
PŘÍLOHA č. 1 

Technická specifikace dodávkového automobilu Ford Transit 350L  

 pro potřeby JSDHO Tlumačov. 

 

A Základní technická specifikace 
1. Předmětem technické specifikace je pořízení dodávkového automobilu, který bude 

následně upraven  na „Dopravní automobil“ kategorie podvozku 1 a hmotnostní třídy 
do 3500 kg, provedení podle rozsahu vybavení požárním příslušenstvím - základní 
(dále jen „DA“) dle níže uvedených požadavků. Úprava dodávkového automobilu 
bude předmětem samostatného poptávkového řízení. 

2. DA bude splňovat požadavky : 
a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, 
b) stanovené vyhláškou č. 53 / 2010 Sb., kterou s mění vyhláška č. 35 / 2007 Sb.,                     

o technických podmínkách požární techniky (dále jen „vyhláška“) a doložením 
prohlášení o shodě výrobku, 

c) stanovené vyhl. č. 247/2001 Sb. o organizaci a činnosti jednotek požární 
ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb., 

d) uvedené v této technické specifikaci. 

B Další technické podmínky vycházející z přílohy č. 1 vyhlášky   
 

3. K bodu 10 
Motor splňuje příslušnou emisní normu. 

4. K bodu 10 
DA je vybaven motorem o měrném výkonu nejméně 25 kW.1000 kg-1. 

5. K bodu 12 
DA bude  osazen analogovou radiostanicí Motorola  GM 360 

6. K bodu 20 
DA je vybaven nezávislým topením na chodu motoru a jízdě. 

7. K bodu 22 

Kabina osádky je vybavena sedadly. Tato sedadla jsou umístěna tak, aby umožňovala 
sedět pouze čelem ke směru jízdy. 

8. K bodu 22 
Kabina osádky je vybavena minimálně třemi dveřmi (druhé boční posuvné dveře na 
pravé straně). Přístup ze zadu je dvoukřídlovými závěsnými dveřmi, které se otevírají 
o 180°. 

9. K bodu 23 
Kabina osádky je na přední straně vybavena dvěma svítilnami LED diodovými 
s modrým přerušovaným světlem, které jsou ovládány společně se zvláštním 
výstražným zařízením.  
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10. K bodu 23 
Na kabině osádky jsou dva zábleskové nebo LED diodové majáky modré barvy, siréna 
s možností volby tónů. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného 
slova. 

11. K bodu 23 
V zadní části DA jsou umístěny dvě svítilny LED diodové s modrým přerušovaným 
světlem, které jsou ovládány společně se zvláštním výstražným zařízením.  

12. K bodu 38 
Vnitřní úložný prostor DA za 3. řadou sedadel je v minimální délce 1000 mm (měřeno 
od 3. řady sedadel po zadní dveře – na podlaze). 

13. K bodu 38 
Vnitřní úložný prostor DA je obložený materiálem PVC, gumová podlaha a čalounění 
stropu je v celé délce DA. V nákladovém prostoru jsou úchytná oka i osvětlení. 

14. K bodu 41 
DA je z obou stran označen „DA-L1Z “ 

15. K bodu 42 
Na přední a zadní části karosérie kabiny osádky je umístěný nápis „HASIČI“ podle 
odst. 4 § 2 vyhlášky č. 226/2005 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 

16. K bodu 42 
Na předních dveřích v bílém pruhu nápis s označením místa dislokace jednotky ve 
dvou řádcích " SBOR DOBOVOLNÝCH HASI ČŮ TLUMAČOV"  (výška písmen 
28 mm, mezera mezi řádky 32 mm) 
 
 

C Technické podmínky pro DA  (příloha č. 2 vyhlášky) 

17. K bodu 8 
Kabina osádky je vybavena 9 sedadly. Všechna sedadla jsou vybavena tříbodovými 
bezpečnostními pásy. Před sedadlem řidiče a spolujezdce je airbag.  
V prostoru 2. a 3. řady sedadel je minimální výška (od podlahy po strop) 1700 mm). 
Trojsedadlo ve 2. a 3. řadě, ve 2. řadě zúžené, sklopná pravá třetina opěradla, ve 3. 
řadě sklopné celé opěradlo v plné šíři, obě řady vyjímatelné. 
 

18. K bodu 9 
Do úložného prostoru, odděleného pevnou přepážkou a střechu DA bude možné 
instalovat  následující požární příslušenství, včetně upevnění: 
 
� Přenosný hasící přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 138B 1 ks 
� Přenosný hasící přístroj C02 s hasící schopností 89B 1 ks 
� Rukavice lékařské pro jednorázové použití 12 párů 
� Vyprošťovací záchranářský nůž na bezpečnostní pásy 1 ks 
� Vytyčovací páska červeno – bílá 100 M 1 ks 
� Uchycení pro požární stříkačku  (  stříkačku dodá zadavatel ) 1 ks 
� Střešní nosič k uchycení sacích hadic (4ks sacích hadic  á 2,5m – 

příslušenství dodá zadavatel)   1 ks 
� Box na uložení hadic (6 x B75 a 8 x C52 – příslušenství dodá zadavatel ) 1        ks 
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� Box na uložení technických prostředků (2 x rozdělovač, 4 ks proudnice C, 
2x sací koš – příslušenství dodá zadavatel) 1        ks 

� Box na příslušenství 1 ks 
� Dobíjecí úchyty pro ruční svítilny   2 ks 
� Ruční svítilna  2 ks 
� Požární světlomet 12V, 55W –halogenový nebo se stejnou svítivostí LED 

diodový, s magnetickým podstavce a přívodním kabelem. 2  ks 
� Lékárnička velikost III  1 ks 
 

D Další technické podmínky 

19. DA je vybaven adaptivním elektronickým stabilizačním systémem – ESP ( ABS + 
EDS ). 

20. DA je vybaven třetím brzdovým světlem. 

21. DA je vybaven kotoučovými brzdy na všech kolech. 

22. DA je vybaven a radiem AM/FM s dopravním hlášením, CD přehrávačem, včetně   
dálkového  ovládání na sloupku řidiče. 

23. Kabina osádky je s tónovanými skly, přední sklo vyhřívané. 

24. DA je vybaven panoramatickými elektricky ovládatelnými, vyhřívanými vnějšími 
zrcátky. 

25. DA je vybaven elektrickým ovládáním předních oken. 

26. DA je vybaven vnitřním zpětným zrcátkem. 

27. Zadní dveře DA jsou prosklené, vybavené stěračem s ostřikovačem. 

28. V zadní části v prostoru 3. řady sedadel DA na pravé i levé straně je výklopné okno. 

29. DA je vybaven centrálním zamykáním s jedním klíčem (samonabíjecí voděodolný klíč 
dálkového ovládání, 2 fáze ovládání kabina/skříň).  

30. DA je vybaven nastavením světlometů z kabiny řidiče.  

31. DA je vybaven posilovačem řízení. 

32. Za předními i zadními koly jsou umístěny lapače nečistot. 

33. Náhradní kolo je shodného typu s kolem přední nápravy. 

34. Rokem výroby automobilu je rok 2012 příp. 2013 nebo 2014 

35. Počet ujetých kilometrů maximálně 20 000 km 

36. Barva červená RAL  

37. Součástí dodávky DA je : 
- výstražný trojúhelník 1 ks 
- reflexní vesta 1 ks 
- klíč na kola 1 ks 
- zvedák 1 ks 
- sada žárovek vnějšího osvětlení 1 sada 
- český návod k obsluze DA 1 ks 
- servisní prohlášení pro DA (celý dopravní automobil) 1 ks 

 

Termín dodání do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy 
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