
Zpráva o činnosti jednotky SDH Zbraslav za rok 2022 

Jednotka SDH Zbraslav -15 členů. Všichni členové jsou vybavení osobními ochrannými prostředky pro zásahy. 

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

s technikou určenou k zásahu. 

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

Rok 2022 byl zapsán do historie jednotky jako zatím s největším počtem výjezdů k mimořádným událostem: 

23.1.2022 – Požár komínu, Zbraslav ul. Masarykova 

21.2.2022 – Technická pomoc, záchrana osob, ul. Šefranice 

15.3.2022 – Požár trávy na zahradě, ul. Malinovského 

24.3.2022 – Požár lesního porostu, Příbram na Moravě 

24.3.2022 – Požár lesního porostu, pod Litostrovem 

24.3.2022 – Požár travního porostu, za Zbraslaví směr Listostrov 

26.3.2022 – Požár klestí u lesa, za Zbraslaví před křižovatkou směr Zastávka 

15.4.2022 – Požár komína, Zbraslav ul. Husova 

27.4.2022 – Požár automobilu, Zbraslav, ul. Nová 

1.5.2022 – Požár lesního porostu, Zbraslav vedle hlavní silnice na V. Bíteš směr mysl. Chata 

14.5.2022 – Požár lesního porostu (3 ohniska U Stanovišť, a po cestě směr mysl. Chata) 

14.5.2022 – Požár lesa Újezd u Rosic (kde shořely cca 4ha lesa) ,vyhlášen 3 st. požárního poplachu  (hašení požáru 

značně komplikovali dodávky vody, protože hydranty ve Zbraslavi a Újezdě neměli dostatečný tlak)  

15.5.2022 – Požár – Újezd - dohašování lesa 

15.5.2022 – Požár Újezd – další ohniska požáru + dohašování 

16.5.2022 -  Požár Újezd – dohašování lesa 

Celkové to byl nejnáročnější zásah loňského roku, kde se vystřídali všichni členové jednotky. 

3.7.2022 – Technická pomoc, strom na silnici směr Zastávka 

15.7.2022 – Požár pergoly a udírny, Zbraslav, ul. Nová 

29.10.2022 – Požár kontejneru na odpad, Zbraslav, u KD 

22.12.2022 – Technická pomoc, větev na silnici směr Zastávka 

ZOČ: 

30.4.2022 – dohled při pálení čarodějnic 

 

Díky všem členům jednotky i sboru i celé obci Zbraslav za výbornou spolupráci v roce 2022 

Zpracoval David Krutiš 

Velitel JSDH Zbraslav 

  


