
Zpráva o činnosti jednotky SDH Zbraslav za rok 2019 

 

Jednotka SDH obce má stále 14 členů 

Velitel jednotky, 2 velitelé družstev, 6 strojníků a 5 hasičů: 

Všichni členové mají v pořádku zdravotní prohlídky. 

Scházíme se pravidelně při výcviku, školení, údržbě techniky i hasičky. 

V letošním roce jsme byli povoláni k osmi mimořádným událostem: 

6.4.2019 – TP – Spadený jehličnatý strom na vozovku. Strom při jeho pádu, strhl dráty vysokého 

napětí. Zde bylo nutné vyčkat na pohotovostní jednotku EON. 

24.6.2019 – TP – směr Újezd u Rosice, spadený jehličnatý stromu zasahující do vozovky 

2.7.2019 – TP – Újezd u Rosic směr Hluboké – spadená větev listnatého stromu na vozovku bránící 

průjezdu 

26.7.2019 – POŽÁR – strniště při žních Příbram 

12.8.2019 – POŽÁR – strniště a balíky na poli Přibyslavice (byl vyhlášen 2 stupeň požárního poplachu) 

9.9.2019 – Technická pomoc – otevření dveří do domu Zbraslav Březina 

23.9.2017 – Únik ropných produktů (hydraulický olej) na vozovku v délce cca 1km – mezi Újezdem a  

Stanovištěmi (čištění vozovky pomocí sorbetu) 

6.11.2019 – POŽÁR – Zbraslav Březina - požár v dílně vzniklý při roztápění kotle mimo rodinný dům.  

 

17.5.2019 –od 16:00 do 24:00 jsme se zúčastnili plánovaného výcviku vytipovaných jednotek SDH 

obcí na Zařízení Tišnov. 

Zde se jednalo o praktický výcvik s řešením konkrétních mimořádných událostí. 

-          požár – taktika, průzkum - Požár bytu, požár střechy domu – použití dýchacích přístrojů, 

hašení, vyhledání a evakuace osob v hořícím objektu.  

-          dopravní nehoda (taktické postupy, poskytnutí první pomoci, vyproštění osoby z havarovaného 

vozidla, resuscitace osoby v bezvědomí po pádu ze střechy,atd. 

-          technická pomoc 

To vše jako při reálných mimořádných situacích. Scénáře totiž nebyli zasahujícím dopředu známé, o 

to to bylo reálnější, protože nikdo neviděl do čeho jde a co ho čeká. 

Po splnění každého zásahu, bylo vyhodnocení, kde jsme se pobavili s instruktory HZS o tom, co kdo 

udělal špatně , co ne, co zlepšit, na co si dát pozor, atd. 

To k výjezdů, výcvikům. 

TECHNIKA: 

Obě zásahová vozidla mají platnou STK a jsou připraveny k zásahu. 

Tatra 805, provozuschopná, ale bez STK 


