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Pořízení stanu nouzového přežití

Pořízení stanu nouzového přežití

Popis: Záměrem projektu je pořízení nafukovacího stanu pro potřeby zajištění nouzového přežití obyvatelstva
postiženého mimořádnými událostmi jako jsou požáry, povodně, větrné smrště a další. Stan bude zároveň sloužit
pro ubytování oddílu mladých hasičů při soutěžích a mistrovstvích (soutěže pro mladé hasiče jsou organizovány
zpravidla jako několikadenní). Toto dvojí využití bude přínosné zejména pro připravenost a vycvičenost
obsluhujícího personálu. Tento typ stanů se vyznačuje velmi snadným a rychlým postavením s minimální
potřebou práce (2 osoby). Nosný tubusový systém s dvoukomorovou konstrukcí je možno nafouknout z tlakových
lahví bez potřeby elektrické energie. Nafukování se provádí přes dva nafukovací ventily. Nosný systém stanu je na
principu nafukovacích tubusů, bez kovových nebo plastových prvků. Nafukovací stan je vyroben ze syntetické
tkaniny PES s jednostranným nánosem PVC, což na jedné straně přináší dlouhou životnost a na druhé zajišťuje
snadnou údržbu. Zejména na údržbu jsme dobře připraveni, na mytí máme kvalitní stroj na tlakovou vodu, před
hasičskou zbrojnicí dostatečně velkou zpevněnou plochu vhodnou k mytí a ve věži hasičské zbrojnice nově
nainstalované zvedací zařízení na sušení hadic, které bude díky své dimenzi možno využívat i na sušení stanu po
použití. Rovněž skladovací prostory v objektu, který má sbor v dlouhodobém pronájmu jsou 100% odpovídající
doporučením výrobce. Stabilita stanu bude zajišťována napínacími lany. Díky tomuto doplňkovému kotvení jsou
stany stabilní i při rychlosti větru do 100 km/hod. Stan bude rovněž opatřen úchyty na všech příčných a podélných
tubusech, které mohou sloužit například i pro zavěšení infuzních lahví, přístrojů, osvětlení apod., dále při využití
stanu pro poskytování přednemocniční zdravotnické péče při hromadných dopravních nehodách. Na každé boční
straně stanu jsou dva otvory pro vedení kabeláže a dva otvory pro ohřátý vzduch. Tím bude možné zajistit v
případě potřeby i vytápění stanů. Velkou výhodou bude i možnost systémového propojení stanů této řady do
libovolného celku. Obdobné stany totiž používá Hasičský záchranný sbor České republiky, Armáda České republiky
a některé další humanitární organizace.

Příjemce dotace: Sbor dobrovolných hasičů Olešnice v Orlických horách
Realizace: 12/2011 - 10/2012
Celkové výdaje: 221 650,- Kč
Dotace přidělená MAS: 199 485,- Kč
Proplacená dotace: 199 485,- Kč
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