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ZPRÁVA 

o stavu požární ochrany za rok 2022 

v obci Křídlůvky 
 

 

 

 

 

 

V Křídlůvkách 3. 1. 2023 

Sestavili: Zbyněk Sobotka, Zdeněk Karásek 
  

  



ZÁKLADNÍ INFROMACE 

 

Prevence požární ochrany obce je dána Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2021 – „Požární 

řád“, která byla vydaná na základě § 29 odst. 1 písm. o), bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o 

požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2, 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. OZV byla 
aktualizována v roce 2021. 

Obecně závazná vyhláška vymezuje činnosti osob pověřených zabezpečováním požární 

ochrany v obci, a to: 

a) zastupitelstvo obce – projednáním stavu požární ochrany v obci minimálně 1 x za 6 

měsíců; příp. vždy po závažné mimořádné události mající vztah k požární ochraně v obci; 

b) starosta – prováděním pravidelných kontrol dodržování předpisů požární ochrany 
obce, a to minimálně 1 x za 12 měsíců. 

 

Požární ochrana je zajišťována JSDH v kategorii V, zřízenou obcí Křídlůvky. Požární 

zbrojnice se nachází na adrese Křídlůvky 67 (přidružená budova bez č.p., nacházející se 

na pozemku č. 79/2 v k.ú. Křídlůvky). Další podrobnosti požární ochrany obce upravuje 
vyhláška.  

 

Na základě OZV jsou zřízeny ohlašovny požárů:  

Obecní úřad obce Křídlůvky, Křídlůvky 67, tel. č. ohlašovny: 602 417 612. 
Hasičská zbrojnice, tel. č. ohlašovny: 602 417 612. 

 

Aktuální zdroje vody:

 

  



 

 

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany pro první stupeň poplachu: 

 

 

VYHODNOCENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

Početní stav jednotky je minimálně 9 členů. V roce 2022 činil počet členů jednotky 10 
členů. Složení jednotky je následující: 

Velitel jednotky  1 (min. 1) 

Velitelé družstev  3 (min. 2) 

Strojníci   3 (min. 2) 

Hasiči    10 

Odborná způsobilost členů je ke konci roku 2022 splněna. 

 



Školení v roce 2022: 

• Základní školení a přezkoušení hasičů. 

 

Technika v roce: 

Stav technicky zůstal stejný, jako v roce 2021. 

• Požární čerpadlo PMS-12 

• Dopravní automobil Renault Master 

Požární čerpadlo vyžaduje v roce 2023 opravy. Dopravní automobil vyžaduje technickou 

kontrolu (únor 2023) a jednoduchou rekonfiguraci vzhledem k nově pořízenému 

vybavení.  

 

Ochranné pomůcky v roce 2022: 

Jednotka disponuje následujícím ochrannými pomůckami: 

- Zásahové obleky Bushfire 

- Pracovní obleky PS II (Nomex) 

- Zásahové přilby HEROS SMART s adaptéry na svítilny 

- Pracovní přilba 

- Zásahové rukavice 

- Pracovní rukavice 

- Zásahová obuv 

- Polohovací opasky  

- Kukly Nomex 
- Svítilny na přilbu 

V roce 2022 byly dále pořízeny: 

- Reflexní vesty s nápisem HASIČI 

- Batoh první pomoci 

- Reflexní kužely 

Jednotka byla dále dovybavena 12 šatními skříňkami na zásahové obleky a přilby.  

 

Vybavení v roce 2022: 

Jednotka disponuje následujícím vybavením: 

- Hadice, rozdělovače, redukce a další technika pro základní čerpání vody 

- Ruční sekery 

- Tlumnice 

- Štípací kleště 

- Ruční pila 

- Vysílačka 

- Hasičské přístroje 

V roce 2022 byly dále pořízeny: 

- Motorová pila STIHL 



- Protiřezné kalhoty 

- Hasičské přístroje práškové (navýšení početního stavu) 

- Svítilny ruční 
- Svítilny na přilbu (navýšení početního stavu) 

 

Události v roce 2022: 

Zásahy: 

- 2x Technická pomoc (odchyt jehněte, likvidace stromu přes cestu) 

- Únik kapaliny (zasypaní uniklého oleje na komunikaci)  

- 2x Požár trávy 

 

Jiné činnosti: 

- 4x Převoz osob a materiálu (humanitární pomoc Ukrajině, převoz materiálu a osob 

na žádost starosty) 

- 2x Zapůjčení dopravního automobilu za účelem humanitární pomoci (převoz osob 

postižených válkou) 

- Požární asistence po požáru (hlídání objektu) 

- Pomoc se zimní údržbou komunikací 

- Pomoc při likvidaci popadaných stromů 
- Pomoc při ořezu stromů 

 

Opatření vytvořená na základě krizových událostí: 

- Vzhledem k omezeným možnostem zdrojů vody (JPO nemá cisternovou 

automobilovou stříkačku) bylo pořízeno více práškových hasících přístrojů. Hasící 

přístroje se osvědčili v roce 2022 při požáru trávy ve fotovoltaické elektrárně, kde 

díky rychlému zásahu snížily škody na majetku. 

- V roce 2023 bude pořízena jedno-nápravová cisterna na vodu, kterou bude 
využívat obec pro zalévání a příp. JPO pro dopravu vody. 

 

Správnost a aktuálnost stvrzují: 

 

Zbyněk Sobotka, starosta obce: 

 

 

Zdeněk Karásek, velitel JSDH: 


