
 

 

Významná pomoc pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou 

 V naší obci působí již více jak 150 let velmi aktivně členové SDH. V rámci tohoto sdružení pak 
pracuje také výjezdová jednotka, která byla zařazena jako výjezdová jednotka JPCHO III do systému 
záchranných služeb.  
 Členové jednotky v minulosti zasahovali při celé řadě požárů, řešili následky dopravních 
nehod, pomáhali odstraňovat následky povodní.  Ke své činnosti pochopitelně potřebují kvalitní 
vybavení.   
 Výjezdová jednotka má v současné době k dispozici automobilovou cisternu CAS 815. Toto 
vozidlo jsme zakoupili od Severočeských dolů a.s. Chomutov. V minulosti jsme na vozidle nechali 
opravit podvozek a motor vozidla prošel generální opravou.  
 Nedostatkem tohoto vozidla je však nevyhovující nástavba včetně cisterny.  Nástavba vozidla 
neumožňuje přepravu požadované techniky a potřebného vybavení k zásahům.  Souprava není 
vybavena vysokotlakým čerpadlem.   V případě narůstajících problémů se suchem v oblasti, kde lze 
předpokládat zásahy jednotky, je tudíž efektivní  využití tohoto vozidla  problematické.  Jako příklad 
lze uvést letošní zásah jednotky při lesním požáru v okrese Ústí nad Labem.  
 Obec se tudíž rozhodla, že vozidlo technicky zhodnotí, zjednodušeně řečeno zrealizuje jeho 
přestavbu. Kromě jiného je podstatnou součástí přestavby montáž nové celohliníkové montované 
čtyřroletové nástavby s laminátovými doplňky. Součástí modernizace je instalace zábleskové  
světelné soustavy, nového  zvukového  zařízení, oranžové signální aleje, zadních výklopných dveří, 4 
rolet LDR s integrovaným LED osvětlením, THZ zařízení rychlého zásahu (naviják, hadice, el. navíjení). 
Nástavba bude mít pochozí protismykovou střechu. Součástí dále bude bedna na nářadí a žebřík. 
Základní technické parametry zhodnoceného vozidla: 
 
Výška/šířka/délka – 3100/2550/8000 mm 
Celková hmotnost – 21 tun 
Měrný výkon – 11,19 kW/t 
Objem vodní nádrže (nerez) – 8200 litů 
Objem pěnidlové nádrže – 800 litů 
Nové čerpadlo – požární čerpadlo THZ 3000 (NT 3000 l/min-VT 250 l/min.), vysokotlak – 250 l/min – 
40 bar.  
 
 Vzhledem k tomu, že je toto technické zhodnocení vozidla finančně náročné, požádala obec o 
dotaci z IROP (Integrovaný regionální operační program) - 5. výzva MAS SERVISO-IROP-Zvyšování 
ochrany života osob, zdraví a majetku kvalitnějším vybavením jednotek sboru dobrovolných hasičů. 
Projekt s pracovním názvem „Pořízení techniky pro SDH Kostomlaty pod Milešovkou“ dostal č. 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010862.  Z necelých 4 mil. Kč, které musíme za přestavbu zaplatit, obec 
obdrží 90% z Evropské unie a od státu.  
 Výjezdová jednotka našich hasičů tak získá techniku, která zvýší efektivitu jejích zásahů, zvýší 
bezpečnost jejích členů a samozřejmě napomůže zvýšení bezpečnosti obyvatel obce a přilehlého 
okolí.  

 


