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  Obecná specifikace požadovaného požárního automobilu 

CAS pro Žandov: 

 Požární automobilová stříkačka – CAS, bude vybavená nerezovou cisternou 

na max. 4000 litrů vody s  čerpadlem a nádrží na pěnidlo, kabinou pro 

posádku 8-mi osob, náhonem na všechna kola a s vyšší brodivostí. CAS bude 

dále vybavena osvětlovacím stožárem se čtyřmi svítidly, vyprošťovacím 

zařízením, elektrocentrálou, lanovým navijákem, digitální kamerou, 

hydraulickou sestavou, tažným zařízením, přetlakovým ventilátorem, 

dýchacími přetlakovými přístroji, komunikačním zařízením, hadicemi, 

proudnicemi, žebříky a dalším zásahovým vybavením.  

 

 

 

 

 

 



Jednotka SDH Žandova: 

 Sbor dobrovolných hasičů byl v Žandově založen v roce 1867 a funguje 

dodnes. Zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů je město Žandov. 

Žandovští hasiči mají k dispozici celkem tři hasičské automobily, které využívají 

u všech typů mimořádných události. Naše jednotka je předurčena k zásahům u 

dopravních nehod, práci na vodní hladině, likvidaci požárů a k dalším 

technickým haváriím způsobených např. silným větrem nebo mrazem.  Hasiči 

mají svou základnu v Žandově v Mlýnské ulici č.p. 116 kde je vozový park 

hasičů, šatny, sociální zázemí, dílna, klubovna, kuchyně. Budova hasičské 

zbrojnice byla celkově rekonstruována v roce 2004, přistavěno bylo jedno 

garážové stání a nad ním došlo ke zvětšení dětské klubovny. K dnešnímu dni je 

u hasičů v Žandově 25 dospělých z toho 18 hasičů ve výjezdové jednotce. 

Kolektiv mladých hasičů tvoří 11 dětí. Děti jezdí pravidelně na soutěže 

pořádané našim okresem ale také na soutěže pořádané jednotlivými sbory a 

obsazují přední pozice. Našim cílem je vychovat z těchto dětí naše nástupce aby 

byla zajištěna požární ochrana v Žandově i pro další generace. Naši mladí hasiči 

se zapojují do celoroční činnosti hry „Plamen“, která nespočívá jenom 

v soutěžích ale i v plnění dalších úkolů jako jsou sběr surovin (železo, papír, PET 

lahve), výlety, besedy atd.  

Statistika výjezdů: 

V roce 2015 jsme vyjížděli celkem ke 30-ti 
mimořádným událostem. 
Statistika: 
Požár: 11x 
Dopravní nehoda: 9x 
Technická pomoc: 8x 
Únik nebezpečných látek: 1x 
Planý poplach: 1x 
 

V roce 2014 jsme vyjížděli celkem k 14-ti 
událostem. 
Statistika: 
Požár: 4x 
Dopravní nehoda: 2x 
Technická pomoc: 7x 
Záchrana osob: 1x 

 

V roce 2013 jsme vyjížděli celkem k 18-ti 
událostem. 
Statistika: 
Požár: 6x 
Dopravní nehoda: 2x 
Technická pomoc: 8x 
Taktické cvičení: 2x 
 
 
V roce 2012 jsme vyjížděli celkem k 21 
zásahům. 
Statistika:  
Požár: 12x 
Dopravní nehoda: 2x 
Technická pomoc: 7x 

 

 



Současně používaná zastaralá technika: 

 

 

CAS 24 LIAZ 101 

ROK VÝROBY: 1986, MAX. RYCHLOST: 90KM/H, URČENO PRO MAX: 1+7 

OSOB, 2.500 LITRŮ VODY, 400 LITRŮ PĚNIDLA.VÝBAVA: VYSÍLAČKA MOTOROLA 

GM360, VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ TESLA AZJ 530. 

 

  



 

 

CAS 24 Škoda 706 RTH 

ROK VÝROBY: 1978, MAX. RYCHLOST:86KM/H, URČENO PRO VÝJEZD 

MAX:1+7 OSOB, VÝBAVA: VYSÍLAČKA MOTOROLA GM360, VÝSTRAŽNÉ 

ZAŘÍZENÍ TESLA AZD 500, 3.500 LITRŮ VODY, DÝCHACÍ TECHNIKA SATURN S7 

 

 

 

 

 

 

 



AVIA A 30k DA12 

ROK VÝROBY: 1980, MAX. RYCHLOST:77KM/H, URČENO PRO VÝJEZD 

MAX:2+8 OSOB, VÝBAVA: VYSÍLAČKA KENWOOD TK 759, VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ 

TESLA AZD 500, 

 

PPS 12 

 



Fotografie ze zásahů: 

  

 

  

 

 

 

  



 

 



 

  

 

  



Fotografie ze soutěží: 

 

     

 

  



 

 

  









 

 


