
2012 
 
POČET ČLENŮ:  76 ČLENŮ: 56mužů, 20 žen + 15 dětí 
 
Přehled funkcionářů hasičské jednoty 2012: 

STAROSTA – František Dvořák 
MÍSTOSTAROSTA – Jan Sedmík 
VELITEL – Stanislav Svoboda ml. 
JEDNATEL – Rostislav Beneš  
POKLADNÍK – Vladimír Smutný st. 
KULTURNÍ REFERENT – Hana Kupská 
VEDOUCÍ MLÁDEŽE– Jarmila a Pavel Franklovi, pomáhá Stanislav Pirochta 
REVIZOR – Jaroslav Volavka 
KRONIKÁŘ – Marie Večeřová 
ZÁSTUPCE VELITELE – Petr Sedmík 
VEDOUCÍ ŽEN –Jan Sedmík ml. 

 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 

 Zásahová jednotka má zkratku JSDHO Zbraslav, zřizovatel je obec. 
 Jednotka vyjíždí k různým mimořádným událostem, nejčastěji v poslední době k technickým pomocem, 
přičemž se jedná buď o čerpání vody po přívalových deštích či odklízení popadaných stromů při silných větrech 
a námrazách. Samozřejmě nechybí ani výjezdy k požárům v období sucha, při žních a k požárům komínů, či 
pomoc při povodních a velkých požárech lesů. Členové zásahové jednotky se neustále vzdělávají, školí a zajímají 
se o různé akce, které jim přinášejí nové poznání a pomáhají. 
 Deset členů je proškoleno pro použití izolačního dýchacího přístroje, který pravidelně používají. Všichni 
absolvovali zdravotní prohlídky. Každý člen z jednotky se zúčastňuje odborné přípravy v rozsahu min. 40 hod. 
ročně, která je povinná, dle zákona o požární ochraně. Strojníci i velitelé se zúčastňují cyklických školení, která 
bývají pravidelně na začátku každého roku. Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě 
techniky i hasičky. Výjezdní čas se nám daří držet okolo pěti minut. (Dle vyhlášky JPOIII je výjezd do deseti minut). 
 
Jednotka je tvořena 14 členy: 3 velitelé družstev, 6 strojníků, 5 hasičů: 
 
ZÁSAHY JSDH 

- Požár osobního automobilu Příbram na Moravě 
- 24. - 30. května 2012 - Nasazení při likvidaci rozsáhlého požáru lesní savany u Bzence – rozsáhlý a 

náročný požár. V hasičské  zbrojnici poděkování jednotce sboru od Jihomoravského kraje a od ministra 
vnitra Jana Kubice za společné úsilí a osobní obětavost vynaloženou při zdolávání lesního požáru v rámci 
vyhlášeného zvláštního stupně poplachu.  

 
 
 
 
 
 
 



POŽÁRNÍ SPORT 
 
Tým mužů – Celkem bylo absolvováno 23 závodů 

Na začátku sezony se povedlo již potřetí za sebou vyhrát obvodní kolo v sousedním Újezdě, ale ve 
Žďárské lize se bohužel nedařilo tak, jako v minulém roce, bylo dosaženo 6. místo. Zaběhnout čas pod 
hranici 18 vteřin se na lize povedlo jen dvakrát. Poprvé v Krokočíně, kde 17,98 znamenalo 4. místo a 
nejlepší letošní umístění a v Radostíně nad Oslavou jsme s časem 17,84 byli šestí. Celkově jsme se umístili 
na 9. místě a zopakovali výsledek z let 2009 a 2010. V Moutnicích se podařilo jako prvním v historii 
memoriálu obhájit prvenství, ve Střelicích vyhráli základní kolo i finále. Nejlepšího čas 2012 -  17,74 byl 
dosažen na Břeclavské lize v Kobylí, kde bylo obsazeno 2. místo. Stejné umístění bylo i na prosincové 
soutěži v Kuřimi. Poprvé se povedlo bodovat i na extraligové scéně, a to 15. místo v Žernovníku. 

 
Členové týmu: Smutný Vladimír, Brym Tomáš, Krutiš David, Doubek Marcel, Kaláb Miloš, Božek Petr, 
Sedmík Jan, Zvolánek Lukáš, Svoboda Petr 

 
 
Družstvo žen se zúčastnilo 16 soutěží 
Na I. kole v požárním sportu 1. místo, na II. kole 1. místo, na krajském kole získalo 3. místo a poprvé zde vyhrálo 
disciplínu požárního útoku, celkově ve Žďárské lize obsadily ženy 7. místo a v jednotlivých závodech získaly 
jednou 2. místo v rekordním čase 17,93 s.  

Jako je již pravidlem v posledních letech, děvčata vyhrála okresní kolo, kde dominovala ve všech disciplínách. 
Na krajském kole v Brně pak obhájila 3. místo a povedlo se jim tam také poprvé v historii vyhrát požární útok. 
 
Členky týmu: Mrhová Helena, Sklenářová Alena, Horáková Dana, Nováčková Soňa, Večeřová Marie, Večeřová 
Lenka, Havlátová Hana (Jasenice), Nováčková Táňa + posily na postupové soutěže: Radvanová Petra, Foltýnová 
Michaela, Penášová Monika (Kuřim) a Riedlová Eliška (Moutnice) 

Jan Sedmík ml. 
 
 
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

• 34. PLES (hraje Sagitta), dětský maškarní karneval 

• 2 mariášové turnaje - 4. února (108 hráčů) a 
   8. prosince (99 hráčů).  
   Přijeli k nám z Vysočiny, Brna a okolí. Na konci akce zatančila děvčata „Kankán“. 

• Mezi každoroční akce SDH patří pomoc při tradičních akcích jako Letní noc na myslivecké chatě, pálení 
čarodějnic a cyklistických závodech. 

 
 

 

 

 



2013 
POČET ČLENŮ: 77 členů: 57 mužů a 20 žen + 15 dětí 
 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 

je tvořena 14 členy: 3 velitelé družstev, 6 strojníků a 5 hasičů: 

Velitelé: David Krutiš, Pavel Frankl a Vladimír Smutný mladší  
Strojníci: Petr Sedmík, Marcel Doubek, Aleš Svoboda, Lukáš Švaříček a bratři Adam a Lukáš Smutní 
Hasiči: František Dvořák, Vladimír Smutný st., Jan Sedmík, Tomáš Brym a Miloš Kaláb  
 
Deset členů je proškoleno pro použití izolačního dýchacího přístroje, který pravidelně používají. Všichni členové 
mají absolvovány zdravotní prohlídky. 
Strojníci i velitelé se zúčastňují cyklického školení, které bývá pravidelně na začátku roku. 
Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky i hasičky. 
Výjezdní čas se nám daří okolo 5 minut. (dle vyhlášky JPOIII je výjezd do 10 minut). 
 
ZÁSAHY JSDH 

1) 8. 2. 2013 – Příbram na Moravě – požár osobního automobilu  
Jednotka byla vyslána k požáru osobního automobilu. Nasazen vysokotlaký proud (VTP). 
2) 6. 4. 2013 – Velká Bíteš – požár zahradní chaty  
Jednotka vyslána k požáru zahradní chaty, po příjezdu už zasahovali místní jednotky HZS Velká Bíteš. Požární 

asistence. 
3) 3. 8. 2013 – Příbram na Moravě – požár pole 
4) 3. 8. 2013 – Příbram na Moravě – opět požár pole  
Jednotka vyslána 2krát k požáru pole. Nasazeny proudy „C“ spolupráce s HZS Rosice a SDH Zastávka 
5) 20. 8. 2013 – Zbraslav – podezření na požár lesa – planý poplach 
6) 24. 8. 2 013 – Zbraslav – požár dřevěné boudy – Trhovice - Po příjezdu na místo zásahu byl zjištěn požár 

dřevěné boudy v těsné blízkosti lesa o rozměru 3x4m ve 3. fázi požáru. Nasazen 1x proud „C“ a 2x VTP33 
7) 20. 9. 2013 – Příbram na Moravě – požár zahradní chaty  
Jednotka vyslána k požáru nízké budovy. Po příjezdu na místo zásahu byl průzkumem zjištěn požár dřevěné 

chaty v zahrádkářské oblasti o rozměru 6x6m ve 3. fázi požáru. Nasazen 1x proud „C“ a 1x VTP, dále 
spolupráce s ostatními jednotkami při hašení, vyklízení objektu a dohašování požáru.  

8) 25. 9. 2013 – Zbraslav – požár osobního automobilu – vápenice  
Na místo zásahu jsme vyjeli dopravním automobilem Avia-A21 z důvodu opravy zásahového automobilu CAS25 

LIAZ. Použity jednoduché hasební prostředky a dále spolupráci s PS Rosice při hašení 
 
 
POŽÁRNÍ SPORT 

Od roku 2011 se ve Zbraslavi znovu obnovila činnost družstva mladých hasičů, věkové rozmezí je 4-15 let. 
Mladší žáci 6–11 let, starší žáci 11–15 let. Mládež se schází pravidelně jednou týdně, dále se účastní soutěží a 
rovněž se podílí na kulturním dění v obci - tříkrálová sbírka, Ostatky, dětský karneval. 

V současnosti se schází 11 starších a 7 mladších žáků pod vedením Pavla Frankla, Stanislava Pirochty a Jarmily 
Franklové. V celoroční soutěži Plamen 2012/2013 mladší žáci obsadili 4. místo, starší žáci 8. místo, na závodu 
požární všestrannosti v Hostěnicích se mladší žáci umístili na 6. místě, starší žáci na 3. místě. Proběhly rovněž 
ukázky požárního útoku ve Zbraslavi a v Újezdě. Společně jsme se podívali do technického muzea a zájemci 
rovněž zavítali na exkurzi na hasičskou stanici Lidická v Brně.             Jarmila a Pavel Franklovi 



 
Tým mužů - Celkem odjeto 18 závodů 
Na začátku sezony se již počtvrté za sebou podařilo zvítězit v  obvodním kole v sousedním Újezdě. Ve Žďárské 
lize podávali lepší výkony než loni. Odměnou bylo zlepšení o jeden stupínek, tedy celkové 8. místo z počtu 23 
pravidelných účastníků závodů ligy. Jedná se o druhé nejlepší celkové umístění družstva mužů ve Žďárské lize v 
historii (nejlepší doposud bylo 6. místo v roce 2011). V Herolticích byl dosažen zatím nejlepší dosažený čas, a to 
17,46. 
Z pohárových závodů stojí za zmínku úspěch v Mělčanech, kde po 3. místě v základním kole jsme vyhráli finále. 
V Moutnicích byl našim družstvem dosažen nejlepší čas tamních závodů, ale na obhajobu vítězství to bohužel 
nestačilo.  
 
Členové týmu: Smutný Vladimír, Smutný Lukáš, Brym Tomáš, Krutiš David, Doubek Marcel, Božek Petr, Sedmík 
Jan, Zvolánek Lukáš (Stanoviště), Svoboda Petr (Velká Bíteš) 
 
 

Tým žen  - Celkem odjeto 17 závodů 

Po tom, co loni ukončila většina členek týmu kariéru, začal se budovat nový tým. První polovina sezony byla 
„testovací“. Během ní se vykrystalizovala sestava, ale zůstalo pouze 6 děvčat, a proto jsme byli rádi, že si sestry 
Večeřovy prodloužily sportovní kariéru a pomohly. 

Na obvodním kole holky potvrdily roli jasného favorita a bez problémů zvítězily. Ve Žďárské lize začaly výkony 
stoupat až po stabilizování sestavy, tj. po závodech v Radostíně. Od té doby se holkám povedlo (až na dvě 
výjimky) podávat vyrovnané kvalitní výkony pod hranicí 19 vteřin. Dvakrát jim to vyneslo stupně vítězů, v Katově 
druhé místo a ve Lhotkách dokonce poprvé v historii stupínek nejvyšší, v dříve pro nás nemyslitelném čase (teď 
již rekordním) 17,18. Po úspěšné druhé polovině ligy se celkově děvčata dokázala protlačit do nejlepší pětky, 
což je hned druhé nejlepší umístění v historii. Na pohárových závodech se holky dokázaly umístit na předních 
příčkách. Ve Lhotcích vyhrály a v Moutnicích byly druhé. Velkým úspěchem bylo vítězství na Pyrosu, což je 
výběrová soutěž na brněnském výstavišti, které se účastní i extraligové týmy. 
 
Členky týmu: Holánková Klára (Velká Bíteš), Sklenářová Alena, Horáková Dana, Zemanová Aneta, Havlátová 
Hana (Stanoviště), Matějová Aneta (Lomnice), Večeřová Terka, Večeřová Lenka + Obvodní kolo Večeřová Marie   
           Jan Sedmík ml. 
 
 
 
KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

• 35. Ples (hraje Sagitta), dětský maškarní karneval 

• 4. mariášový turnaj 

• Přátelské posezení v restauraci U Králů (červen) 
• Sjíždění Vltavy – „Hasičská voda“ (7.8.2013, Vyšší Brod – Zlatá Koruna) 

• Exkurze v požární stanici Starý Lískovec 

 
 

 



2014 
  
POČET ČLENŮ:  84 členů, celkem 46 mužů, 18 žen + 20 dětí 
 
v prosinci 2014 byl zvolen nový výbor 
STAROSTA –nově zvolen Luboš Svoboda 
MÍSTOSTAROSTA – nově zvolen Jaroslav Volavka 
VELITEL JSHD – nově zvolen David Krutiš 
JEDNATEL – Rostislav Beneš 
POKLADNÍK – nově zvolena Jarmila Franklová  
KULTURNÍ REFERENT – Hana Kupská 
VEDUCÍ MLÁDEŽE – Pavel Frankl 
PŘEDSEDA REVIZNÍ RADY – nově zvolen Aleš Svoboda 
Člen revizní rady – Marcel Doubek, Jan Sedmík ml. 
KRONIKÁŘ – Marie Šimečková 
ZÁSTUPCE VELITELE - nově zvolen Vladimír Smutný ml. 
VEDOUCÍ ŽEN – Jan Sedmík ml. 
 
Opustili nás dlouholetí členové: Josef Dvořáček, František Dvořák (ve funkci starosty SDH od r. 1998 -2014) 

Aktivita SDH v roce 2014 byla zaměřena na účast družstev v soutěžích, dále pak na údržbu a úpravy v hasičské 
zbrojnici a na tréninkové trati. Je třeba konstatovat, že úkoly stanovené plánem činností v této oblasti pro rok 
2014 byly mnohonásobně překročeny. 
 
Během roku byl také prováděn požární dohled na myslivecké chatě při pořádání tradičního mysliveckého výletu 
a na pálení čarodějnic, dále také zajišťování dovozu vody na soutěže, účast na oslavách a výročích okolních SDH, 
či kondiční jízdy řidičů. Pomohli jsme při zabezpečení cyklistických závodů, které se již tradičně konají v naší obci. 

Sešli jsme se celkem na 10 výborových schůzích. Naši zvolení členové se pravidelně zúčastňují schůzí okrsku 
Zbraslav, obvodu Rosice a shromáždění představitelů sborů.  
 
Od prosince 2013 do března 2014 byly mladými hasiči zmodernizovány garáže a vytvořeno zázemí pro 
zásahovou jednotku. Ze staré kotelny vznikla šatna a ze starého skladu, ve kterém byly uloženy už dnes 
nepotřebné věci, je umývárna a sociální zařízení. Vše jsme zvládli vlastními silami. Po rekonstrukcích se domluvil 
hasičský výbor s Obecním úřadem ve Zbraslavi i na opravu omítek v garážích, vymalování, nátěru vrat, kde 
zaměstnanci obecního úřadu udělali velký kus práce, a tím nám pomohli k rekonstrukci celého spodního i 
horního patra hasičky.  
 
 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 
Počet členů jednotky SDH 2014 schválených zastupitelstvem obce Zbraslav celkem 14: 

Krutiš David, Brym Tomáš, Smutný Vladimír, Sedmík Petr, Sedmík Jan, Doubek Marcel, Švaříček Lukáš, Smutný Vladimír, 

Svoboda Aleš, Smutný Adam, Kaláb Miloš, Smutný Lukáš, Frankl Pavel, Krejčí Jan 

V roce 2014 se členové JSDH obce Zbraslav zúčastnili cyklického školení velitelů a školení obsluhy motorových 

pil, instrukčně metodického zaměstnání v rámci hasebního obvodu Rosice a dalších školení v rámci odborné 

přípravy JSDH obce. 



 
ZÁSAHY JSDH 

V roce 2014 byla jednotka SDH Zbraslav povolána Krajským operačním střediskem (KOPIS) k těmto zásahům: 
1) 22. 2. 2014 – Požár lesního porostu – Zbraslav – u mlýna  
Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěno že se jedná o nenahlášené pálení klestí, majitel poučen o 

nutnosti nahlásit pálení předem na KOPIS !!! 
2) 4. 3. 2014 – Požár nízké budovy – Zálesná Zhoř  
Po příjezdu na místo zásahu, průzkumem zjištěno že se jedná o planý poplach. 
3) 1. 4. 2014 – Požár dopravního prostředku – Zbraslav – ul. Zemědělská  
Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěno, že se jedná o požár vraku osobního automobilu. Nasazen 1 

VTP, spotřeba vody 2000 litrů. 
4) 19. 4. 2014 – Pomoc při hledání pohřešované osoby – Rapotice (kraj Vysočina)  
Jednalo se o pomoc IZS při pátrání po pohřešované osobě. Prostor pátrání v lesích okolo věznice Rapotice + les 

směr Lesní Jakubov a Příbram. Po setmění na pokyn velitele zásahu návrat na základnu. 
5) 20. 4. 2014 – Pomoc při hledání pohřešované osoby – Rapotice (kraj Vysočina)  
Po domluvě s KOPIS, opět pomoc IZS při pátrání po pohřešované osobě.  
Po nálezu pohřešované osoby na pokyn velitele zásahu návrat na základnu. 
6) 31. 7. 2014 – Technická pomoc, odstranění spadlého stromu – Zastávka u Brna  
Po příjezdu na místo zásahu zjištěno že se jedná o spadený strom na vozovku. 

Spolupráce s HZS Rosice při jeho odstranění. 
7) 3. 8. 2014 – Technická pomoc, čerpání vody – Zastávka u Brna 
Technická pomoc po prudké bouři při čerpání vody z obecní knihovny. 
8) 1-3.12.2014 - Technická pomoc, odstranění překážek – spadlé stromy na vozovku, celkem v devíti případech: 
1.12.2014 15:45 - Technická pomoc, odstranění překážek – Zbraslav a okolí 
1.12.2014 19:50 - Technická pomoc, odstranění překážek – Lesní Hluboké 
2.12.2014 3:21 - Technická pomoc, odstranění překážek – Zastávka u Brna 
2.12.2014 7:24 - Technická pomoc, odstranění překážek – Zastávka u Brna 
2.12.2014 9:38 - Technická pomoc, odstranění překážek – Příbram n/Mor. směr Zastávka 
2.12.2014 19:21 - Technická pomoc, odstranění překážek – Zbraslav směr Vel. Bíteš 
3.12.2014 4:00 - Technická pomoc, odstranění překážek – Újezd u Rosic 
3.12.2014 6:48 - Technická pomoc, odstranění překážek – Zálesná Zhoř 
3.12.2014 10:32 - Technická pomoc, odstranění překážek – Újezd u Rosic 
 
 
 
POŽÁRNÍ SPORT 
 

Mladí hasiči  

Kroužek mladých hasičů pravidelně navštěvuje 25 dětí, přihlášeno je 21 dětí.  
Přípravka: 4, mladší žáci (6–11 let): 7, starší žáci (11–15 let): 13+1, (15 až 18 let): 1 
Přijato 5 nových členů. 
 
Akce dětí:  
Leden: účast na tříkrálové sbírce, podpora dětského karnevalu, 
Únor: masopustní pochůzka, 
Duben: obvodní kolo MHJ – Újezd – mladší žáci 1. místo , starší žáci 3. místo. 
Květen: okresní kolo SDH – Sivice - mladší žáci 3. místo, starší žáci 6. místo. 
Červen: Liga mládeže Zastávka – mladší žáci 11. místo, starší 11. místo.  
Ukázka požárního útoku na oslavách 120 let hasičů v Újezdě.  



Ukázka požárního útoku na dni dětí ve Zbraslavi.  
Výlet na Macochu. 
Září: branný závod v Čučicích, na závod vyslána 4 soutěžní družstva: Mladší žáci: 3. místo.  
Starší žáci: 2. místo, 13. místo a 22. místo.  
Listopad: beseda s vojáky profesionální armády ČR v budově hasičské zbrojnice. 
Prosinec: zakončení sezony, valná hromada dětí.  

 
 

Tým mužů Letošní rok nebyl zcela příznivý. V květnu se rozbila soutěžní mašina, která byla opravena až 
koncem července. Díky ochotě a zapůjčení stroje SDH Horní Lhotice bylo možno zúčastnit se závodů Žďárské 
ligy. Výsledky byly ovlivněny také zacvičováním nového proudaře a navíc v průběhu sezony z rodinných důvodů 
skončil „béčkař“. Díky těmto skutečnostem jsme odjeli letos jenom 15 závodů. Na obvodním kole v Újezdě jsme 
se po čtyřech vítězstvích v řadě museli spokojit se 3. místem. V letošním ročníku Žďárské ligy jsme dokázali 
třikrát stlačit čas pod 18 vteřin a čtyřikrát pod 19 vteřin. To nám ale stačilo v letošním našlápnutém ročníku jen 
dvakrát na 6. místo, jednou na 7. a jednou na 9. Celkově jsme se umístili poprvé od roku 2008 mimo první 
desítku, a to na 11. místě z celkového počtu 22 pravidelně jezdících družstev. 

 
Členové týmu: Smutný Vladimír, Smutný Lukáš, Brym Tomáš, Krutiš David, Doubek Marcel, Božek Petr, 

Sedmík Jan, Zvolánek Lukáš (Stanoviště), Svoboda Petr (Velká Bíteš) + výpomoc z Hlubokého Salvet Michal 
 

Tým žen  
Odjel stejný počet závodů a podařilo se stabilizovat sestavu, díky přechodu Sabiny ze žáků. Holky hned 

na prvním závodě v Hlubokém obsadily pěkným časem 3. místo. Ve Žďárské lize oproti loňské sezoně 
podávaly dobré výkony, bohužel je ale nedokázaly pravidelně opakovat. Celkem třikrát se děvčata dostala 
na sedmnáctkový čas a šestkrát na osmnáctkový, což jim vyneslo dvakrát 2. místo, dvakrát 3. a pětkrát 4. 
Přestože ještě 3 kola před koncem holky figurovaly s pěkným náskokem na 4. příčce a pokukovaly po 3., tak 
díky nepovedené koncovce ligy nakonec „pouze“ obhájily loňské 5. místo z celkového počtu 12 pravidelně 
jezdících družstev. 
 

Členky týmu: Holánková Klára (Velká Bíteš), Dvořáková Sabina, Sklenářová Alena, Horáková Dana, 
Zemanová Aneta, Krejčí Hana (Stanoviště), Matějová Aneta (Lomnice) + výpomoc Večeřová Terka 
 
 
KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

• 36. ples, dětský maškarní karneval 
• 5. mariášový turnaj 

• Hokejová beseda U Králů s legendami brněnské Komety. Pozváni přijali Vladimír Nadrchal, Jaromír 

Meixner, Rudolf Potsch a Zdeněk Kepák, 23. 1. 2014) 

• Charitativní nohejbalový turnaj (výtěžek na výstavbu dětského koutku v Dětské nemocnici Brno (První 

srpnová sobota). 

• Sjíždění Vltavy – „Hasičská voda“ (srpen, Vyšší Brod – Zlatá Koruna) 

 
 
 
 
 



 

2015 
POČET ČLENŮ:  89 členů, z toho 18 žen, 26 dětí a 45 mužů. 
Novým jednatelem je Roman Blažek 
Opustili nás dlouholetý člen, pan Miroslav Macholán 

 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 
tvořena 14 členy: 3 velitelé družstev, 6 strojníků, 5 hasičů: 
3 velitelé: David Krutiš, Pavel Frankl, Vladimír Smutný ml. 
6 strojníků: Petr Sedmík, Marcel Doubek, Aleš Svoboda, Lukáš Švaříček, Adam Smutný, Lukáš Smutný 
5 hasičů: Jan Krejčí, Vladimír Smutný st., Jan Sedmík ml., Tomáš Brym, Miloš Kaláb 

 
Deset členů je proškoleno pro použití izolačního dýchacího přístroje, který pravidelně používají. Všichni 
absolvovali zdravotní prohlídky. Každý člen z jednotky se zúčastňuje odborné přípravy v rozsahu min. 40 
hod. ročně, která je povinná dle zákona o požární ochraně. Strojníci i velitelé se zúčastňují cyklických školení, 
která bývají pravidelně na začátku každého roku. Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, 
školení, údržbě techniky i hasičky. Výjezdní čas se daří okolo pěti minut (dle vyhlášky JPOIII je výjezdní čas 
do deseti minut). 
Jednotka vyjíždí k různým mimořádným událostem, v poslední době nejčastěji k technickým pomocem, 
přičemž se jedná buď o čerpání vody po přívalových deštích či odklízení popadaných stromů při silných 
větrech a námrazách. Samozřejmě nechybí ani výjezdy k požárům v období sucha, při žních a k požárům 
komínů či pomoc při povodních a velkých požárech lesů. Členové zásahové jednotky se neustále vzdělávají, 
školí a zajímají se o různé akce, které jim přináší nové poznání.  

V roce 2015 jsme se zúčastnili cyklického školení velitelů a obsluhy motorových pil. 
 

ZÁSAHY JSDH 

1) 11.1.2015 – Technická pomoc Zbraslav – hrozil pád starého rodinného domu v ulici Masarykova 
2) 28.4.2015 – Požár komína Zbraslav - ulice Šefranice 
3) 29.4.2015 – Technická pomoc Zbraslav – odstranění spadlého stromu z vozovky před obcí 
4) 7.6.2015 – Požár travnatého porostu Újezd u Rosic 
5) 28.9.2015 – Požár lesního porostu Zálesná Zhoř – jednotka byla odvolána při cestě k zásahu – 

jednalo se o požár malého rozsahu 
6) 18.11.2015 – Technická pomoc Zbraslav směr Velká Bíteš – odstranění spadlého stromu z vozovky  

 
V letošním roce jsme doplnili věcné prostředky a velmi slušně postoupili s rekonstrukcí hasičské zbrojnice, 
na kterou velkou mírou přispěl dotací Jihomoravský kraj a obec Zbraslav. 
Technika svěřená do naší péče CAS 25 LIAZ a DA Avia je řádně ošetřována, je vedena dokumentace najetých 
km a spotřeby. Vozidla mají platnou STK. 
 
Při kondičních jízdách, zásazích, školeních a manipulačních jízdách bylo v roce 2015 najeto 625 km.  
 
V březnu 2015 sami dobrovolní hasiči renovovali všechny dveře a zárubně, skříně i police na věcné 
prostředky v garážích i v prostorách nad hasičkou a vyměnili okno na WC. Před oslavami založení SDH 
proběhl velký úklid hasičské zbrojnice.  



POŽÁRNÍ SPORT 
 
Soutěžní družstvo žáků:  
Přípravka (3-6let): František Frankl, Nela Nekudová, Josef Brym, Vladimír Smutný nejml. 
Mladší žáci (6-11let): Adam Sedláček, Luboš Janoušek, Anna Strašáková, David Nekuda, Jan Vala, Vojtěch 
Strašák, Veronika Blažková 
Starší žáci (11-15let): Martin Kabelka, Tomáš Strašák, Tomáš Nekuda, Stanislav Pirochta ml., Tomáš Sedmík, 
Lucie Holubiková, Adéla Kadaňková, Nikola Smiešná, Ema Sedmíková, Eva Belová, Richard Spišák 
Dorost (15-18let): Sabina Dvořáková 
 
Soutěže:  
Újezd u Rosic  - přípravka 1.místo, mladší 7.místo, starší 7.místo. 
Sivice: mladší 2.místo, starší 8.místo. 
Hostěnice:  přípravka 5.místo, mladší: 3.místo.  starší: Zbraslav „A“ 7.místo a Zbraslav „B“ 10.místo. 
V letošním roce jsme rovněž podpořili uspořádání Tříkrálové sbírky, dětského karnevalu, dětského dne 
v rámci oslav 120. výročí založení SDH. Společně jsme vyjeli na veřejné bruslení a rok zakončili společnou 
dětskou valnou hromadou. 

Franklovi, vedoucí mládeže 
 
 
Soutěžní družstvo žen: Dana Horáková, Aneta Zemanová, Aneta Matějková, Hana Krejčí, Klára Holánková, 
Alena Sklenářová, Sabina Dvořáková. Soutěžní družstvo žen dvou soutěží Žďárské ligy.   
 
Soutěžní družstvo mužů: Jan Sedmík, David Krutiš, Vladimír Smutný ml., Lukáš Zvolánek, Tomáš Brym, Petr 
Božek, Petr Svoboda, Lukáš Smutný. Družstvo mužů se zúčastnilo pouze obvodního kola v Újezdě (2. místo). 
 
 
OSTATNÍ ČLENOVÉ SBORU  
Lenka Doubková, Terezie Zvolánková, Denisa Hronová, Helena Sedláková, Petra Brychtová, jana Petrčková, 
Irena Kalábová, Luboš Kopeček, Stanislav Pirochta st., Jan Krejší ml., Miloš Kaláb ml., Michal Raušal, Lukáš 
Švaříček, Josef Přibyl, Petr Sedmík st., František Muzikář, Jan Krejčí st., Alois Žák, Miloš Kaláb st., Miloš 
Kudláš, Rotislav Raušal, Bohumil Pokorný, Lubomír Janoušek, Ludvík Kytlica, Ladislav Pokorný, Jan Smutný, 
Vladimír Volavka, Zdena Pavlíčková, Lubomír Janoušek st., Ivo Šimeček, Filip Ditrich, Oldřich Svoboda, 
Miroslav Sedmík, Soňa Nováčková, Táňa Nováčková, Ivo Řezáč  
 
 
KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

• 37. Ples (hraje Sagitta) a dětský karneval 

• 6. Mariášový turnaj („Hasičské eso“) 
• Sjíždění Vltavy – „Hasičská voda“ (červenec, Vyšší Brod – Zlatá Koruna, 21 hasičů) 

Cestovatelská beseda v restauraci U Králů: 

Venezuela přes Andy k Orinoku na kole (Zdeněk Berka, 19.2.) 
Etiopie: horami Etiopie na kole (Zdeněk Berka, 23.10.) 
 
Hasiči se rádi scházejí také na zábavách (rocková, pyžamová), při zájezdech do termálních lázní, vyjížďkách 
na kole nebo tvoření.  
 
Hasičskému sboru bylo uděleno několik členských uznání od sboru nebo od okresu a také několik poděkování 
za pomoc při požárech a povodních v jiných obcích.  



 

19. - 20. června 2015 SDH oslavil 120 let od svého založení. Při této příležitosti byl pořízen a posvěcen 
historický prapor sboru a vydán sborník „1895-2015: 120 let hasičského sboru ve Zbraslavi“, který svým  
textem i fotografiemi mapuje nejdůležitější události v celé historii sboru. Součástí oslav byla ukázka techniky 
i historické stříkačky. 

 
Prapor zhotovila paní Ludmila Sakrajdová z Břestku u Uherkého Hradiště. Je vyroben z polyesteru, má 
vínově modrou barvu. Na jedné straně praporu je vyšitý rok založení sboru (1895) a znak SDH Zbraslav. Znak 
se skládá ze dvou žebříků, sekery, lipových ratolestí a uprostřed je obecní znak. Na druhé straně praporu je 
vyobrazen sv. Florián, patron hasičů, držící ochrannou ruku nad kostelem sv. Jiljí ve Zbraslavi. Tento atribut 
symbolizuje ochranu před požáry a ostatními ničivými živly.  
 
Oslavy z pohledu hasiče Davida Dvořáčka 
Sbor dobrovolných hasičů ve Zbraslavi velkolepě oslavil 120 let svého založení. Oslavy založení sboru 
započaly v pátek 19. 6. 2015 výroční členskou schůzí. Slavnostní shromáždění zahájil starosta SDH Luboš 
Svoboda a přivítal hosty, mj. starostku obecního úřadu Ing. Janu Valovou, starostu OSH Brno-venkov Josefa 
Gargulu, presidenta MHJ Zdeňka Milana, zástupce FK Sokol Zbraslav Ing. Petra Woletze, zástupce skupiny 
ČEZ pana Jaroslava Dvořáka a mnoho dalších hostů. 

Bratr Jan Sedmík st seznámil s historií sboru. Ve sboru mnohdy již slouží 3 generace členů a členství ve sboru 
se dědí z otce na syna. Následovalo přijetí nových členů do sboru. Předání vyznamenání – starostka udělila 
medaile za činnost v jednotce SDH obce, dále byly udělovány medaile a věrnostní stužky. Sbor obdržel od 
OSH pamětní plaketu. Předání grantu Nadace ČEZ, předával pan Jaroslav Dvořák. 
Dále proběhly zdravice hostí. Na závěr starosta SDH Zbraslav poděkoval všem členům za vykonanou práci. 
Závěrem následovala neformální diskuze při grilované kýtě a živé muzice. 

V sobotu 20. 6. 2015 následoval celodenní bohatý program pro veřejnost spojený se dnem obce 
Zbraslav. Dopoledne byl na hasičské zbrojnici den otevřených dveří a v prostorách zbrojnice připravená 
výstava hasičských uniforem, medailí a modelů požárních vozidel, dále expozice „Prezidenti a jejich 
bankovky“. Zájemci si mohli prohlédnout výstavku o historii sboru na vyvěšených prezentačních tabulích. 
Pamětníci mohli zavzpomínat na výstavě fotografií a dokumentů z historie sboru. Před „hasičkou“ byl 
program pro děti. Hodinu po obědě proběhl sraz hasičů, příjezd a vítání sborů. 

Odpoledne proběhla mše svatá za všechny živé i zemřelé hasiče s rituály žehnání hasičského praporu. 
Pořízení slavnostního praporu je velká událost. Na lícní straně praporu je vyšitý rok založení sboru (1895) a 
znak SDH Zbraslav. Znak se skládá ze dvou žebříků, sekery, lipových ratolestí a uprostřed je obecní znak. Na 
druhé straně praporu je vyobrazen sv. Florián, patron hasičů, držící ochrannou ruku nad kostelem sv. Jiljí. 
Tento atribut symbolizuje ochranu před požáry a ostatními ničivými živly. Po mši prošel slavnostní průvod 
obcí za vedení vlajkové čety s novým historickým praporem sboru k pomníku padlých 1. a 2. světové války. 
K pochodu hrála kapela, za kterou v průvodu kráčeli všichni hasiči, následováni dlouhou kolonou hasičských 
vozidel. Po zbytek odpoledne probíhaly ukázky požární techniky, hašení, ukázky požárních útoků dětí SDH 
Zbraslav, SDH Mechov a SDH Újezd u Rosic, mužů a žen SDH Zbraslav, ukázka hašení koňské stříkačky SDH 
Heřmanov v dobových uniformách, ukázka hašení automobilovou stříkačkou Izotta Fraschini SDH Nová Ves 
u Heřmanova na hořící domeček a automobilovou stříkačkou Praga RN SDH Katov, aby všem připomněli, 
jak se dříve hasívalo. Jejich ukázka byla po zásluze (ostatně jako všechny ostatní) odměněna obrovským 
potleskem přihlížejících. 

SDH Velká Bíteš předvedl s CAS 20 Man zásah u dopravní nehody se zraněnými osobami s pomocí 
hydraulického nářadí. V další části programu bylo provedeno hašení osobního vozu v provedení SDH 
Zbraslav s CAS 25 K Liaz 101 a SDH Zbýšov s CAS 32 – 9000/0 – S3R Tatra 815. ŠVZ Brno představilo 
automobilovou plošinu 27 m Bronto a SDH Zbýšov AP 27 S2 Tatra 148. 



Dále byla k vidění technika SDH Zbýšov TA 1 L3Z Ford Ranger, SDH Zastávka CAS 25K T815 a DA 16/L-1 Iveco 
Daily, SDH Brno Soběšice RZA 2-R Range Rover, SDH Velká Bíteš DA 8 Renault Trafic, SDH Heřmanov DA 8 
Avia 31, SDH Zbraslav DA 8 Avia A 21. Historická technika SDH Sudice AS Praga RN, SDH Zbraslav DA Tatra 
805 „Kačena“. Program zpestřilo vystoupení mažoretek Hvězdičky z Rosic. Slavnostní den ukončila taneční 
zábava se skupinou NON STOP.   
 

Hasičské oslavy očima jednoho z organizátorů (Marie Večeřová) 

Proběhnuvší hasičské oslavy byly sice pro celý organizační tým a všechny, kteří se na jejich 

několikaměsíčních přípravách podíleli, velice náročné, ale rozhodně stály za to. Všichni účastníci byli, až na 

mírnou přeháňku v době požárních útoků, nadmíru spokojeni. Malí i velcí si našli to, co je v celodenním 

programu nejvíce zajímalo. Ať už dovednostní soutěže pro děti, požární útoky, ukázky hasičské techniky, či 

výstava historických artefaktů dokreslujících dějiny Zbraslavi a hasičského hnutí. Závěrem bychom chtěli 

jménem dobrovolných hasičů ze Zbraslavi touto cestou poděkovat všem, kdo se podíleli na přípravách a 

chystání této velké akce. Bez Vás by to nebyla tak pěkná událost.  

 

 

 

DOTACE A DARY 

SDH Zbraslav má v roce 2015 přislíbené 2 dotace. Jedná se o účelovou dotaci z Jihomoravského kraje – ta bude 

použita na nákup kladiny a dvou bariér pro mladé hasiče. Překážky budou umístěny na nově vznikající travnaté ploše 

na Březině. Druhou dotaci nám přislíbila Nadace ČEZ. Část peněz z ČEZu bude využita na police a výbavu v hasičce. 

Druhá část dotace bude částečně financovat nový prapor. Pro získání dalších finančních prostředků na oslavy výročí 

jsme rovněž oslovili sponzory, kteří nám dalšími drobnými částkami dopomohli k zrealizování celého programu oslav 

(vypsat sponzory?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2016 
POČET ČLENŮ: 82 členů, z toho 41 mužů, 19 žen a 22 mladých hasičů.  
Výbor je složen z 13 členů, během roku se sešel 10krát. 
 
I tento rok prošla hasičská zbrojnice částečnou rekonstrukcí. Proběhla výměna starých oken za nová, zbývá 
tedy okno na schodech a ve věži. Dále byly vyměněny vchodové dveře za nové (bezpečnostní). S opravami 
hasičky se počítá i do budoucna, a to hlavně pří zhotovení nové podlahy v garáži u cisterny. Dále je třeba 
kvůli špatné těsnosti vyměnit kohout u hydrantu napouštění vody v garáži. Byly pořízeny nové lavičky a stoly 
na pořádané venkovní akce, nové polstrování židlí v hasičce, dvakrát v tomto roce proběhl sběr 
elektroodpadu. 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 
Stále tvořena 14 členy – velitel jednotky, tři velitelé družstev, šest strojníků, pět hasičů. Všichni členové jednotky mají 
absolvovány zdravotní prohlídky. 
 

ZÁSAHY JSDH  
V letošním roce jsme byli povoláni pouze ke třem zásahům, bez účasti na jakémkoliv požáru.  

 

1) 4. března 2016 – technická pomoc Zbraslav – odstranění spadlé větve do vozovky. 
2) 29. května 2016 – v době příjezdu na místo zásahu se na silnici ve směru Zbraslav - Zastávka u 

Brna nacházely větve nahnuté těsně nad vozovku a bránily průjezdu. Jednotka na příkaz velitele 
zásahu provedla označení místa zásahu a provedla rozřezání větví motorovou pilou. Po rozřezání, 
byly větve odstraněny z vozovky a vozovka byla očištěna od zbytků větví. Po úklidu byl obnoven 
provoz v obou jízdních pruzích a jednotka se vrátila na základnu. 

3) 13. října 2016 – technická pomoc Zbraslav – Požár lesa – doslova pařezu. Po domluvě s Kopis se 
JSDH Zbraslav vrátila ještě před dojetím na místo zásahu na základnu a zůstala v záloze. 

 
Stav vozového parku: V roce 2016 do vozového parku JSDH přibyl nový dopravní automobil Ford Transit 

DA-L1Z, který je určen pro dopravu osob na místo zásahu při mimořádných situacích, na tento automobil 
nemalou částkou přispěla obec Zbraslav s přispěním dotací Jihomoravského kraje a České republiky. Ford 
Transit Combi zásahové jednotce SDH Zbraslav předala starostka obce Ing. Jana Valová. Slavnostní předání 
proběhlo 4.12.2016 
 
 
Cisterna jako zásahové vozidlo - netěsnost čerpadla, občasná závada elektroinstalace, jinak zásahu schopná  
(po technické kontrole). Do budoucna máme zažádáno i o nový vůz Tatra, jako náhradu za stávající cisternu. 
Avia – vyřazena z vozového parku. 
Tatra 805-částečně pojízdná, schopná pouze krátkých  přesunů. Pracuje se na tom, aby byla plně pojízdná. 
O tuto opravu se stará bratr Miloš Petrčka, kterému za toto patří uznání a velký dík.  
Technika svěřená do naší péče CAS 25 LIAZ a DA Avia a teď už nový DA Ford je a bude řádně ošetřována a 
vedena.  
 
Při kondičních jízdách, zásazích, školeních a manipulačních jízdách bylo v roce 2016 najeto 483 km. Je 
vedena dokumentace projetých km a spotřeby. Všechna vozidla mají platnou STK. 
           David Krutiš, velitel SDH

   



POŽÁRNÍ SPORT 

Mladí hasiči  

V roce 2016 jsme měli v kolektivu 24 dětí. Věkové rozložení dětí: 
Přípravka: 3–6 let: 3 děti 
Mladší: 6–11 let: 8 dětí 
Starší: 11–15 let: 11 dětí 
Dorost: 2 děti 
Trénuje se v sezoně na hřišti na Březině, zpravidla 1x týdně. Mimo sezonu 1 x za dva týdny. 
 
Soutěže:  

23. dubna 2016 (Újezd u Rosic) – vyslali jsme 3 družstva - přípravka 3.místo, mladší 3.místo, starší 3.místo. 
Dne 23.4.2016 jsme se zúčastnili závodů v nedalekém Újezdě, kde naši nejmladší obsadili mezi přípravkami 
3. místo, mladší žáci získali krásné třetí místo v silné konkurenci 14 družstev a bronzoví byli i starší žáci. 

21. května 2016 (VUT Brno okresní kolo hry Plamen) – vyslány 2 družstva - mladší 4. místo, starší 4. místo. 
5. října 2016 (Hostěnice) – vysláno 5 družstev - přípravka 5. místo, mladší žáci „A“: 3. místo., mladší „B“ – 
24. místo. Starší: Zbraslav „A“ 8. místo a Zbraslav „B“ 11. místo. 
 

V roce 2016 jsme rovněž podpořili uspořádání Tříkrálové sbírky, dětského karnevalu, starší žáci pomohli 
se sběrem elektroodpadu na jaře i na podzim.  

V červnu se žáci zúčastnili prezentace soutěže Vesnice roku. Dále ve spolupráci s obcí proběhlo žehnání 
nově opravené kapličky Panny Marie, žáci se zúčastnili průvodu s hasičským praporem. Po celé odpoledne 
byl u hasičky pro děti skákací hrad a návštěvníci se mohli svést na koni. 

3. a 4. září 2016 se konala tradiční zbraslavská pouť. Na pouťových přípravách se podíleli jak mladší, tak 
starší žáci. Někteří pomáhali s přípravou pouťových rozmarýnů, dále se účastnili zdobení máje. Asistovalo 
asi 25 dětí. Stavění máje mělo mimořádnou atmosféru. Krom dětí se zúčastnilo více než sto pozorovatelů. 

 
        Pavel Frankl, vedoucí kolektivu MH 

 
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 
 

• 38. Ples (hrála Sagitta) a dětský karneval 

• 7. Mariášový turnaj („hasičské eso“) – 98 účastníků 
• Soutěž Českého rozhlasu „Dobráci roku“ – ze 40 přihlášených jsme obsadili 3. místo v 

Jihomoravském a Zlínském kraji s počtem 2027 hlasů (1. místo Zádveřice, 2. místo Bojkovice). K tomuto 
úspěchu jsme pořádali první zábavu u hasičské zbrojnice.  

• Pouťová zábava, kterou měli hasiči poprvé na starosti 

• Cestovatelská beseda v restauraci U Králů: 
o Na bicyklech po ostrově Bali (Zdeněk Berka, 20. 10. 2016) 

o Drsné hory indického Himaláje (Josef Hons, 9. 3. 2016) 

 

 

 



2017 
 
POČET ČLENŮ: 81 členů, výbor je složen z 12 členů, během roku se sešel 10krát 
 
25.3.2017 nás opustil náš dlouholetý člen Vladimír Smutný st., který byl dlouholetým členem zásahové jednotky, 
pracoval jako kulturní referent, později také jako pokladník. Zasloužil se o přestavbu hasičky, vybudování nového 
schodiště a vchodu do budovy hasičky. 

 
Byly doplněny nové lavičky, stoly a stany na připravované venkovní akce. Dvakrát tomto roce proběhl sběr 
elektroodpadu. 
 
 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 
Jednotka má 14 členů, pravidelně se účastní cvičení a potřebných školení. Tento rok byli proškolení 2 
velitelé a 3 strojníci  na dobu pěti let, v příštím roce čeká školení dalších šest členů na školení strojníků a na 
motorové pily. 
 
Velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 6 strojníků a 5 hasičů: 
 
Všichni členové mají absolvovány zdravotní prohlídky. 
Členové jednotky se pravidelně scházejí při výcviku, školení, údržbě techniky i hasičky. 
 
 

ZÁSAHY JSDH  
V letošním roce jsme byli povoláni k deseti mimořádným událostem, kde převažovala technická pomoc, při 
odstraňování stromů z vozovek po bouřkách a silném větru. 
 

1) 14. 3. 2017 – Požár – Zbraslav – Malinovského – požár louky, se seschlou trávou 
2) 23. 6. 2017 – Technická pomoc – Újezd směr Hluboké, spadený listnatý strom na vozovku po silné 

bouřce 
3) 20. 7. 2017 – Požár – Lukovany – jednotka nevyjela (po domluvě s KOPIS záloha na základně 
4) 11. 8. 2017 – Technická pomoc - spadený strom na vozovku 
5) 13. 9. 2017 – Technická pomoc Újezd u Rosic – Záchrana zvířete, po příjezdu se již na místě zásahu 

nacházela jednotka HZS Rosice, která již prováděla záchranu zvířete. 
6) 20. 9. 2017 – Ostatní pomoc – pátrání po ztracené osobě - Po příjezdu na místo zásahu nám místní 

zástupce hasičů sdělil, že se hledaná osoba již našla. 
7) 2 výjezdy 5.10.2017 - Technická pomoc - spadený strom na vozovku 
8) 24. 10. 2017 – Technická pomoc - spadený strom na vozovku 
9) 2 výjezdy 29.10 – Technická pomoc - spadený strom na vozovku 

 
12.9.2017 – se jednotka zúčastnila instrukčně metodického školení v Zastávce u Brna, kde si členové 
vyzkoušeli zásah do zakouřené budovy s použitím izolačního dýchacího přístroje, vyhledání zraněné osoby 
v zasažené budově, její evakuace a následná první pomoc s resuscitací. 
Dále si členové vyzkoušeli slanění pomocí lana a hadice z 2. patra budovy a seznámení se s údržbou a 
používáním dýchací techniky. 
 



V letošním roce se doplnily 4 kusy zásahového oděvu, takže všichni členové jednotky mají svůj zásahový 
oděv. Z techniky přibylo nové motorové kalové čerpadlo, které je určené i pro plnění cisteren z přírodního 
zdroje vody.  Dále dvě radiostanice určené k  zásahu a žebřík schválený pro používání při zásahové činnosti. 
 
To vše z nemalé dotace určené pro vybavení jednotek SDH, kde samozřejmě byla nutná finanční spoluúčast 
obce, za což jsme celému vedení obce vděčni. 
Technika svěřená do naší péče CAS 25 LIAZ  a DA Ford je a bude řádně ošetřována a vedena.  
Tatra 805, mimo provoz – schopná pouze malých přesunů.  Je bez STK. Do budoucna by stálo za zvážení do 
ní něco investovat a pokusit ji dát na veteránské značky. 
Oběma pojízdnými vozidly bylo při kondičních jízdách, zásazích, školeních a manipulačních jízdách  
v roce 2017 najeto 1735  km. 
Obě vozidla mají platnou STK a jsou připraveny k zásahu. 
           David Krutiš, velitel SDH 

 
 
 
POŽÁRNÍ SPORT 
V roce 2017 jsme měli v kolektivu 19 dětí. Mladší: 6-11 let 8 dětí, Starší 11-15 let  11 dětí, 2 žáci letos přešli 
do dorostu. V sezóně se trénuje na hřišti na Březině, na podzim na farní zahradě, mimo sezónu  tělocvičně 
školy, od podzimu také v klubovně MŠ a mimořádně i v KD. Na jaře vedli starší žáky Stanislav Pirochta a Petr 
Sedmík, kteří na hasičském hřišti rovněž zprovoznili zásobník na vodu na požární útok. Pomáhal i Adam 
Smutný s technikou a vypomohli i starší žáci.  Od podzimu vede starší žáky Alena Blažková, Pavlína 
Nekudová a Jarmila Strašáková. Mladší žáky vede Pavel Frankl, Jarmila Franklová. V říjnu se vedoucí 
zúčastnili školení vedoucích a rozhodčích v Těšanech.   
 
Soutěže 

1) 6.května 2017 Újezd u Rosic   přípravka 3. místo, mladší 7. místo, starší 1. místo 
2) 20.května 2017 Přísnotice (okresní kolo hry Plamen) mladší 8. místo, starší 5. místo 
3) 7. října 2017 Hlína (ZPV, branný závod) mladší A 2. místo, mladší B 28. místo, starší 6. místo 

V sobotu 7. 10. 2017 dosáhli naši žáci úspěchů v Závodu požární všestrannosti ve Hlíně  
4) 2.prosince 2017 Těšany, Mikulášské závody dvojic, štafeta dvojic, zdravověda, střelba, uzlování, 

topografie, šplh na laně, pamatovačka - přípravka 6. místo, mladší žáci 8., 15., 25. místo, starší žáci 
5., 8., 11. místo, dorost- zúčastnili se 2 dorostenci 
 
6. prosince 2017 Výroční valná hromada dětí a vedoucích. 

 
V lednu jsme s farností Zbraslav pomohli uspořádat Tříkrálovou sbírku. Rovněž se uskutečnil hasičský ples a 
dětský karneval, na kterém se spolupodíleli starší žáci. Starší žáci pomohli se sběrem elektroodpadu na jaře 
a na podzim. V dubnu jsme se zúčastnili hasičské pouti ve Křtinách, průvod, mše svaté, zdravice hostů a 
žehnání techniky. Mimo jiné byl požehnán náš nový dopravní automobil Ford Tranzit. Na začátku prázdnin 
byla u hasičky zábava, 2.a 3.září se konala Zbraslavská pouť, s oběma akcemi pomáhali starší žáci. V září se 
uskutečnil zájezd mladých hasičů do zoologické zahrady Lešná u Zlína. S hasiči vyrazili i někteří příznivci, 
celkem se zúčastnilo 46 osob. V říjnu kolektiv mladých hasičů a dospělí provedli brigádu na farní zahradě a 
u kostela - hrabání listí, sekání trávy, vyřezávání stromků.  

         Jarmila a Pavel Franklovi, vedoucí mládeže 
 
 
 



Činnost mužů a žen 2017 

V letošním roce se družstva mužů a žen zúčastnila 7.5. obvodního kola v PS v Újezdu u Rosic. V Obou kategoriích se 

nám povedlo obhájit loňské vítězství. Týmu žen velkou měrou pomohla děvčata z družstva žáků Lucie Holubíková a 

Ema Sedmíková. Tímto bych chtěl poděkovat vedoucím mládeže za jejich práci, která se, doufejme, v budoucích 

letech projeví v dospělé kategorii. 

 
 
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

• 39. ples, hraje Sagitta, dětský maškarní karneval 

• 8. mariášový turnaj 

• Březen 2017 Zájezd do vinného sklípku (Plačkovi, Moravské Bránice) 

• 30. 4. 2017 16. Hasičská Pouť ve Křtinách 

• Letní noc u hasičky (červen) 

• 2. 9. 2017 – organizace pouťové zábavy (skupina Maraton) 

• Cestovatelská beseda v restauraci U Králů: 
o Svatou zemí na velocipédech (Zdeněk Berka, 31. 10. 2017) 
o Přes Andy za slunkem Inků (Josef Hons, 29. 3. 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2018 

 POČET ČLENŮ: celkem 92 členů: 63 dospělí, 9 dorost, 20 mladší žáci 
 
V letošním se opravila v THT Polička cisterna (čerpadlo, řízení a brzdy). Děkujeme za dotaci určenou pro opravy 
vozidel jednotek SDH a finanční spoluúčast obce. 
Tatra 805 –  Je již schopná provozu, ale prozatím bez STK 
 

 
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 
Má 14 členů: velitel jednotky, 3 velitelé družstev, 6 strojníků a 5 hasičů 
 
ZÁSAHY JSDH  

▪ 22. 3. 2018 Požár truhlářské dílny (Zbraslav, ulice Školní), plameny zničily 
hospodářské stavení, škoda vyčíslena na 800 tis. Kč 

▪ 30. 5. 2018 Dopravní nehoda (Újezd, směr Hluboké), úklid vozovky od oleje 
za použití sorbentu 

▪ 26. 7. 2018 Technická pomoc (Újezd u Rosic), spadený strom na vozovku 
▪ 6. 8. 2018 Požár (Zbraslav Březina), požár pole, strniště cca 50x100m 
▪ 9. 8. 2018 Požár (Zastávka u Brna), požár suché trávy 
▪ 21. 11. 2018 Technická pomoc (směr Velká Bíteš), spadený strom na vozovku 

 
 
 

POŽÁRNÍ SPORT 
 
V roce 2018 se hasičská mládež rozděluje na mladší a starší žáky a vznikají tři sportovní družstva: družstvo mladších 
žáků (6–10 let) 10 členů, družstvo starších žáků (10–15 let) 10 členů, družstvo 
dorostu (15–18 let) 9 členů. Dětem se věnuje pět vedoucích, trénuje se jednou 
týdně v tělocvičně nebo na hřišti na Březině. Mladší žáky vedou Jarmila a Pavel Franklovi, starší žáky Alena Blažková  
Pavlína Nekudová. Dorost vede Jan Sedmík ml. s pomocí Petra Sedmíka a Stanislava Pirochty.  
 
Družstvo mladších žáků se v roce 2018 zúčastnilo Uzlovačky, soutěže v požárním útoku a štafetách v Újezdě, kde 
získalo 3. místo. Na soutěži Plamen v Přísnoticích bylo obsazeno 4. místo. Účast na noční soutěži v Nových Bránicích 
nebyla klasifikována. Na podzimním branném závodě v Hostěnicích soutěžila tři družstva mladších žáků – umístění 
6., 19. a 25. místo. 
 
K prvnímu lednu 2018 bylo v družstvu starších žáků šest členů. Družstvo starších žáků se zúčastnilo „přátelských“ 
závodů, Uzlovačky v Těšanech, závodů v Újezdě u Rosic, nočních závodů v Nových Bránicích a Mikulášského závodu 
v Těšanech. V závěrečném závodu hry Plamen 2017/2018se umístili na celkovém 7. místě ze 14 družstev. Nový 
soutěžní rok 2018/2019 byl otevřen říjnovými závody v Hostěnicích, kde se umístili na 5. místě z 30 družstev. Pomáhali 
při pořádání kulturních akcí (např. hasičský ples, karneval, pouť), účastnili se brigád na úklidu hasičky a jarního sběru 
elektroodpadu. Připravili animační program pro příměstský tábor a v červnu organizovali sportovní odpoledne, do 
kterého se zapojilo celkem 46 závodníků. 
 
 
 
Na jaře přešli ze žáků do kategorie dorostu 4 členové: Ema Sedmíková, Lucie Holubíková, Stanislav Pirochta ml. a 
Tomáš Nekuda. Protože jsme nemohli složit celé družstvo, zúčastnili se Okresního kola v PS jednotlivců, které se 



konalo 26.5. v Hrušovanech u Brna. Nejlépe si počínala Lucka, která vyhrála všechny disciplíny a z 1. místa suverénně 
postoupila do Krajského kola, Emička dosáhla velmi pěkného času v disciplíně 100m překážek, ale celkově byla těsně 
čtvrtá a bohužel nepostoupila.  
Kluci předvedli také pěkné výkony. Standa skončil na 2. místě, Tomáš na 3. a oba postoupili do Krajského kola. To se 
uskutečnilo 17. 6. na stadionu VUT v Brně. Standa se bohužel při přípravě na tuto soutěž zranil, takže nás 
reprezentovali pouze Lucka s Tomášem. V nabité konkurenci se při první účasti trochu projevila nervozita a 
nezkušenost, ale i přesto předvedli naši reprezentanti pěkné výkony a zlepšili si své osobní časy na jednotlivých 
disciplínách. Tomáš se umístil na 10. místě. a Lucka na 13. místě. Ta měla bohužel smůlu, protože kvůli chybě v testu 
(později jsme zjistili, že byla chyba na straně pořadatelů), přišla o celkové 6. místo. 
 
Do prázdnin se dorost rozšířil ještě o Martina Kabelku, Radku Svobodovou z Hlubokého a Adama Hellera z Újezda a 
vzniklo tak družstvo pro požární útok, které se zúčastnilo 5 závodů Žďárské ligy v kategorii junioři. Po počátečních 
nesnázích a prvních třech nepovedených závodech se zadařilo v Oponešicích na čtvrtý pokus stlačit čas pod 21 vteřin 
a dokonce se dostat na 3. místo a vybojovat tak první „bednu“. Sportovní budoucnost našeho sboru je tedy zatím 
zajištěna. Chtěl bych všem dorostencům poděkovat za reprezentaci sboru a moc je pochválit za celkový odpovědný 
přístup k přípravě i závodům. O jejich zápalu vypovídá i to, že už od října chodí trénovat do tělocvičny na příští sezonu. 
 
2018 začíná opět fungovat dorost. Roky 2015, 2016,2017 bylo hluché období, kdy muži a ženy byly pouze na závodech 
v Újezdě u Rosic.  
 
Družstvo žen a mužů se zúčastnilo tradičně obvodního kola HO Rosice, které se konalo 6.5. také tradičně v sousedním 
Újezdu. Obě družstva v současné době již veteránů jsme museli posílit o první čtyři jmenované dorostence a vyplatilo 
se. Ženy po suverénním výkonu potřetí v řadě zvítězily, celkově už vyhrály 9 krát. Muži v hodně improvizované sestavě 
předvedli slušný výkon. K vítězství ale potřebovali velkou dávku štěstí. Bylo to třetí prvenství v řadě a celkový 7. zápis 
na putovní „kýbl“. 
Muži se ještě zúčastnili pohárové soutěže ve Střelicích 3.6. tam však skončili v poli poražených. 
                    Jan Sedmík ml. 

 
 
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

• 40. ples (Sagitta) + dětský maškarní karneval 

• 9. Mariášový turnaj (98 hráčů) 

• Zájezd do vinného sklípku (Plačkovi, Moravské Bránice) 

• Letní noc (zábava) u hasičky se sportovním dnem pro děti 

• organizace pouťové zábavy  

• Cestovatelská beseda v restauraci U Králů: 
o „Přes Moskvu až do Uzbekistánu“ (Hons Vlasák, 11. 4. 2018) 
o „Předsvatební česko-slovenská cesta na kole z Turecka přes Sýrii, Jordánsko a Palestinu do 

Izraele“ (Marek Šalanda) 

 
 

Hasiči podpořili svou účastí průvod s krojovanými při oslavách Božího těla a slavnostní průvod u příležitosti 
oslav 100. výročí vzniku republiky.  
 
Pomoc při cyklistických závodech, za kterou bylo TJ Favorit Brno uděleno SDH Zbraslav poděkování za 
pomoc při zajištění sportovní akce.  
 
 
 
 



2019 
POČET ČLENŮ: 89 členů 
Mladí hasiči 6 - 14 let: 21 (dívky 8, chlapci 13) 
Mladí hasiči 15 - 18 let: 8 (dívky 3, chlapci 5) 
Muži: 40, ženy: 20 
 
  
ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 
Jednotka SDH má 14 členů: velitel jednotky, 2 velitele družstev, 6 strojníků a 5 hasičů:  
 

ZÁSAHY JSDH  

1) 6. 4. 2019 – Technická pomoc – Spadený jehličnatý strom na vozovku. Strom při pádu strhl dráty vysokého 

napětí. Zde bylo nutné vyčkat na pohotovostní jednotku E.ON. 

2) 24. 6. 2019 – Technická pomoc – směr Újezd u Rosice, spadený jehličnatý stromu zasahující do vozovky 

3) 2. 7. 2019 – Technická pomoc – Újezd u Rosic směr Hluboké – spadená větev listnatého stromu na vozovku 

bránící průjezdu 

4) 26. 7. 2019 – POŽÁR – strniště při žních Příbram 

5) 12. 8. 2019 – POŽÁR – strniště a balíky na poli Přibyslavice (byl vyhlášen 2 stupeň požárního poplachu) 

6) 9. 9. 2019 – Technická pomoc – otevření dveří do domu Zbraslav Březina 

7) 23. 9. 2017 – Únik ropných produktů (hydraulický olej) na vozovku v délce cca 1km – mezi Újezdem a 

Stanovištěmi (čištění vozovky pomocí sorbetu) 

8) 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 

         David Krutiš, velitel SDH 

 

POŽÁRNÍ SPORT 
 

Mládež  

V roce 2019 jsme měli v kolektivu 30 dětí. Mladší: 6-11 let 12 dětí, Starší 11-15 let  9 dětí, dorost 15 -18 let - 9 žáků. 

Dorost vede Jan Sedmík ml., starší žáky vedou Alena Blažková a Pavlína Nekudová, mladší žáky vedou Jarmila a Pavel 

Franklovi. V říjnu se vedoucí zúčastnili školení vedoucích mládeže v Těšanech. 

Soutěže: 

1) 4. května 2019 Újezd u Rosic (hasební obvod Rosice), mladší žáci 4. místo z 15 týmů. 

2) 25. května 2019 Přísnotice (okresní kolo hry Plamen), mladší žáci 7. místo z 19 týmů. 

3) 5. října 2019 Zbýšov (ZPV, branný závod) mladší „A“ 9. místo, mladší „B“ 30. místo z 33 týmů. 



 

V lednu jsme s farností Zbraslav již tradičně pomohli uspořádat Tříkrálovou sbírku. Zúčastnili jsme se dětského 

karnevalu. Na jaře jsme navštívili Vida centrum v Brně a udělali si exkurzi na požární stanici brněnského výstaviště.  

Tréninky probíhají v zimě v tělocvičně ZŠ, na jaře a v létě na hřišti na Březině. Na zbraslavské pouti pomáhali mladší 

hasiči se zdobením máje. V září proběhla na hřišti na Březině soutěž hasičských rodin napříč všemi generacemi. 

Zúčastnilo se 1 družstvo mladších dětí.  Na podzim se hasiči připravovali na branný závod u hasičky. V říjnu jsme 

pomohli s hrabáním listí a úklidem u kostela. Zúčastnilo se 20 dětí.  V prosinci se 19 dětí zúčastnilo promítání filmu 

Anděl Páně na novém plátně a dataprojektoru v klubovně v hasičské zbrojnici. 

 

Činnosti družstva dorostu, mužů a žen za rok 2019 

Přípravu na tuto sezonu zahájilo družstvo už v říjnu 2018 formou běžeckých tréninků venku a silového tréninku v hale. 

Přibyli také 3 noví členové. 

Sestava: Holubíková Lucie koš 
  Svobodová Radka spoj 
  Sedmíková Ema  stroj 
  Heller Adam  béčka 
  Kabelka Martin  rozdělovač, béčka 
  Pirochta Stanislav proud, stroj 
  Nekuda Tomáš  proud, koš 
  Strašák Tomáš  spoj 
  Vala Jan  proud, rozdělovač 
  Nekuda David  spoj 
 

Stejně jako loni dorostenci pomohli dospělým týmům žen a mužů vyhrát na Obvodním kole 5. května 2019 v Újezdu 

u Rosic. 

Letos nás na postupových soutěžích reprezentovala pouze Lucie Holubíková. V Hrušovanech na Okresním kole svou 

kategorii vyhrála a zúčastnila se i kola Krajského. 

Družstvo v tomto roce odjelo všech dvanáct závodů Žďárské ligy. Vstup do ligy byl až neuvěřitelně výsledkově 

povedený, ve Velkém Meziříčí 2. místo za čas 21,98 a v Netíně dokonce poprvé vítězství s časem 21,47. Další závod 

v Jasenici byl prvním závodem pro Tomáše Strašáka a Honzu Valu a i přes změny sestavy znamenal čas 20,23 znovu 

1. místo a hlavně konečně výkon splňující naše představy. 

Po těchto kolech se náš tým dostal do vedení v lize, to ale vydrželo pouze do druhého dne a závodů v Čikově. Špatné 

nabrání znamenalo nepovedený pokus v čase 37,02 a 5. místo. Do vedení se dostali Hamry. 

Ani další kolo ve Stránecké Zhoři nebylo příliš vydařené, další chyba při nabírání znamenala čas 22,51 a 4. místo. 

Náladu si družstvo zlepšilo hned druhý den v Lavičkách, kde pěkným časem 20,33 obsadilo 2. místo a „19ka“ opět 

visela ve vzduchu, respektive u Standy na terči už bylo 19,87. 

Druhá polovina závodů ligy začala opět v Netíně pro nás nejlepším dosavadním časem 20,08. To však tentokrát stačilo 

pouze na 3. místo. 

Po prázdninové přestávce jeli junioři do Meziříčka s touhou dát konečně „19ku“ a atakovat celkové první místo v lize. 

Nepříliš povedený pokus 21,74 pro ně znamenal sice 3. místo, ale také další ztrátu v celkovém hodnocení. V neděli 

v Radostíně to už bylo lepší, napravo 19,71 a celkově 20,26 stačilo na to, aby vyhráli a přiblížili se prvnímu místu na 

rozdíl 1 bodu. 



Poslední 3 kola ligy tedy znamenala velkou šanci získat celkové vítězství. Bohužel hned v Jabloňově přišel nepovedený 

útok 33,60 a 7. místo. 

Na předposledním kole v Hamrech se naděje na první nebo druhé místo v celkovém pořadí rozplynula zároveň 

s utopeným košem v kádi a neplatným pokusem. 

Na poslední kolo do Maršovic odjížděli junioři s jistotou celkového 3. místa bez možnosti zlepšení. Pěkný útok 20,24 

znamenal 2. místo a spokojenost, Tomáš srazil dokonce 19,51. V závodě zvítězily domácí Maršovice neuvěřitelným 

časem 18,40 (rychlejší proud 17,80!!!) a zajistili si tím i celkové vítězství v juniorské kategorii 

Letošní ročník Žďárské ligy družstvo juniorů zakončilo 12. října slavnostním vyhlášením v Netíně. 

Dále se družstvo dorostu zúčastnilo 5.října ZPV ve Zbýšově, kde obsadilo 2. místo. 

V současné době se již družstvo dorostenců připravuje na příští sezonu v naší nové tělocvičně 

Jan Sedmík ml., vedoucí dorostu 

 
KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 
 

• Leden: 41. Ples (skupina Sagitta), dětský maškarní karneval 

• Leden: Mariášový turnaj  

• Červen: Letní noc u hasičky  

• Září: organizace pouťové zábavy před KD 

• Září: Posezení ve Svatojakubském pivovaře v Hlubokém 
• Setkání hasičských rodin – SDH Zbraslav a HS  Újezd u Rosic uspořádalo exhibici v požárním útoku 

rodinných týmů. Zúčastnilo se 5 dospělých a 3 dětské týmy. Pořadí dospělých bylo následující: 
1. Lundovi a Katoličtí z Milešína      18,4 

2. Večeřovi (Doubkovi, Horníčkovi, Šimečkovi a Tomáš Strašák)  25,3 

3. Nekudovi a Valovi       28,1 

4. Svobodovi, Pirochtovi a Jara      31   

5. Sedmíkovi        41,2 

 

Pořadí dětské kategorie: 

1. Mix ze Zbraslavi       29,1 

2. Budínovi a Maštalířovi z Újezdu     35,3 

3. Dobrovolní z Újezdu      55,1 

 

 
 
 
 
 

 
 



2020 
POČET ČLENŮ: 94 členů 
Mladí hasiči 3 - 5 let: 2 (chlapci 2) 
Mladí hasiči 6 - 14 let: 20 (dívky 9, chlapci 11) 
Mladí hasiči 15 - 18 let: 8 (dívky 2, chlapci 6) 
Muži: 43, ženy: 21 
 
V prosinci proběhly volby nových funkcí a do výboru. 
STAROSTA – Luboš Svoboda 
Náměstek starosty – Jaroslav Volavka 
VELITEL SDH – David Krutiš 
JEDNATEL – Roman Blažek 
HOSPODÁŘ – Jarmila Franklová 
POKLADNÍK – Jan Šimeček 
STROJNÍK – Marcel Doubek 
KULTURNÍ REFERENT – Marie Šimečková 
KRONIKÁŘ – Eliška Horníčková 
ZÁSTUPCE VELITELE – Jan Sedmík 
Vedoucí mládeže – Pavel Frankl 
REVIZOR SBORU– Aleš Svoboda 
 
 

Činnost SDH Zbraslav byla v loňském roce ovlivněna především dopadem protiepidemických opatření. Došlo 
k výraznému omezení nejen soutěžní činnosti, ale také setkávání a tréninků družstev. Naštěstí jsme i přes tuto svízel 
stihli v loňském roce ples, karneval, několik soutěží a ve spolupráci s obcí o něco zvelebit hasičskou zbrojnici a její 
zázemí. 
 
 
 

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 

Jednotka má třináct členů a loni vjížděla k sedmi mimořádným událostem: 
1) 30. 1. 2020 – POŽÁR – sklep, Zbraslav, ulice Masarykova 
2) 21. 2. 2020 – Technická pomoc – směr Velká Bíteš, spadený jehličnatý stromu zasahující do vozovky – 

provedeno jeho odstranění pomocí motorové pily 
3) 8. 6. 2020 – Technická pomoc – směr Velká Bíteš, spadený jehličnatý stromu zasahující do vozovky – 

provedeno jeho odstranění pomocí motorové pily 
4) 28. 7. 2020 – Technická pomoc – směr Velká Bíteš, spadený listnatý strom po bouřce a silném větru, Po úklidu 

vozovky byl obnoven provoz v obou jízdních pruzích a při návratu na základnu přes Stanoviště a Újezd u Rosic 
nalezeny na vozovce další popadané stromy, které jsme taktéž odstranili pomocí motorové pily z vozovky a 
komunikaci očistili od zbytků větví. 

5) 9. 9. 2020 – Ostatní pomoc – Pomoc ZZS při transportu nadměrného pacienta, les Vápenice 
6) 12. 2020 – POŽÁR – Zbraslav Masarykova – Restaurace U Králů - požár rozvaděče kvůli technické závadě v 

1NP restaurace. Požár se podařilo ještě před jeho rozšířením do celého objektu zajistit. 
7) 29. 12. 2020 Technická pomoc – Zálesná Zhoř, spadené stromy zasahující do vozovky po silném větru 

 
TECHNIKA: 
Obě zásahová vozidla mají platnou STK a jsou připraveny k zásahu. 
Tatra 805 provozuschopná, ale bez STK 



POŽÁRNÍ SPORT 

 
Kolektiv mladých hasičů má 29 členů, z toho dva v přípravce, pět mladších, čtrnáct starších a osm dorostenců. V lednu 
2020 proběhla přednáška profesionálního zdravotnického záchranáře určena mládeži. Byla zaměřena na první pomoc 
a prevenci. V zimě jsme se scházeli v tělocvičně. Trénovali jsme požární dovednosti a hráli hry. Pak byla z důvodu 
pandemie činnost omezena. Jarní soutěže byly zrušeny. Znovu jsme se setkali až v červnu na hřišti na Březině. Děcka 
si zaběhly požární útok a u toho se v parném dni schladili studenou vodou. V září jsme se za spoluúčasti rodičů 
věnovali běhu, střelbě, zdravovědě, uzlům, požární ochraně, šplhu a topografii. Tréninku se účastnili mladší i starší 
žáci a rodiče. Rovněž nám pomáhali dva dorostenci. Začátkem října jsme se vypravili na jedinou loňskou soutěž v 
Moravských Bránicích. Soutěž byla výjimečná mimořádnými protipandemickými opatřeními. Díky nim byla družstva 
izolovaná a každé družstvo mělo své zázemí ve vlastním stanu. Na start chodily pouze pětice týmů a týmy se vzájemně 
nepotkávaly. Průběžně probíhala dezinfekce stanů. Dětem se soutěž líbila a také se jim vydařila. Mladší žáci „A“ 
skončili na 4. místě a mladší žáci „B“ na 17. místě z 27 týmů. Starší žáci skončili na 5. místě z 29 týmů. Po skončení 
soutěže jsme přerušili činnost v naději, že se brzy opět uvidíme. Zatím čekáme na okamžik, kdy se zase budeme moci 
potkávat. Děkujeme všem, kteří nám s činností dětí a mládeže pomáhají. 
                        Jarmila a Pavel Franklovi, vedoucí mládeže 
 
Družstvo dorostu se na sezónu pilně připravovalo již od listopadu 2019 formou fyzické přípravy v hale a běžeckých 
tréninků venku. Složení týmu se mírně proměnilo. Pro postupovou soutěž PS dorostu (do 18 let) byli připraveni Tomáš 
Strašák, David Nekuda, Martin Kabelka, Jan Vala, Tomáš Nekuda, Stanislav Pirochta ml., Richard Prokeš a Vítek 
Dobrovolný (poslední dva jmenování se k nám nově připojili z HS Újezdu u Rosic). Pro soutěže Žďárské ligy v kategorii 
Junioři (do 20 let) byli kromě jmenovaných v týmu ještě Adam Heller, Radka Svobodová a Ema Sedmíková. Celkem 
tak mělo družstvo 11 členů. 
Bohužel v březnu přerušila přípravu pandemie, která nám neumožnila další společnou přípravu a znemožnila 
soutěžení. Dorostenci se museli připravovat individuálně a hned, jak to situace dovolila, jsme začali trénovat na 
plánované letní závody. Vlivem nepříznivé situace se však Žďárskou ligu ani napodruhé nepovedlo rozběhnout, a tak 
se družstvo zúčastnilo pouze dvou pohárových soutěží v mužské (dospělé) kategorii.  
První se uskutečnila 29. 8. 2020 v Čebíně a šlo o noční závody na 2B. Zúčastnilo se jí 5 týmů. Po nervózním výkonu na 
nepříliš kvalitní trati se časomíra zastavila až těsně pod hranicí 20 vteřin a museli jsme se tak „spokojit“ s 2. místem. 
Na závodech v Bratčicích 5. 9. 2020 na 2B to už byl lepší výkon i výsledek. Mezi 8 účastníky soutěže prokázali naši 
mladí největší um a po výborném výkonu vyhráli krásným časem 16,39. Na podzim jsme se ještě připravovali na 
branný závod - ZPV, kterého se kvůli zdravotnímu stavu družstvo nezúčastnilo. Je těžké trénovat, když nevíte kdy a 
jestli pojedete na nějaké závody, proto bychom chtěli všem mladým poděkovat, že poctivě trénovali a podpořit je v 
individuálním tréninku. 

          Jan Sedmík ml., trenér 
 
 

KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ ČINNOST SDH 

 
Ze společenských událostí jsme na počátku roku stihli uspořádat hojně navštěvovaný hasičský ples (25. 1. 2020), na 
který následující den navázal dětský karneval. Na obou těchto vydařených společenských akcích nám hrála a ke skvělé 
zábavě přispěla kapela Sagitta. Pro dospělé i děti bylo přichystáno bohaté občerstvení a zajímavý doprovodný 
program. Během roku obec vybudovala nový výtah do věže hasičské zbrojnice a nechala položit novou podlahu 
v horním sále hasičky. V květnu proběhl sběr elektroodpadu, úklid po stavebních úpravách a vymalování.  V červnu 
jsme, jako již tradičně, vypomáhali při oslavách Božího těla v kostele sv. Jiljí. 
 
 
 
 
 
 
 



2021 
POČET ČLENŮ: 92 členů 
Mladí hasiči 6 - 14 let: 22 (dívky 8, chlapci 14) 
Mladí hasiči 15 - 18 let: 4 (dívky 2, chlapci 2) 
Muži: 45, ženy: 21 

 
 
V roce 2021 přetrvávalo omezení kulturních a společenských akcí, proto se těžiště naší činnosti přesunulo 
na sportovní činnost a zajištění a zlepšení fungování JSDH.  
 
 

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA SDH 

 
Jednotka SDH Zbraslav má aktuálně již 15 členu. V roce 2021 byli do jednotky po splnění požadavků na zdravotní 
prohlídky a 40 hodinové vstupní školení a schválení zastupitelstvem obce přijati 3 nový členové. 
Stanislav Pirochta 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 zásahové jednotky, kategorie JPO III/1 
Velitel jednotky (1): David Krutiš 
Velitel družstva (3): Pavel Frankl, Vladimír Smutný, Stanislav Pirochta ml. 
Strojník (4): Marcel Doubek, Adam Smutný, Lukáš Smutný, Aleš Svoboda 
Hasič (7): Tomáš Brym, Martin Kabelka, Miloš Kaláb, Tomáš Nekuda, Jan Sedmík ml., Petr Sedmík, Jan Šimeček 
 
 
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 deseti mimořádným událostem: 

1) 10. 5 .2021 05:08 – Požár - požár hájenky, Krokočín (kraj Vysočina) 
2) 6. 6. 2021 11:37 – Technická pomoc – Velká Bíteš - nález pumy, pomoc PČR s evakuací obyvatel 
3) 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 
4) 3. 7. 2021 06:02 - Ostatní mimořádné události - Moravská Nová Ves Tornádo - S4- odstraňování následků 

tornáda dle pokynů velitelů na místě zásahu, zásah 16hodin 
5) 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) 

6) 24. 7. 2021 05:15 – 14:00 - Ostatní pomoc - Požární dohled na místě po požáru skládky dřeva 
7) 3. 10. 2021 15:40 – Požár – Příbram na Moravě, P dřeva, 10x2m – pomoc ostatním jednotkám s dohašením 

požáru 
8) 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 

9) 15.12.2021 09:35 - Technická pomoc - dítě zamčené v pokoji, Spolupráce s HZS Rosice s otevřením dveří 
10) 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. 

David Krutiš, Velitel JSDH Zbraslav 
 
 
 

POŽÁRNÍ SPORT - mládež 
 
Vzhledem k pandemickým omezením se činnost mladých hasičů omezila na tréninky na hřišti a v tělocvičně.  
Uplynulo právě 10 let, co se s manželem a dalšími vedoucími věnujeme práci s mladými hasiči. V r. 2011 proběhl 
aktivní nábor a za tu dobu se v kolektivu vystřídalo víc než 70 dětí, aktivně se zapojilo víc než 10 vedoucích. Pomáhali 
nejen s tréninky, ale i s budováním a udržováním zázemí pro naši mládež. Veškerá naše práce byla a je dobrovolná. 
Za ten čas se hodně věcí posunulo dopředu. Místo prostranství před hasičkou a plácku za školou máme k užívání 
hasičské hřiště na Březině. Místo staré Avie, která už sotva jezdila, máme k dispozici osobní automobil Ford pro 
přepravu mládeže na tréninky i závody. Dospělí při věšení hadic již nemusí lézt do věže do výšky 10 metrů a houpat 
se přitom na žebříku s myšlenou, že by jim při sušení hadic mohla uklouznout noha. Ve věži je místo žebříku elektrický 
navíjecí sušák, který snadno vše zařídí. Máme slušnou výbavu hadic, nářadí, techniky. Můžeme si pronajmou novou 
sportovní halu, a sportovat tak v jakémkoli počasí. Při práci s mládeží se neohlížíme jen za výsledky, ale snažíme se 
předat i myšlenku dobrovolnictví. Každý má příležitost přidat ruku k dílu. Spoluvytvářet a ovlivňovat život ve Zbraslavi. 
Hasiči jsou pevnou součástí sportu, ale i kulturního života. 
V současnosti máme v členské základně významnou skupinu dětí všech věkových kategorií: 4-6 let, 6-11 let, 11-15 let 
a rovněž odrůstající dorostence. Je tu nová generace hasičů - mužů, která vzešla z řad dětí a v hasičském sboru se 
udržela 10 let. Tito kluci budou v budoucnu jistě postupně rozšiřovat současnou zásahovou jednotku. Tato služba je 
i velká oběť. Kdo už běžel k houkající siréně uprostřed noci, v dešti nebo v čase, kdy na stole právě voní dlouho 
připravovaný oběd, ten ví své. 
Dobrovolná práce, jakkoli není vidět, je stejně důležitá, jako práce placená. Nedá se vyčíslit penězi. Práce 
dobrovolníků má obrovský význam. Povzbuzení, pochvala či poděkování zahřejí u srdce. Je třeba se dívat do 
budoucnosti. Tvořit. Budovat. Účelně využívat. Doufám, že i v budoucnu se najdou další, kteří budou nezištně 
pracovat pro ostatní. Jedině tak bude existovat zábava, sport, kultura. Nenechme se zastrašit covidem. Buďme 
ohleduplní k ostatním a pojďme znovu hledat cesty dopředu. 

Jarmila Franklová, vedoucí mládeže 
 
Hasičský sport dospělých 
V roce 2021 jsme byli rádi, že se po roční odmlce rozběhly hasičské soutěže. Náš sbor reprezentovalo družstvo 
mužů/juniorů (loni ještě dorostenci), ke kterým se na dvou závodech přidal také tým mužů/veteránů.  
 
Sestava mužů/juniorů: Radka Svobodová (Hluboké) – koš, Ema Sedmíková – koš, Adam Heller (Újezd) – spoj, David 
Nekuda – stroj, Tomáš Strašák – béčka, Martin Kabelka – rozdělovač, Stanislav Pirochta ml. – proud, Jan Vala – 
proud/rozdělovač, Tomáš Nekuda – proud/koš. 
 
Sestava mužů/veteránů: Vladimír Smutný – koš, Tomáš Brym – spoj, Marcel Doubek – stroj, Petr Božek - rozdělovač, 
Jan Sedmík – proud + Tomáš Strašák a Standa Pirochta 
 
Prvním závodem, kterého jsme se zúčastnili, bylo Okresní kolo Brno-venkov, na kterém se netradičně soupeřilo pouze 
v požárním útoku. Po prvním kole náš tým vedl, ale během druhých pokusů nás předběhli družstva Moutnic a 



Tvarožné. Nám se, ale rovněž povedlo vylepšit v druhém pokusu čas a tím soutěž vyhrát. Přesně po 10 letech se tak 
povedlo týmu ze Zbraslavi znovu postoupit na krajské kolo. Další závod bylo tradiční obvodní (okrskové) kolo 
v sousedním Újezdu, které se nám daří celkem pravidelně vyhrávat. Letos jsme v konkurenci sousedních 4 týmů 
(Příbram, Rudka, Rosice. Zastávka) neměli konkurenci a velkým rozdílem vyhráli jak štafetu, tak požární útok. 
  
Na Krajské kolo jsme se těšili, že se poměříme s nejlepšími jihomoravskými týmy. Soutěž byla bohužel poznamenána 
sice novým, ale pomalejším jednotným závodním strojem, se kterým se všechny týmy musely popasovat. My jsme to 
v prvním kole zvládli nejlépe a s napětím jsme čekali, jak na to budou ostatní reagovat ve druhém pokusu. Nám se 
povedlo čas ještě vylepšit a až do předposledního útoku soutěže, jsme živili naději na postup na mistrovství republiky. 
Zkušený tým Mistřína (mmj. Mistr ČR 2018) byl ale proti a svým pokusem nás předběhl. Po mírném zklamání, se však 
brzy dostavila spokojenost, protože druhé místo je nejlepší umístění mužů v historii našeho sboru! 
 
Po roční pauze se také znovu rozběhla Ždárská liga v požárním útoku. V juniorské kategorii (do 20 let) jsme chtěli 
vylepšit 3. místo z roku 2019 a zaútočit na celkové vítězství. Další výzvou byla i účast v kategorii mužů, což znamenalo 
každý závod běžet jeden pokus za muže a jeden za juniory. Největší výzvou však pro nás bylo uspořádání jednoho ze 
závodů ligy, což pro náš sbor byla premiéra. Začátek ligy byl v juniorské kategorii velmi povedený, když jsme vyhráli 
první tři závody a suverénně vedli ligu. 
 
Další dva závody se však moc nepovedly a po 3. a 5. místě se soupeři začali přibližovat. V mužích to také nebylo 
špatné, když na prvních závodech jsme obsadili dokonce 5. místo, pak jsme dál poctivě sbírali body za 9., 8. a 7. místo. 
 
V sobotu 21. srpna, přesně v polovině sezony, jsme pořádali soutěž u nás doma. Počasí nám přálo, a protože i my ze 
sboru a z obce jsme se nenechali zahanbit, povedlo se nám uspořádat krásné závody. Účast týmů nebyla sice 
nadprůměrná, ale početná skupina fanoušků se měla na co dívat. Zejména ty zbraslavské jsme mohli potěšit skvělými 
výkony, když hned na začátek tým veteránů (poskládaný po 7 letech) nasadil vysoko laťku a časem 18,52 zavzpomínal 
na staré časy. Muži/Junioři nezůstali pozadu a své předchůdce dokonce překonali. Po jejich pokusu svítilo na časomíře 
18,42, což jim vyneslo 4. místo, nejlepší umístění v mužské kategorii v tomto roce. Veteráni skončili hned za nimi na 
5. místě. Vyhrál tým Laviček časem 17,41. Druhý byl Netín Cirkus, který dosáhl času 17,49. Třetí pak skončil Čechtín 
B s časem 18,11. V kategorii juniorů se nám povedlo ještě vylepšit čas na 18,34 a také vylepšit náladu fanoušků, 
protože to znamenalo domácí vítězství, před pronásledovateli z Jabloňova, kterým čas 18,43 přisoudil 2. místo. Třetí 
byl s velkým odstupem tým z Lomničky s časem 21,51.  
Následovala kategorie žen, kterou suverénně vyhrála děvčata z Jabloňova skvělým časem 17,11, druhé byly holky 
z Benetic (18,60) a třetí ženy z Radostína nad Oslavou (18,97). Poslední částí závodu byla kategorie Juniorek, kde 
zvítězily dívky z Hamrů na Sázavou Tragédky (20,15), druhé byly juniorky z Laviček (20,38) a třetí děvčata z Netína 
(25,43). Celkově se závody moc povedly, za což patří poděkování všem, kteří k jejich uspořádání jakkoli přispěli. 
 
Dál pokračovala liga soutěží v Jabloňově, kde jsme neprolomili smůlu z minulých let a ani v jedné kategorii se nám 
opět výrazně nezadařilo. Toho využili domácí a naše vedení v juniorech se nebezpečně ztenčilo. Na závodech 
v Hamrech se sice v mužích nezadařilo, ale v juniorské kategorii se nám povedlo zvítězit a před posledními dvěma 
závody, náskok v čele soutěže zase navýšit. Předposlední kolo v Čikově se v nám v mužích zase nepovedlo, ale 
důležitější bylo uspět opět v juniorech, což znamenalo porazit Jabloňov, který byl ve výborné formě. Nám se to 
bohužel nepovedlo, ale druhé místo pro nás neznamenalo úplnou tragédii, protože k celkovému vítězství nám stačilo, 
když se na posledním kole v Jasenici umístíme druzí za Jabloňovem. Dobrý pokus 18,58 v kategorii mužů, nás uklidnil. 
V juniorské kategorii jsme čas lehce vylepšili na 18,51 a pak už jen čekali co ostatní. Jabloňov nás sice předběhl 
výborným časem 17,77, ale my obsadili druhé místo, což nám stačilo, abychom mohli začít slavit celkové vítězství 
v juniorské kategorii Žďárské ligy 2021. V juniorské kategorii jsme si vítězstvím splnili předsezónní cíl. V mužské 
kategorii jsme dokonce překvapili sami sebe celkovým 5. místem. 
 
Naše týmy juniorů a veteránů se také zúčastnily 5.9. tradičních závodů ve Střelicích, kde po velmi kvalitních výkonech 
družstvo veteránů vyhrálo a mladí se umístili třetí. 
Letošní úspěchy ve Žďárské lize a na Krajském kole jsou největší úspěchy v historii sboru. Tak bych chtěl poděkovat 
všem ve sboru a v obci za podporu našich týmů při této činnosti, ale hlavně děkuju všem soutěžícím za jejich skvělý 
přístup, nasazení a odhodlání v tréninku a na závodech. Bez toho by nemohli náš sbor a obec tak skvěle 
reprezentovat.                                 Jan Sedmík ml., trenér 


