Metodický postup
pro zařazení darovaného, zahraničního, staršího a již použitého
zásahového požárního automobilu k jednotce požární ochrany
Darovaný zahraniční, starší a již používaný, zásahový požární automobil se zařazuje
k jednotce požární ochrany podle následujících pravidel:
1.

Zásahový požární automobil byl určen pro použití v jednotce PO v zemi, ze které byl
darován.

2.

Zásahový požární automobil je způsobilý k provozu na pozemních komunikacích v České
republice.

3.

Zřizovatel jednotky PO:
a) provede ověření jeho způsobilosti pro zařazení k jednotce PO na základě uzavřené
dohody s TÚPO Praha,
b) doloží jeho nabytí darovací smlouvou.

4.

TÚPO Praha ověří, zda zásahový požární automobil:
a) nevykazuje závady proti bezpečnosti při jeho použití,
b) svými věcnými prostředky PO a namontovanými armaturami je kompatibilní
se zavedenými prostředky podle standardů v ČR, jako je např. osazení požárního
čerpadla spojkami podle příslušné ČSN na výtlačných, přívodních, sacích a případně
dalších hrdlech,
c) svým rozsahem požárního příslušenství odpovídá typu zásahového požárního automobilu,
d) barevným provedením a použitým zvláštním výstražným zařízením odpovídá právnímu
prostředí v ČR,
e) vykazuje deklarované výkonové parametry požárního čerpadla, pokud je jeho součástí.

5.

Ověření provedené TÚPO trvá osm hodin, zásahový požární automobil s plnou palivovou
nádrží je k ověření přistaven ve smluvený den do 08.00 hodin, při standardním průběhu
ověření je připraven k předání smluvnímu partnerovi v 16.00 hodin téhož dne.

6.

Na základě ověření zásahového požárního automobilu TÚPO stanoví jeho nové typové
národní označení.

7.

U zásahových požárních automobilů vybavených požárním čerpadlem se provádí ověření
jeho průtoku, tlaku a těsnosti a ověření zařízení pro zavodnění v souladu s ČSN EN 1028.
Hodnota získaná ověřením čerpacího zařízení včetně ověření objemového parametru nádrže
na vodu se pak použije jako platný výkonový parametr pro národní označení.

8.

TÚPO na základě ověření vystaví „Osvědčení o způsobilosti požárního automobilu
k zařazení k jednotce PO“. Jsou-li v rámci ověření zjištěny závady, uvedou se v citovaném
dokladu s tím, že zařazení do jednotky PO je podmíněno jejich odstraněním. Osvědčení je
vydáno
pouze
pro potřebu jednotky PO a je nepřenosné.

9.

Cena za ověření zásahového požárního automobilu je stanovena jako paušální částka ve výši
9.600,- Kč.
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