
Speciální záchranářská technika

Zařízení SPZ Popis Rozměry (v, š, d) v mm

FORD TRANZIT 300L 6U3 2965
Pro dopravu jedné čety záchranářů (8+1 osob) k těžkým haváriím a pracím ve 
vysokých teplotách a nedýchatelném prostředí

2325 x 1974 x 5782

FORD TRANZIT V363 9U5 4314
Pro dopravu jedné čety záchranářů (8+1 osob) k těžkým haváriím a pracím ve 
vysokých teplotách a nedýchatelném prostředí

2790 x 2065 x 6140

FORD Ranger Double Cab 8U7 9263
Speciální vozidlo pro účely zajišťování kontrol SHZ + převoz speciální 
záchranářské techniky a dopravu jedné čety záchranářů (5 osob)

1848 x 1850 x 5351

FORD Ranger Double Cab 8U7 9262
Speciální vozidlo pro účely zajišťování kontrol SHZ + převoz speciální 
záchranářské techniky a dopravu jedné čety záchranářů (5 osob)

1848 x 1850 x 5351

FORD Ranger 2AW 7U8 9242
Speciální vozidlo pro účely zajišťování kontrol PHP + převoz speciální 
záchranářské techniky

1848 x 1850 x 5213

TOYOTA LAND CRUISER 150 6U6 5108 Pro dopravu jedné čety záchranářů (5 osob) k lezeckým a speciálním zásahům 1845 x 1885 x 4760

Skříňový automobil 
MERCEDES UNIMOG 4000 (1)

3U8 1921
Zásahové terénní vozidlo pro dopravu dvou čet záchranářů (12 osob) k těžkým 
haváriím, hlavně v nepřístupných terénech

3520 x 2400 x 6610

Skříňový automobil 
MERCEDES UNIMOG 4000 (2)

4U5 5631

Zásahové terénní vozidlo vybavené speciální technikou (pálení sváření 
ocelových konstrukcí, trhání betonových bloků, zvedání těžkých předmětů 
pomocí vzduchových polštářů, atd…) pro použití při těžkým haváriích, hlavně v 
nepřístupných terénech

3450 x 2500 x 6300

Skříňový automobil 
MERCEDES UNIMOG 4000 (3)

7U2 5492
Zásahové terénní vozidlo pro dopravu dvou čet záchranářů (12 osob) k těžkým 
haváriím, hlavně v nepřístupných terénech

3358 x 2500 x 6655

Hmotnost vozidla  v kg

Technika pro přepravu osob a materiálu

Provozní hmotnost:  2166  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  3200/3200  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  1480/1480, 
1850/1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  6460  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  8500/8500  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  4000/4000, 
4600/4600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  7120  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  8500/8500  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  4000/4000, 
4600/4600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  6460  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  8500/8500  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  4000/4000, 
4600/4600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  1903 - 2218  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost:  3000/3000  Největší 
technicky přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  
1600/1600, 1760/1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  2166  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  3200/3200  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  1480/1480, 
1850/1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  1903 - 2218  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost:  3000/3000  Největší 
technicky přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  
1600/1600, 1760/1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  2350  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  2990/2990  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  1450/1450, 
1800/1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  2156 - 2175  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost:  3200/3200  Největší 
technicky přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  
1480/1480, 1850/1850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



Speciální záchranářská technika

Nákladní automobil valník 
IVECO 70 C18

1UB 3659 Pro dopravu vyprošťovací techniky na místo závalu. 2550 x 2225 x 6880

Nákladní automobil sklápěcí 
TATRA PHOENIX

1UN 5548
Zásahové terénní vozidlo. Třístranný sklápěč s hydraulickou rukou o nosnosti 
3,5 t. Používá se k přepravě přídavných zařízení ke stroji MANITOU MRT a 
ostatního materiálu v těžkém terénu. Maximální nosnost - 13 tun.

3250 x 2500 x 9150

Nákladní automobil kontejner 
MERCEDES ZETROS 1833

5U9 7901
Zásahové terénní vozidlo. Kontejnerová úprava. Používá se k přepravě 
přídavných zařízení a ostatního materiálu v těžkém terénu. Maximální nosnost - 
18 tun.

3000 x 2500 x 7910

Sanita - osobní automobil
MERCEDES 290 BONNA G (st)

MOJ 0803
Terénní automobil s pohonem na obě nápravy a výbavou pro poskynutí první 
pomoci, pro zajištění zdravotních výjezdů za účasti lékaře (možné obsazení 4 + 
1) do těžkých terénů a pro transport postiženého do zdravotnického zařízení 

2330 x 1630 x 5700

Sanita - osobní automobil
MERCEDES 300 GE (nová)

6U4 2790
Terénní automobil s pohonem na obě nápravy a výbavou pro poskynutí první 
pomoci, pro zajištění zdravotních výjezdů za účasti lékaře (možné obsazení 4 + 
1) do těžkých terénů a pro transport postiženého do zdravotnického zařízení 

2380 x 1900 x 5665

ŠKODA Fabia 1UF 8546 Doprava 1 + 4 osoby

SEAT Ibiza 9U4 7522 Doprava 1 + 4 osoby

SEAT Leon 9U4 8721 Doprava 1 + 4 osoby

TOYOTA Hilux 7U4 0410
Speciální vozidlo pro účely zajišťování kontrol PHP + převoz speciální 
záchranářské techniky ( 1+3 osoby)

Provozní hmotnost:  3020  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  4300/4300  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  2200/2200, 
2800/2800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  13750  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost:  25000/25000  Největší 
technicky přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  
7500/7500, 9000/9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  2815  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  7200/7200  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  2700/2700, 
5350/5350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  9400  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost: 18000/18000  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  9000/9000, 
9000/9000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Provozní hmotnost:  2250  Největší technicky přípustná 
/povolená hmotnost:  2900/2900  Největší technicky 
přípustná /povolená hmotnost na nápravu:  1350/1350, 
1800/1800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


