
Zpráva o činnosti jednotky SDH Zbraslav za rok 2021 

Jednotka SDH Zbraslav má aktuálně již 15 členu. V roce 2021 byli do jednotky po splnění požadavků na 

zdravotní prohlídky a 40-ti hodinové vstupní školení a schválení zastupitelstvem obce přijati 3 nový 

členové. 

Stanislav Pirorochta ml., který následně splnil i zkoušky pro velitele jednotky/družstva a nositelů 

dýchací techniky, dále Martin Kabelka který též splnil kurz nositelů dýchací techniky a Tomáš Nekuda, 

kterého kurzy čekají v letošním roce. 

Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, odborné přípravě, údržbě techniky, hasičky, 

kondičních jízd s technikou určenou k zásahu a zkoušek agregátů. 

V roce 2021 jsme byli povoláni k 10-ti mimořádným událostem: 

10.5.2021 05:08 – Požár - požár hájenky, Krokočín (kraj Vysočina) 
 
6.6.2021 11:37 – Technická pomoc – Velká Bíteš - nález pumy, pomoc PČR s evakuací obyvatel 

 

29.6.2021 05:55 – Ostatní mimořádné události - Moravská Nová Ves Tornádo - S4- odstraňování 

následků tornáda dle pokynů velitelů na místě zásahu, zásah 15 hodin 

 

3.7.2021 06:02 - Ostatní mimořádné události- Moravská Nová Ves Tornádo - S4- odstraňování následků 

tornáda dle pokynů velitelů na místě zásahu, zásah 16hodin 

 

23.7.2021 23:33 – Požár - požár skládky dřeva o velikosti 25x10m ve 3 fázi požáru 

Zřízení 2 míst pro doplňování vody ve Zbraslavi (hasičská zbrojnice Zbraslav + hydrant ul. Malinovská) 

Spotřeba vody celkem 85,5m3 (zásah 6hodin + dohled po požáru)  

 

24.7.2021 05:15 – 14:00 - Ostatní pomoc - Požární dohled na místě po požáru skládky dřeva 

 

3.10.2021 15:40 – Požár – Příbram na Moravě,  P dřeva, 10x2m – pomoc ostatním jednotkám 

s dohašením požáru 

 

31.10.2021 12:38 - Technická pomoc - strom visící nad silnicí, směr Velká Bíteš - jednotka zastavila 

provoz v obou směrech a provedla jeho pokácení s použitím motorové řetězové pily a provedla jeho 

odstranění mimo vozovku. Dále očistila komunikaci od zbytku větví a obnovila provoz po komunikaci 

 

15.12.2021 09:35 - Technická pomoc - dítě zamčené v pokoji, Spolupráce s HZS Rosice s otevřením 

dveří 

 

17.12.2021 07:00 - Technická pomoc - Zbraslav, Malinovského, strom přes cestu - částečně průjezdné, 

strom odstraněn mimo vozovku a komunikace očištěna od zbytků větví 

 

V dubnu 2022 se všichni nositelé dýchací techniky zúčastní plánovaného cvičení na polygonu ve 

školícím středisku v Tišnově, kde bude probíhat výcvik v dýchací technice. 

Všichni členové si tak vyzkouší reálnou situaci při požáru objektů s použitím dýchacích přístrojů. 

 



V roce 2021 jsme opět doplnily zásahové oděvy a 2 ks dýchacích přístrojů Dräger včetně 2ks náhradních 

lahví pro tyto dýchací přístroje. 

Všichni členové jsou vybavení osobními ochrannými prostředky pro zásahy 

To vše z nemalých dotací určených pro vybavení jednotek SDH, kde samozřejmě byla nutná finanční 

spoluúčast obce, za což veliké díky celému vedení obce 

Také v neposlední řadě byla provedena nutná oprava cisterny CAS25 Liaz – oprava brzd, výměna 

předních pneumatik, oprava řízení, výměna baterií, oprava palivového čerpadla, oprava chlazení 

motoru a další maličkosti – to vše také z rozpočtu obce. 

Technika svěřená do naší péče CAS 25 LIAZ  a DA Ford je a bude dále řádně ošetřována 

Obě vozidla mají platnou STK a jsou připraveny k zásahu. 

Tatra 805 je zatím schopná pouze malých přesunů. Je také bez STK 

Díky všem členům sborů i celé obci Zbraslav za výbornou spolupráci v roce 2021 

 

Zpracoval David Krutiš 

Velitel JSDH Zbraslav 

 

 

  


