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DOTACE OBCÍM PRO JEDNOTKY SBORŮ 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE 
 

 

Hasiči pozor!  

Od 21. ledna do 10. února 2021 mohou vaše jednotky žádat krajský úřad mimojiné 

o dotace na nákup nových věcných nebo technických prostředků požární 

ochrany. Odkaz na program RP12-21 na webových stránkách krajského úřadu je ZDE. Na 

tomto odkazu najdete vzor žádosti, prostřednictvím kterého může i vaše jednotka 

požádat o dotaci. 

 

Dle počtu obyvatel vaší obce můžete zažádat o dotaci ve výši 50 - 70% nákladů na 

pořízení vybavení a dotace bude udělena ve výši od 50 do 350 tisíc korun. 

 

Seznam vybavení, které lze takto pořídit, je uveden na stranách 3 až 5 popisu projektu, 

odkaz ZDE. 

 

Kolegové z pobočky Požární bezpečnosti s.r.o. ve Zlíně jsou plně připraveni pomoci 

vám vybrat vybavení, které lze na tyto dotace pořídit. Níže v tomto dokumentu vám 

posíláme výběr z položek, které plní požadavky dotačního programu. Kompletní katalog 

vybavení, na které lze dotaci uplatnit a které vám umíme dodat, mají k dispozici kolegové 

na zlínské prodejně a čítá několik desítek položek. 

 

Podle vašich požadavků vám připravíme nabídku na míru. Zároveň vám naši kolegové ze 

Zlínské pobočky budou umět nabídnout lepší cenové podmínky, než vidíte na našem webu 

či v katalogu, v závislosti na objemu nabídky a množství kusů konkrétních položek. 

 

 

https://www.kr-zlinsky.cz/rp12-21-dotace-obcim-pro-jednotky-sboru-dobrovolnych-hasicu-obci-zlinskeho-kraje-aktuality-16675.html#rozumim
https://www.kr-zlinsky.cz/clanky/aktuality/16675/p01-program-rp12-21.docx
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VYBRANÉ POLOŽKY 
 

Kalové čerpadlo HERON EMPH 80 W 
 

Robustní kalové čerpadlo se zesílenou konstrukcí a výkonným motorem (6,5HP) určené pro 
nasazení při odčerpávání znečištěné vody z výkopů, jímek, prostor zatopených při záplavách 

apod.  
 

✓ obsah pevných částic do průměru: 25mm  

✓ nepřetržitý provoz: 2,5-3 hodiny  

✓ maximální průtok: 1300 l/min 

✓ výtlačná výška: 26m 

✓ spojka vstup/ výstup: B75 

✓ hmotnost: 50 kg 

 

 

Cena bez DPH:   11 314,00 Kč  Cena s 21% DPH:   13 690,00 Kč 
 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/1401/974/heron-emph-80-w-kalove-cerpadlo.html 

 
 

 

Kalové čerpadlo Rosenbauer Nautilus 4/1 
 

 
✓ čerpání vody a kalové vody z uzavřených prostor 

✓ čerpadlo díky svým vlastnostem vydrží bez čerpání vody až 1 hodinu 

✓ bezolejový a bezúdržbový motor  

✓ možnost sání vody až do výšky hladiny 4 mm  

✓ napájení: 230V 

✓ jmenovitý proud: 9A 

✓ max.průtok: 510l/min 

✓ max. průchod částic: 8mm 

✓ max. teplota kapaliny: 35°C 

✓ max. dopravní výška: 20 m 

✓ hmotnost: 23 kg 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH:   38 661 Kč   Cena s 21% DPH:   46 780,00 Kč 
 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3128/3070/kalove-cerpadlo-rosenbauer-nautilus-4-1.html 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/1401/974/heron-emph-80-w-kalove-cerpadlo.html
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Dýchací přístroj Dräger PSS 4000, maska s kandahárem 

 
Možnost změny konfigurace dle přání zákazníka. 

 
✓ nosič PSS 4000 (dle ČSN En 137:2006, část 2)  

✓ držák plicní automatiky 

✓ plicní automatika PSS-P (přetlak., krátká hadice)  

✓ Maska FPS 7730 s kandahárem S-fix UNI 

✓ Ocelová láhev 6l 

 

 
 

 
 
 

Cena bez DPH:  27 479,00 Kč   Cena s 21% DPH:   33 250,00 Kč 
 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/2501/3475/dychaci-pristroj-pss-4000-maska-s-kandaharem.html 

 

 

Elektrocentrála HONDA ECT 7000 PG   
 

Model velké, třífázové elektrocentrály s regulací výstupu pomocí AVR. Vysoce výkonný a 
odolný alternátor je totiž oproti standardním typům asynchronní a disponuje mimořádně 

vysokým krytím proti vodě a prachu IP54. Výkonný a vysoce odolný alternátor pohání 
spolehlivý profesionální motor řady GX s dlouhou životností a to vše ukotveno v pevném a 
odolném ocelovém rámu. 

 
✓ počet fází: 3  

✓ motor: GX 390; 4-taktní zážehový jednoválec  

✓ maximální výkon (kVA): 4,0 / 7,0  

✓ jmenovitý výkon (kVA): 3,6 / 6,5  

✓ jmenovitá frekvence (Hz): 50  

✓ provozní doba (hod): 2,3  

✓ krytí: IP 54  

✓ napětí: 400 V / 230 V / 50Hz  

✓ osazení - zásuvky: 3x 230 V / 1x 400 V 16A 

✓ proud (A) 1/3 fáze: 16 / 9,5  

✓ typ regulace: AVR  

✓ objem palivové nádrže (litrů): 6,2  

✓ systém zapalování: digitální CDI s proměnným předstihem  

✓ garantovaná hladina hluku (dB): 97 

✓ rozměry D x Š x V (mm): 800 x 550 x 540  

✓ hmotnost (kg): 86 

 

Cena bez DPH:    66 107,00 Kč   Cena s 21% DPH:   79 989,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/1502/3160/honda-ect-7000-p-g-elektrocentrala.html 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/2501/3475/dychaci-pristroj-pss-4000-maska-s-kandaharem.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/1502/3160/honda-ect-7000-p-g-elektrocentrala.html
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Automatický externí defibrilátor Defibtech Lifeline AED 

DCF-E100-CZ 
 
AED automatizovaný externí defibrilátor. Přístroj malý svými rozměry, velký svým 
významem při záchraně života. 

 
✓ automatický externí defibrilátor  

✓ bifázický výboj 150/50 J (dospělý/ dítě) 

✓ vizuální a akustické pokyny v českém jazyce  

✓ vysoká rychlost automatické analýzy a nabití  

✓ čtyři typy automatických testů  

✓ životnost baterie 7 let  

✓ nezávislá 9V baterie pro denní provoz a testy  

✓ nízká hmotnost do 2 kg 

✓ záruka na přístroj 8 let  

✓ vysoká odolnost a jednoduchá obsluha  

✓ určeno pro laickou veřejnost 

✓ AKCE - ke každému AED profesionální batoh  

a Asistent nepřímé srdeční masáže Beaty jako BONUS   

✓ sada defibrilačních elektrod pro dospělé s expirací 24 až 30 měsíců  

✓ splňuje specifikaci dle AAMI-DF-39 a AHA doporučení 
 

Cena bez DPH:  49 300,00 Kč  Cena s 21% DPH:  59 653,00 Kč 

 
https://www.vyzbrojna.cz/cz/3116/3914/automaticky-externi-defibrilator-defibtech-lifeline-aed-dcf-

e100-cz.html 

 

 

Osvětlovací přenosný systém RLS 1000 Rosenbauer 

 

Kompaktní, multifunkční a výkonný osvětlovací systém. Součástí je integrovaný stativ do 
výšky 1,8m a nabíjecí adapter na 12/24V  

 

✓ baterie: 12 V, 22 Ah olovo gel 

✓ barevná teplota: 6500 K (stejné jako denní světlo) 

✓ doba provozu: cca 8 hodin při 100% výkonu, cca 33 hodin na 25% výkonu 

✓ provozní stavy: Plošný osvit, bodový osvit, světlomet; volitelné 

✓ funkce ztlumení: plynule nastavitelné v šesti stupních od 8% do 150%  

✓ dočasné zesílení osvitu: 150% výkonu po dobu 10 minut  

✓ světelný tok při 100% výkonu: cca 4500 lumenů 

✓ světelný tok při 150% výkonu: cca 6000 lumenů 

✓ krytí: IP 54  

✓ rozměry: 390 x 195 x 255 mm (složeno pro manipulaci)  

✓ váha: 12,4 kg 

 

Cena bez DPH:  24 876,00 Kč   Cena s 21% DPH:  30 100,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3240/3075/osvetlovaci-prenosny-system-rls-1000-rosenbauer.html 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3116/3914/automaticky-externi-defibrilator-defibtech-lifeline-aed-dcf-e100-cz.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/3116/3914/automaticky-externi-defibrilator-defibtech-lifeline-aed-dcf-e100-cz.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/3240/3075/osvetlovaci-prenosny-system-rls-1000-rosenbauer.html
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PH-POSEIDON 1 HONDA GCV 200  

Skříň čerpadla ze slitiny hliníku je přišroubována k přírubě motoru a plováku. Spodní strana 
skříně je opatřena víkem s nerezovou mřížkou, která zabraňuje vniknutí nečistot a tuhých 
částic větších než 10mm v průměru. Výtlak vody z čerpadla je ukončen hadicovou spojkou 

B75. Použitý motor typového označení GCV je zhotoven ve vysoké kvalitě motorů Honda. 
Konstrukce čerpadla umožňuje běh "na sucho" bez poškození. 

 
 

✓ maximální průtok: 1190 l/min 

✓ výtlačná výška: 40 m 

✓ spojka: B75 

✓ motor: 4,2 kW/ 5,6HP 

✓ tuhé částice: 10 mm 

✓ suchá hmotnost: 23,8 kg 

 
 

 

Cena bez DPH:   32 200,00 Kč   Cena s 21% DPH:   38 962,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/1402/2906/ph-poseidon-1-prenosne-plovouci-cerpadlo-honda-gcv-

200.html 

 

 

 

 

 

Přetlakový ventilátor PH-VP 450 GP200 
 
Kompaktní, přenosný a lehce ovladatelný přetlakový ventilátor. Součástí ventilátoru je 

zařízení na výrobu vodní mlhy, jejíž množství lze regulovat ručním kohoutem. Doporučený 
dynamický tlak je 0,2 až 0,7 MPa. 
 

 
✓ jmenovitý výkon: 16700 m³/hod 

✓ celkový výkon: 45600 m³/hod 

✓ výkon motoru: 4,1 kW/ 5,5 HP 

✓ doba chodu: 90 min/ max.otáčky 

✓ hmotnost: 35,6 kg 

 

 

 
 

 

 
 

Cena bez DPH:  22 800,00 Kč   Cena s 21% DPH:   27 588,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/1602/3142/pretlakovy-ventilator-ph-vp-450-gp200.html 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/1402/2906/ph-poseidon-1-prenosne-plovouci-cerpadlo-honda-gcv-200.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/1402/2906/ph-poseidon-1-prenosne-plovouci-cerpadlo-honda-gcv-200.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/1602/3142/pretlakovy-ventilator-ph-vp-450-gp200.html
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PELI 3415 Z0 ruční svítilna na oděv s atexem 
 
Bateriová LED vysoce svítivá svítilna PELI  pro hasiče určená pro použití ve výbušném 
prostředí. Kompaktní tělo vyrobené z odolného antistatického plastu. Zařízení je schopné 

nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce. Kloubová hlava umožňující 
nastavení sklonu světelného paprsku. Klips se zpětným háčkem pro spolehlivé uchycení na 

oděv. Na klipsu magnet k uchycení na kovové předměty. 
 

✓ certifikát  ATEX do Z0  

✓ napájení: 3x tužková AA  

✓ světelný výkon: 329/174/185 lm 

✓ 3 režimy svícení - maximální, do bodu, do šířky 

✓ doba svícení: 6h/15h/14h 

✓ dosvit: 133 m 

✓ krytím IPX8 - chráněno proti potopení do vody 

✓ hmotnost: 0,27 kg (s bateriemi) 

 

 

 
 

 

Cena bez DPH: 1 570,00 Kč   Cena s 21% DPH:   1 900,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3123/3212/peli-3415-z0-rucni-svitilna-na-odev-s-atexem.html 
 

 

 

Proudnice C52 PROTEK 2366  
 
Proudnice PROTEK 2366 je určena k vedení hasebního zásahu vodou a vodnými hasivy 
kompaktním i sprchovým proudem. 

 
✓ samostatné nastavení vodní clony otočnou 

hlavicí s kuličkovou aretací 

✓ regulovaný průtok: 100-230-350-500 l/min 

✓ možnost změny do polohy proplachování 

„Flush“  bez uzavření ventilu 

✓ rozptyl 0 – 110° 

✓ možnost nástavců na tvorbu pěny 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH:    11 170,00 Kč   Cena s 21% DPH:   13 516,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/901/819/proudnice-c52-protek-2366.html 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3123/3212/peli-3415-z0-rucni-svitilna-na-odev-s-atexem.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/901/819/proudnice-c52-protek-2366.html
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Radiostanice Motorola DP 1400 VHF 
 
16 kanálová ruční analogová radiostanice bez displeje pro pásmo 136 - 174  MHz s možností 
rozšíření o DMR. Jedná se o model, který zaujme především ty, co chtějí za příznivou cenu 

pořídit kvalitní a spolehlivou radiostanici. Jak již bývá zvykem u Motoroly, je i k této 
modelové řadě možnost dokoupení originálního příslušenství z širokého výběru. Radiostanici 

je možné v budoucnu rozšířit i o digitální systém DMR. 
  
Součástí radiostanice je: 
 

✓ radiostanice 

✓ rychlonabíječ 

✓ akumulátor NiMH 1400 nebo Li-ION 2900 mAh 

✓ anténa 

 

 
 

 
 

Cena bez DPH:  5 578,00 Kč   Cena s 21% DPH:   6 749,00 Kč 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3120/3404/motorola-dp-1400-vhf-prenosna-radiostanice-nimh1400-

mah.html 

 
 

 

 

 

SADA COVID 

 
✓ Ochranný oblek AlphaTec 3000 STANDARD 

✓ Maska CM-6 s náhlavním křížem 

✓ Filtr částicový - P3 R (Rd 40x1/7) 

✓ Holínky S5 

✓ Protichemické rukavice 

 
https://www.vyzbrojna.cz/cz/3292/koronavir-covid-19.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Změny cen vyhrazeny, katalog platný do 20.2.2021. 

 

 

https://www.vyzbrojna.cz/cz/3120/3404/motorola-dp-1400-vhf-prenosna-radiostanice-nimh1400-mah.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/3120/3404/motorola-dp-1400-vhf-prenosna-radiostanice-nimh1400-mah.html
https://www.vyzbrojna.cz/cz/3292/koronavir-covid-19.html
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NABÍZÍME MNOŽSTEVNÍ A OBJEMOVÉ SLEVY 
 
 
Individualizovanou nabídku na míru vaší obci či jednotce vám zpracují 
kolegové na pobočce Zlín: 

 

Požární bezpečnost s.r.o., pobočka Zlín 

 

tř. Tomáše Bati 283, areál ZLINER  

763 02 Zlín – Louky 

 

Renáta Šarmanová, +420 723 490 890, zlin@vyzbrojna.cz 

Jan Zívalík, +420 702 260 968, zlin@vyzbrojna.cz 

 

více informací na www.VYZBROJNA.cz 

 

 

 

 

 
 


