upřesněn před realizací zástavby dle reálných podmínek 
v kabině osádky. Jistící prvky komunikačních prostředků jsou v jejich blízkosti 
zřetelně popsány a jsou snadno přístupné. Snadný přístup musí být i k řídícímu 
modulu BER. Vozidlový terminál včetně montážní sady (verze s AVL) dodá zadavatel.

3.6. K bodu 14 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena zařízením (např. tablet Samsung Galaxy Tab S nebo 
Samsung Galaxy Tab. A, používaných u jednotek HZS Pak) s navigací, držák na 
zařízení do vozidla kloubový, se skrytým nabíjením pro tablet soutdoorovým 
obalem, (dodá zadavatel)

3.7. K bodu 15 přílohy č.l
VYA je vybavena zásuvkou 230V se systémem inteligentního dobíjecího zařízení 
akumulátorových baterií sdruženou s přípojným místem pro doplňování tlakového 
vzduchu. Sdružená zásuvka je napojena na tlakovou soustavu vozidla a na systém 
inteligentního dobíjecího zařízení akumulátorových baterií s proudem nejméně 20A.
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Systém je vybaven zařízením, které při připojení sdružené zásuvky zajistí oddělení 
dobíjení akumulátorových baterií od elektrické soustavy VYA, současně zajistí 
dodávku elektrického proudu pro funkčnost dobíječů svítilen, tabletu a dalších 
přístrojů. Vozidlový terminál bude napájen pouze z vozidlových baterií i za 
předpokladu, že je VYA napojen na externí dobíječi zařízení. Součástí sdružené 
zásuvky je proudový chránič. Doplňování tlakového vzduchu umožňuje naplnit 
vzduchovou soustavu nejméně od 0 bar do nejnižší provozní hodnoty, při které 
dojde k vypnutí výstrahy. Doplňování tlakového vzduchu je umožněno i při vypnuté 
spínací skřínce. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 
m, s ukončením rychlospojkou pro vzduch a domovní zástrčkou 230V. Sdružená 
zásuvka 230V je kompatibilní se zástrčkou typu Rettbox-air 230V.

3.8. K bodu 16 přílohy č.l
Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby jsou na obou bocích a na zádi 
umístěny LED zdroje bílého neoslňujícího světla. Tyto zdroje lze zapnout a vypnout 
z prostoru řidiče a z účelové nástavby. Zapnutí je signalizováno v zorném poli řidiče. 
Dále je VYA vybaven bílým LED osvětlením zapuštěným do zábradlí, které je 
umístěno v horní části účelové nástavby.

3.9. K bodu 20 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena topením nezávislým na chodu motoru a jízdě, ovládání je 
umístěno v dosahu řidiče.

3.10. K bodu 21 přílohy č.l 
Kabina osádky je vybavena:
-v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) prostorem pro bezpečné uložení 

dokumentace nejméně formátu A4,
- osvětlením pro čtení dokumentů, umístěným na polohovacím držáku,
-v dosahu velitele vybavena nejméně dvěma samostatnými automobilovými 

zásuvkami CL s napětím 12V s elektrickým proudem každé nejméně 8A a nejméně 
dvěma zásuvkami USB (s elektrickým proudem každé nejméně 2A). VYA je dále 
vybaven jednou automobilovou zásuvkou CL 12V s elektrickým proudem nejméně 
8A a jednou USB zásuvkou s elektrickým proudem nejméně 2A zapojenými přes 
první polohu spínací skříňky a označenými,

- kamerou s nabíjením pro sledování prostoru před VYA (dodá zadavatel). Tato 
souprava je napojena na elektroinstalaci podvozku a je jištěna samostatnou 
pojistkou. Konektor určený pro napojení do kamery je vyveden v prostoru u 
předního okna a ve stropní části u zadní stěny kabiny osádky. Napájení kamery se 
samočinně uvede do provozu po startu motoru VYA,
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- v prostoru spodní části čelního skla je vyveden kabel s napětím 24V a jištěním 5A 
pro připojení mýtné jednotky, vývod je napojen na zdroj po zapnutí spínací skříňky 
pootočením klíče do první polohy.

3.11. K bodu 22 přílohy č.l
Kabina osádky je jednoprostorová, sklopná a vybavena centrálním zamykáním 
s dálkovým ovládáním a s možností uzamknutí kabiny při nastartovaném motoru.

3.12. K bodu 22 přílohy č.l
Kabinou osádky se rozumí prostor (kabina řidiče), který je určen pro řidiče 
(strojníka), velitele a jednu přepravovanou osobu.

3.13. K bodu 22 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena třemi schválenými sedadly, orientovanými po směru jízdy 
a vybavenými bezpečnostními pásy. Třetí sedadlo je umístěno mezi sedadlem řidiče 
a sedadlem velitele a je ve sklopném provedení, z důvodu umožnění přístupu do 
prostoru za sedadly. Výška kabiny od podlahy po interiér střechy je nejméně 1 550 
mm.

3.14. K bodu 22 přílohy č.l
Za opěradly sedadel je prostor pro uložení drobného požárního příslušenství a 
ochranných oděvů pro hasiče. Rozměr od zadní části sedadla velitele (spolujezdce) 
po interiér zadní části kabiny osádky je nejméně 300 mm. V tomto prostoru je místo 
pro bezpečné uložení ochranných přileb, zásahových oděvů, lékárny a dalšího 
příslušenství, které vylučuje jejich samovolný pohyb při náhlé změně směru, 
rychlosti nebo polohy VYA.

3.15. K bodu 22 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena odnímatelnými kryty zpětných zrcátek s dorazy proti 
rozbití při nechtěném sklopení.

3.16. K bodu 22 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena úchytnými prvky pro uložení 3 ks PET lahví o objemu 1,51. 
Tyto úchyty jsou umístěny za sedadly.

3.17. K bodu 22 přílohy č.l
Kabina osádky je vybavena 2 svítilnami a dobíjecími úchyty pro ruční svítilnu v LED a 
ATEX provedení, kompatibilní s typem SUM SURVIVOR LED AC/DC Ex, které jsou 
součástí dodávky. Dobíječ je umístěn mezi sedadlem řidiče a sedadlem hasiče a je
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samostatně jištěn. Dobíječ a komunikační prostředky včetně dobíjení tabletu se 
nechají při dlouhodobějším stání VYA bez možnosti připojení k dobíjení 
akumulátorových baterií odpojit od napětí vozidla pomocí jednoho vypínače se 
světelnou signalizací.

3.18. K bodu 23 přílohy č.l
Zvláštní výstražné zařízení (dále jen ZVZ) umožňuje reprodukci mluveného slova. 
Jeho světelná část je na VYA provedena v souladu s TP-STS/20-2019, a to ve dvou 
samostatných celcích. Hlavní část světelné zařízení (dále jen SZ) a doplňkové svítilny 
(dále jen DS). Všechny prvky světelné části ZVZ mají čiré kryty.
SZ je v přední části VYA tvořeno rampou o výšce nejméně 80 mm a délce nejméně 
1 900 mm. Rampa je osazena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného 
vyzařovacího úhlu a nejméně 8 přímými moduly pro zvýšení intenzity vyzařovaného 
světla ve směru jízdy (každý z modulů s nejméně třemi diodami). Na bocích účelové 
nástavby VYA je SZ tvořeno párem směrových svítilen (každá s nejméně 9 diodami) - 
jedna na každém boku. V zadní části VYA je SZ tvořeno majáky umístěnými poblíž 
zadních rohů účelové nástavby (každý s nejméně 12 diodami). SZ vyzařuje dle bodu 
11, písm. b) TP-STA/20-2019 v jeden okamžik pouze světlo jedné barvy, a to střídavě 
modré barvy na pravé straně a červené barvy na levé straně od podélné osy VYA ve 
směru jízdy-v režimu dvojzáblesk (R65).
VYA je vybaven 3 páry doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 8 diodami) - 1 
pár na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem, 1 pár na bocích 
přední části kabiny osádky nebo předního nárazníku a 1 pár v zadní části VYA. 
Doplňkové svítilny vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019 v jeden okamžik pouze 
světlo jedné barvy, a to střídavě světlo modré barvy na levé straně a světlo červené 
barvy na straně pravé od podélné osy VYA ve směru jízdy - v režimu dvojzáblesk 
(R65). Doplňkové svítilny nejsou synchronizovány se SZ.
Doplňkové svítilny na kabině osádky a přímé moduly pro zvýšení intenzity 
vyzařovaného světla ve směru jízdy v rampě lze v případě potřeby společně vypínat a 
zapínat vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. Doplňkové svítilny v zadní části VYA lze 
v případě potřeby vypínat a zapínat vypínačem na ovládacím panelu ZVZ. Při každém 
zapnutí ZVZ musí být v činnosti všechny jeho světelné části, včetně doplňkových. 
Všechny světelné části ZVZ umožňují vyzařovat alternativně světlo oranžové barvy 
(shodným počtem diod a modulů) sjednou úrovní svítivosti, homologací podle 
EHK65, třída 1, a při současném blokování vyzařování modré i červené barvy a užití 
sirénových tónů. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče a za využití 
převážně kolíbkových vypínačů. Jejich součástí je tlačítko HORN, které funguje 
nezávisle na zvoleném tónu. Spuštění, přepínání a vypnutí tónů je pro řidiče řešeno 
tlačítkem houkačky VYA a je umožněno i samostatným tlačítkem v dosahu sedadla
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velitele. V dosahu sedadla velitele je umístěno také samostatné tlačítko HORN. 
Mikrofon ZVZ je v kabině osádky umístěn mimo prostor osádkou běžně používaných 
zařízení a je připojen do výkonové části ZVZ. Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby 
vyzařoval ve směru jízdy a jeho vyzařování nebylo zásadním způsobem omezeno 
konstrukčními prvky VYA, výbavou a příslušenstvím. Samostatný reproduktor může 
být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (nejméně o 
stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samotného 
reproduktoru). Výstražné zařízení je dále doplněno o jednotónovou pneumatickou 
houkačku ovládanou z místa řidiče, která nezvyšuje celkovou výšku VYA.

3.19. K bodu 24 přílohy č.l
Prostory pro uložení požárního příslušenství v přední části účelové nástavby jsou 
minimálně 1900 mm vysoké s dostatečně dimenzovanou nosností pro uložení 
pracovního materiálu. Veškeré úložné prostory jsou uzamykatelné shodným klíčem.

3.20. K bodu 26 přílohy č.l
Karoserie účelové nástavby, s výjimkou hydraulického nakládacího jeřábu a zařízení 
pro odtah, je vyrobena z plechů a profilů ze slitiny lehkých kovů technologií 
prizmatických šroubovaných spojů a lepení. S ohledem na potřebu očisty a 
dekontaminace je karoserie společně s vnitřními částmi úložných prostor účelové 
nástavby vyrobena technologií lepení plechů ze slitiny lehkých kovů s hladkým 
povrchem. Výstupní a pochozí části účelové nástavby jsou opatřeny úchytnými prvky 
a protiskluzovým povrchem.

3.21. K bodu 26 přílohy č.l
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou 

provedeny z nerezavějícího kovu nebo jiného materiálu s dlouhou životností. Vnitřní 
police a podlahy úložných prostor jsou opatřeny povrchovou úpravou (např. 
gumovým nebo polyuretanovým nástřikem) zamezujícím poškození, odírání 
karoserie uloženým příslušenstvím. Výbava a příslušenství VYA je primárně umístěno 
na výsuvných a otočných prvcích s patřičnou vysokou nosností. Rozměrné a těžce 
manipulovatelné příslušenství je umístěno ve schráně na pochozí vrchní části 
nástavby. Přesné rozmístění bude vzhledem kjeho rozměrům a množství upřesněno 
během výroby VYA.

3.22. K bodu 26 přílohy č.l
Účelová nástavba je vybavena zásobníkem na vodu s uzávěrem s objemem nejméně 

15 I, umožňující oplach rukou a příslušenství a vývodem tlakového vzduchu pro
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připojení externí hadice. Hadice s délkou nejméně 3 m a sofukovací pistolí je 
součástí dodávky.

3.23. K bodu 26 přílohy č.l
Bezpečné vyjmutí příslušenství z bočních schrán musí být umožněno bez použití 
pochozích stupňů nebo plošin.

3.24. K bodu 26 přílohy č.l
Pro osvětlení úložných prostorů je použito bílého neoslňujícího světelného zdroje 
v LED provedení, s krytím nejméně IP 67, umístěného nejméně na jedné straně 
úložného prostoru, který je snadno demontovatelný. Z důvodu mechanické 
odolnosti není přípustné řešení s využitím flexibilních samolepicích LED pásků.

3.25. K bodu 36 přílohy č.l
Pro barevnou úpravu VYA s výjimkou zařízení pro odtah, hydraulického nakládacího 
jeřábu a stabilizačních podpěr je použita bílá barva RAL 9003 a jasně červená barva 
v odstínu RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobnou barvou. Výška bílého 
zvýrazňujícího e 200 až 300 mm.

3.26. K bodu 36 přílohy č.l
Na zadní straně karoserie účelové nástavby je v souladu s předpisem EHK 48/2008 
umístěno úplné obrysové nebo liniové značení v barvě červené, na obou bočních 
stranách karoserie účelové nástavby a kabiny osádky je v celé délce bílého 
zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě bílé. Výška bílého 
zvýrazňujícího pruhu včetně výšky liniového značení podle EHK 48 je nejvíce 350 
mm.

3.27. K bodu 39 přílohy č.l
Na pravé straně zadní části karoserie je umístěn nápis s textem ve dvou řádcích, 
s černým písmen na bílé ploše o výšce písma 14 mm. V prvním řádku je text 
„POŘÍZENO Z FONDU ZÁBRANY ŠKOD" a v druhém řádku je „ČESKÉ KANCELÁŘE 
POJISTITELŮ".

3.28. K bodu 42 přílohy č.l
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je 
umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ 
ZÁCHRANNÝ SBOR", v druhém řádku je název „PARDUBICKÉHO KRAJE".

3.29. K bodu 42 přílohy č.l

9
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4. Na přední části karoserie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI" o výšce písma 100 až 

200 mm. Veškeré nápisy na VYA jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny 
velké abecedy.

5. VYA je za kabinou osádky vybaven hydraulickým nakládacím jeřábem (dále jen „HNJ") 
s níže uvedenými parametry:

- Zdvihový moment nejméně 69 tm (tunometr)
- nosnost při vyložení 2,5 m nejméně 21 000 kg,
- nosnost při vyložení 6 m nejméně 11 000 kg,
- nosnost při vyložení 10 m nejméně 6 000 kg,
- nosnost při vyložení 14 m nejméně 4 000 kg,
- nosnost při vyložení 16 m nejméně 3 500 kg,
- nosnost při vyložení 18 m nejméně 3 000 kg,
- nosnost háku nejméně 22 000 kg,
- úhel otočení výložníku nejméně 3609 s možností nekonečného otáčení, otočný 

systém je vybaven nejméňe dvěma hydromotory
- dosah výložníku od osy otoče je nejméně 20 m, sklopné rameno má nejméně osm 

teleskopických dílů sjednostranným uchycením hydraulických válců pro výsuv, 
hexagonální profil výložníku, multi-výkonný nesekvenční systém vysouvání 
výložníku

-barva výložníku v transportní poloze jasně červená, výsuvné části, hydraulické 
zařízení a vedení, stabilizační podpěry, ovládání a další části HNJ mohou být 
v odstínu černé barvy, případně v barvě materiálu, HNJ je v provedení s antikorozní 
úpravou (např. s kataforézním ošetřením),

- hydraulické nakládací zařízení je vyrobeno v souladu s DIN 15018 a DIN 12999:2011 
A2:2018, únavová třída nejméně HC1 HD5 S21

- přední stabilizační podpěry jsou hydraulicky výsuvné včetně stranového vysunutí 
trámců a hydraulicky otočné o 180° řízené systémem stability,

- automatický systém, který rozpoznává levou a pravou stranu a automaticky řídí 
omezovač zdvihového momentu pro dvě pracovní zóny (nad kabinou a nad 
nástavbou),

- v obou sektorech omezovač zdvihového momentu řídí nezávisle výkon jeřábu podle 
polohy trámců stranového výsuvu podpěr (podle aktuální délky vysunutí 
jednotlivých podpěr, ne pouze zasunuté, částečně nebo plně vysunuté),

- součástí systému je také indikátor náklonu HNJ, který napomáhá vyhodnocení 
situace v momentě, kdy jsou podpěry v pozici mezi (podle aktuální délky vysunutí),

- v momentě, kdy jsou trámce výsuvu podpěr na jedné straně zcela zasunuty, dojde 
na této straně automaticky ke snížení kapacity jeřábu,
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- přední stabilizační podpěry umožňují stabilizaci vozidla nejméně 300 mm pod 
úrovní terénu stabilizovaného VYA a trámce jsou při vysunutí označeny jako 
nebezpečná překážka,

- zadní stabilizační podpěry HNJ jsou tvořeny podpěrami zařízení pro odtah, které 
jsou integrovány do systému řízené stability HNJ (omezení pracovního diagramu 
HNJ v závislosti na stabilizaci VYA),

- stabilizační podpěry jsou vybaveny automatickými zámky pro bezpečné zajištění 
během přepravy a jsou opatřeny výstražnými LED světly pro označení překážky při 
jejich vysunutí,

- systém stability umožňuje práci HNJ v rozsahu 360° (nekonečně) při libovolném 
vysunutí jednotlivých stabilizačních podpěr, maximální nosnost a pracovní diagram 
HNJ jsou vyhodnocovány podle vysunutí jednotlivých podpěr (každá může mít jiné 
vysunutí) a podle toho ve které se nachází pracovní zóně,

- součástí dodávky je dálkové proporcionální rádiové ovládání s možností dobíjení 
v kabině osádky nebo účelové nástavbě VYA, včetně propojovacího kabelu o délce 
nejméně 10 m pro ovládání zařízení v případě poruchy bezdrátového ovládání,

- dálkové proporcionální rádiové ovládání, s dosahem nejméně 150 m, disponuje 
prvky pro snadnou a přehlednou obsluhu:

- ovládáním všech pohybů HNJ včetně ovládání jeřábových podpěr pomocí lineárních 
ovládacích pák a tlačítek,

- ovládáním lanového navijáku umístěného na rameni HNJ,
- centrálním STOP tlačítkem,
- ovládáním pro START a STOP motoru VYA,
- ovládáním otáček motoru, otáčky se samočinně regulují ovládáním pohybů,
- ovládáním zpomalení rychlosti pohybů,
- součástí dálkového ovládání je přehledný podsvícený barevný displej 

s plnohodnotnou kontrolou funkcí HNJ,
- v případě poruchy dálkového ovládání je ovládání HNJ umožněno pomocí ručního 

ovládání hydraulického rozvaděče, které je umístěno na hlavním sloupu HNJ,
- HNJ je vybaven integrovanou olejovou nádrží s kapacitou odpovídající maximálnímu 

rozložení HNJ, součástí HNJ je chladič hydraulického oleje,
- hydraulické hadice jsou vedeny vnitřkem hlavního sloupu HNJ tak, aby byly 

chráněny proti poškození,
- sklopný teleskopický výložník je vybaven nejméně dvěma ' ' LED světly se

svítivostí nejméně 1 500 Im a krytím nejméně IP 68 pro osvětlení místa manipulace 
s břemenem za snížené viditelnosti,

- HNJ je opatřen na sklopném rameni hydraulickým lanovým navijákem s kontrolou 
přepětí lana a s nosností nejméně:

- 2 500 kg při vysunutí výložníku 18 m,

11
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- 5 000 kg při vysunutí výložníku 10 m,
- 9 000 kg při vysunutí výložníku 5 m,

Naviják umožňuje samočinné (bez zásahu obsluhy) odvíjení a navíjení lana 
v závislosti na vysouvání a zasouvání teleskopického výložníku, a tím udržuje 
konstantní vzdálenost mezi kladkou na rameni a zavěšeným břemenem.

6. VYA je v prostoru předního nárazníku vybaven hydraulickým lanovým navijákem ComeUP- 
winch HV 15000, který pro zástavbu dodá zadavatel.

7. VYA je v zadní části vybaven teleskopickým vyprošťovacím zařízením s možností odtahu 
nepojízdných nákladních vozidel za nápravu (tzv. odtahové brýle) s níže uvedenými 
parametry (dále jen „zařízení"):

- Zařízení tvoří:
- Hlavní rameno s maximálním úhlem zdvihu (od rámu vozidla) nejméně 25°, zvedání 

hlavního ramena je pomocí dvou hydraulických válců
- Sklopné teleskopické rameno se dvěma hydraulicky výsuvnými prodlouženími, 

délka ramene v zasunutém stavu od osy sklápění ke středu čepu pro upevnění 
příslušenství pro odtah je nejvíce 1 500 mm, tuto vzdálenost je možné vysunutím 
kontinuálně prodlužovat až na vzdálenost nejméně 3 800 mm (od osy sklápění ke 
středu čepu pro upevnění příslušenství pro odtah), sklopné rameno umožňuje 
sklápění nejméně v rozsahu +909 až -159 od vodorovné roviny (měřeno při 
transportní poloze hlavního ramene).

-Obě ramena jsou z důvodu vyšší bezpečnosti vybavena systémem pro zachycení 
samovolného poklesu při poruše hydraulického systému.

- nosnost zařízení:
- maximální technicky přípustná nosnost zařízení je nejméně 20 000 kg,
- nosnost zařízení při použití držáku kol („odtahových brýlí") a vzdálenost od 

středu rozvoru zadních náprav VYA po střed kola taženého vozidla nejméně 3,5 
m a při rychlosti tažení nejméně 40 km/h je nejméně 8 000 kg,

- nosnost zařízení při použití držáku kol („odtahových brýlí") a vzdálenost od 
středu rozvoru zadních náprav VYA po střed kola taženého vozidla nejméně 6 m 
a při rychlosti tažení nejméně 40 km/h je nejméně 6 000 kg,

- nosnost zařízení při použití zdvihacích vidlic a vzdálenost od středu rozvoru 
zadních náprav VYA po střed zdvihacích vidlí nejméně 3 m a při rychlosti tažení 
nejméně 40 km/h je nejméně 8 200 kg,

- nosnost zařízení při použití zdvihacích vidlic a vzdálenost od středu rozvoru 
zadních náprav VYA po střed zdvihacích vidlí nejméně 5,5 m a při rychlosti 
tažení nejméně 40 km/h je nejméně 6 200 kg,
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- součástí zařízení jsou 2 hydraulické navijáky s vyvedením lana v zadní části hlavního 
ramene, tažná síla každého navijáku je nejméně 200 kN při nejmenším navinutí lana 
a nejméně 130 kN při plném navinutí lana. Navijáky jsou opatřeny pořadačem lana 
při jeho navíjení a směrovou kladkou. Rychlost navíjení (odvíjení) lana je možné 
přepínat mezi dvěma rychlostmi. Navijáky umožňují protažení lana přes pomocné 
kladky, které lze umístit na zařízení v zadní části VYA. Lana obou navijáku mají 
průměr nejvíce 24 mm a pracovní délku nejméně 50 m. Lana jsou zakončena 
pevným okem s výztuhou a jsou opatřena hákem, který je připevněný spojkou 
s odpovídající nosností. Háky tažných lan umožňují v transportní poloze zafixování. 
Navijáky jsou vybaveny pneumaticky ovládanou blokací spojky s možností jejího 
uvolnění pro volné ruční odvíjení lana. Spojka se samočinně sepne při spuštění 
hydraulického pohonu navijáku,

- ruční (hlavní) ovládání celého zařízení včetně hydraulických navijáků je umístěno 
v pravé zadní části účelové nástavby a je vybaveno optickým indikátorem zatížení 
zadních náprav, v tomto prostoru je dále umístěno i centrální STOP tlačítko,

- součástí dodávky je dálkové proporcionální rádiové ovládání s možností dobíjení 
v kabině osádky nebo účelové nástavbě VYA, včetně propojovacího kabelu o délce 
nejméně 10 m pro ovládání zařízení v případě poruchy bezdrátového ovládání,

- zařízení umožňuje použití přípravků pro odtah havarovaných vozidel uvedených 
v bodě 3.2 těchto technických podmínek,

- zařízení je zadní části vybaveno držákem tažné tyče pro její převoz,
- zařízení je zadní části vybaveno otočným držákem s tažným zařízením, pro tažení 

přívěsů o celkové hmotnosti nejméně 30 000 kg,
- zařízení je v zadní části vybaveno nejméně:

- 1 x zásuvkou 15 PIN 24V ISO 120981,
- 1 x vzduchové rychlospojky Duo Matic1,
- 1 x vzduchové rychlospojky pro dvouokruhové brzdové soustavy splňující ISO 

17281, případně přechodka z rychlospojky Duo Matic1,
- 1 x zásuvkou 15 PIN 24 V na navíjecím bubnu pro osvětlení taženého vozidla, o
min. délce 20 m (buben uložen v nástavbě)
- 1 x vývodem tlakového vzduchu pro připojení externí hadice na navíjecím
bubnu, o minimální délce hadice 20 m (buben uložen v nástavbě)

- hlavní rameno teleskopického vyprošťovacího zařízení je vyrobeno z pevnostní oceli 
typu „Hardox"1 nebo „Domex"1, případně z jiné vysoko pevnostní oceli shodných 
nebo lepších vlastností,

- pístnice hydraulických válců jsou vyrobeny z chrom-niklové oceli materiálového 
složení nejméně Ni35/Cr201,

- veškeré kovové příslušenství určené pro odtah vozidel je opatřeno antikorozní 
povrchovou úpravou (např. kataforézním ošetřením),
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- olejová nádrž s kapacitou odpovídající maximálnímu rozložení zařízení je vybavena 
olejovým filtrem a ukazatelem množství oleje,

- hydraulický systém zařízení je vybaven systémem zabraňujícím ztrátě tlaku 
z hydraulického systému v případě poškození tlakových hydraulických hadic a 
systémem zabraňujícím poškození při vzniku zpětného tlaku, rázu,

- zařízení je v zadní části vybaveno dvěma hydraulicky výsuvnými stabilizačními 
podpěrami pro zapření a stabilizaci VYA při vyprošťovacích pracích o vozovku 
včetně otočných nebo sklápěcích hrotů pro zapření a stabilizaci VYA např. mimo 
zpevněné komunikace, dále toto stabilizační zařízení tvoří zadní stabilizační podpěry 
HNJ a je integrováno do systému řízené stability HNJ (umožňuje omezení 
pracovního diagramu HNJ),

- zařízení je vybaveno ochrannou gumovou clonou hlavního a sklopného 
teleskopického ramena proti odlétávajícím nečistotám při jízdě, tato guma je 
umístěna v prostoru mezi koly zadní nápravy.

8. Náhradní kolo k VYA, s obutím pro přední nápravu, je dodáno příbalem, VYA je vybaven 
veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou 
motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

9. S ohledem na požadované nasazení VYA v kopcovitém a hornatém území, je pro jeho 
výrobu použit automobilový podvozek s vysokou stabilitou a celkovou výškou nezatíženém 
stavu nejvíce 4 000 mm.

10. S ohledem na prostorové podmínky požární stanice je délka kompletního VYA 
v transportní poloze nejvíce 11 000 mm.

11. S ohledem na předpokládané vyproštění a následné odtažení plně zatížených 
havarovaných vozidel při mimořádných událostech je největší technicky přípustná 
hmotnost soupravy VYA, uvedená v osvědčení o registraci, nejméně 120 t. Této hmotnosti 
jsou přizpůsobeny veškeré důležité součásti VYA, především brzdový systém a nosnosti 
náprav.

12. Pokud je VYA vybaven zadními sdruženými svítilnami s koncovými, brzdovými a 
směrovými světly, nejsou parametry stanovené předpisy pro homologaci omezeny 
žádným ochranným či jiným prvkem. Zadní svítilny jsou v LED provedení osazené 
v maximálním počtu, jaký umožňuje daný předpis.

13. Výfukové potrubí od motoru VYA je vyvedeno nad účelovou nástavbu (s platnou 
homologaci), je ukončeno kolenem s vývodem doleva a umožňuje napojení na odsávání
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výfukových plynů v garážovém stání. Zadavatel dodá pro montáž magnet pro přichycení 
odsávacího zařízení.

14. Všechny nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro 
provoz na blátě a sněhu s výrobním označením „M+S" a nejméně obě zadní nápravy pro 
provoz na sněhu a ledu s výrobním označením „alpský štít", který zobrazuje emblém hory 
se sněhovou vločkou v souladu s přílohou č. 12, písmena F, vyhlášky č. 341/2014 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů1, index rychlosti nejméně „K". Obě zadní nápravy jsou vybaveny 
zdvojenou montáží kol (tzv. dvoumontáž"). Všechny použitelné varianty druhů a typů 
pneumatik pro dané vozidlo jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický 
průkaz)

15. VYA je vybaven nejméně zařízením ABS případně zařízením se stejnou funkcí.

16. Podvozková část VYA je vybavena převodovkou s manuálním řazením (nejméně 16 
rychlostních stupňů), která umožňuje jízdu VYA i mimo zpevněné komunikace, na blátě a 
sněhu, při brodění apod. VYA je vybaven hydrodynamickým retardérem (intardérem) pro 
posílení brzdného účinku.

17. Ovládání pomocného pohonu (PTO) je umístěno v kabině osádky v dosahu řidiče. Zapnutí 
PTO je signalizováno v zorném poli řidiče v přístrojové části kabiny osádky. Výkon PTO pro 
hydraulické čerpadlo je odpovídající potřebnému výkonu pro současnou činnost HNJ a 
zařízení pro odtah včetně všech navijáků. VYA může být vybaven více PTO.

18. Podvozková část VYA je vybavena čtyřmi nápravami, minimálně dvě přední jsou řiditelné, 
všechny čtyři jsou poháněné, pohon předních dvou náprav je připojitelný nebo 
odpojitelný. Veškeré poháněné nápravy jsou vybaveny uzávěrkami diferenciálu, včetně 
mezinápravového diferenciálu. Z důvodu umístění HNJ a zařízení pro odtah je dovolené 
zatížení dvou předních náprav nejméně 9 t každé samostatně, a obou zadních náprav 
nejméně 13 t každé samostatně.

19. VYA je v zadní části vybaven kamerovým zařízením s vyhříváním pro vizuální kontrolu 
prostoru za vozidlem při jízdě vzad. Barevný displej s úhlopříčkou nejméně 5" je umístěn 
vzorném poli řidiče. Toto zařízení se samočinně aktivuje při zařazení zpětného 
rychlostního stupně a umožňuje i manuální zapnutí a vypnutí.

20. Maximální rychlost VYA je nejméně 100 km.hr1. VYA není vybaven omezovačem rychlosti a 
tachografem.
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21. Odpružení první a druhé nápravy je pneumatickými vlnovci, odpružení třetí a čtvrté 
nápravy je listovými pery v kombinaci s pneumatickými vlnovci.

22. VYA je dále vybaven:
- autorádiem s USB,
- elektricky stavitelnými a vyhřívanými zpětnými zrcátky,
- elektricky ovládanými okny dveří kabiny osádky,
- výškově a podélně stavitelným odpruženým sedadlem řidiče,
- výškově a podélně stavitelným volantem,
- snadno omyvatelnými potahy sedadel (např. vinyl),
- klimatizací,
- předními mlhovými světlomety,
- předními LED světly pro denní svícení,
- předními LED potkávacími a dálkovými světly,
- přídavnými LED dálkovými světly nad čelním sklem,
- dvěma pracovními LED světlomety na zádi vozidla a dvěma pracovními LED 

světlomety umístěnými na rámu zpětných zrcátek, pro osvícení prostoru za VYA při 
jízdě mimo pozemní komunikace za snížené viditelnosti, ovládání těchto světel je 
umístěno v dosahu řidiče.

23. S ohledem na možnost nasazení požárního automobilu mimo jiné i při přípravě na 
mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva 
před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a 
válečného stavu, kdy není možné vyloučit obtíže se zásobováním jednotek požární 
ochrany například činidlem Ad Blue, případně pohonnými hmotami z veřejné distribuční 
sítě, konstrukce motoru umožňuje provoz:
a) Bez činidla Ad Blue, a to bez omezení výkonových parametrů a snížení životnosti 

motoru a bez potřeby zvýšené údržby či servisních zásahů během provozu či po jeho 
ukončení,

b) Při použití jednotného paliva označovaného podle vojenských standardů F 34 bez 
přidaných aditiv. Součástí dodávky takové techniky jsou veškeré potřebné součásti a 
případné nářadí k úpravě výfukové soustavy.

V případě, kdy tyto technické podmínky nezaručuje motor podle aktuálně platné emisní 
normy, lze použít motor podle nižší emisní normy při plnění ostatních aktuálních předpisů 
pro provoz vozidla na pozemních komunikacích. Uvedený provoz musí zaručovat 
stanovenou životnost motoru a celé výfukové soustavy, dosavadní požadavky na servisní 
úkony po použití a na výkonové parametry požárního automobilu. Podrobný postup úprav 
potřebných k popsanému provozu je zapracován do návodu k obsluze.
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Příloha č. 3 Zadávací dokumentace HSPA-2463-7/2021
„Vyprošťovací automobil - FZŠ 2021“

24. Pro výrobu VYA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší než 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

25. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do VYA 
splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem 
(homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
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OP-5695HZS Pardubického kraje
VYA - Vyprošťovací automobil - FZŠ 2021 {1 ks)
Seznam dodávaného příslušenství

3.2. Dodavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby následující příslušenství:

Název - popis zadavatele Název - popis "KOBIT-THZ CZ" Počet MJ

Víceúčelový zvedací otočný nástavec pro rychlé 
nasazení příslušenství pro odtah (pokud není 
pevnou součástí zařízení pro odtah)

víceúčelový zvedací otočný nástavec pro rychlé 
nasazeni příslušenství pro odtah - 1ks

1 ks

Zvedací nástavec s upevňovacími čepy zvedací nástavec s upevňovacími čepy - 2ks 2 ks

Nastavitelný držák kol, sada 2 ks (pravý/levý) v 
provedení „U“ z jednoho kusu, včetně 
nastavovacích tyčí

nastavitelný držák kol, sada 2 ks (pravý/levý) v 
provedení „U“ z jednoho kusu, včetně nastavovacích 
tyči

1 sada

Upevňovací pás kola s ráčnou, délka 4, 5m pro nákl. 
automobily a autobusy

upevňovací pás s ráčnou na kola, délka 4500mm pro 
nákladní automobily a autobusy - 2 ks

2 ks

Páka pro stahovací ráčnu páka pro stahovací ráčnu - 1ks 1 ks

Upevňovací pás kola pro boční upevnění pneu 
nákladních automobilů

upevňovací pás kola pro boční fixaci pro nákladní 
vozidla a autobusy- 2 ks

2 ks

Upevňovací pás kola pro dodávkové a osobní 
automobily

upevňovací pás kola pro dodávky a osobní 
automobily - 2 ks

2 ks

Sada upevňovacích pásů obsahující: 2 upínací 
pásy pro kolo a 4 upínací pásy s ráčnou pro držák 
kol

sada (1x) upevňovacích pásů obsahující: 2 upínací 
pásy pro kolo a 4 upínací pásy s ráčnou pro držák kol

1 sada

Zvedací adaptér pro zdvihací vidlice zvedací adaptér pro zdvihací vidlice - 2 ks 2 ks

Zvedací adaptér pro zdvihací vidlice, vysoké 
provedení

zvedací adaptér pro zdvihací vidlice - vysoké 
provedení- 2 ks

2 ks

Sada zdvihacích vidlic pro uchycení pod nápravou 
nebo rámem vozidla (4 páry)

sada (1x) zdvihacích vidlic pro uchycení pod 
nápravou nebo rámem vozidla, 4 páry

1 ks

Upínací pás s ráčnou a dvěma háčky, d 1000 mm, 
nosnost nejméně 5 t

upínací pás s ráčnou a dvěma háčky, d 1000mm, 
nosnost 5000kg- 2ks

2 ks

Upínací pás s ráčnou a dvěma háčky, d 5000 mm, 
nosnost nejméně 5 t

upínací pás s ráčnou a dvěma háčky, d 5000mm, 
nosnost 5000kg -2ks

2 ks

Sada tažných čepů obsahující: sada tažných čepů obsahující:

- Tažné zařízení průměr 39 mm (čep) s kulovým 
čepem ISO 50

čep 039, s kulovým čepem ISO 50-1x 1 ks

- Tažné zařízení průměr 49 mm (čep) čep049-1x 1 ks

- Tažné zařízení průměr 55,8 mm (čep) čep 0 55,8 - 1x 1 ks

- Adaptér pro tažné čepy adaptér pro tažné čepy- 1x 1 ks

Tažná tyč, d 2 500 mm, hmotnost tažení min 30 t, 
oko 40 mm/oko 50 mm (+vložka pro oko 40 mm), s 
příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm

tažná tyč, d 2500mm, hmotnost tažení30t, oko 
40mm/oko 50 mm (+ vložka pro oko 40mm), s 
příčnými červenými a bílými pruhy o šířce 75 mm -1 
ks

1 ks

Lanová vodící kladka pro navíjení (vedení) lana lanová vodicí kladka pro navíjení lana -1 ks 1 ks

Plastové (dřevěné) podložky pod podpěry jeřábu 
min 600x600x40mm

plastové podložky pod podpěry 600x600x40 mm, 
včetně držáku - 4 ks

4 ks

Kladka s nosností nejméně 7 500 kg určená k 
umístění na sklopné teleskopické rameno zařízení 
pro odtah, kladka je určena ke zvýšení vedení lana 
při vyprošťování přes překážky (např. svodidla)

kladka s nosností 7500kg pro umístění na sklopné 
teleskopické rameno zařízení pro odtah, kladka je 
určena ke zvýšení vedení lana při vyprošťování přes 
překážky -1 ks

1 ks

Rozpěrná konzole, nosnost 19 000 kg (1 pár) rozpěrná konzole, nosnost 19000 kg (1 pár) - 1x 1 ks

Dřevěné zátěžové zakládací klíny dřevěné zátěžové zakládací klíny - 2 ks 2 ks

Pneumatický rázový utahovák se sadou kovaných 
nástrčných gola klíčů pro matice nákl. kol

Pneumatický rázový utahovák 3/4"
2115Nm FACOM NK.3000F

1 ks

Kované nástrčné klíče, ořechy 17-65mm, 
3/4", šestitihrany, kód: F-6142MPB

1 sada

Skříňka na nářadí se třemi zásuvkami pro vložky 
dílenských vozíků o rozměru vložky 566x337mm s 
minimální nosností zásuvky 30 kg

Skříňka na nářadí se zásuvkami pro 
vložky dílenských vozíků

2 ks

Sadu závěsných koncových svítilen na tažené 
vozidlo a oranžového majáku včetně 10m kabelu 15 
PIN

Lišta se zpětnými světly, kód: 300 555 1 ks

Zábleskový maják oranžové baivy, magnetický, 
akumulátorový, dobíječi

Akumulátorový nabíjecí výstražný 
oranžový maják LED, magnetické 
uchycení

1 ks

Lékárnička velikosti ii (B1013411) Lékárnička velikosti II - ER-20/HZS/II -
luksak

1 ks

Vyprošťovací rampa s výškově nastavitelnými 
nohami

Sklopná pracovní plošina WORKMASTER 
PLUS P s protiskluzným povrchem R13 
včetně 4ks prodloužení nosného profilu, 
(bez zábradlí), kód: 42304 + 40922

1 ks


