MĚSTO ŽIDLOCHOVICE
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města Židlochovice

Zpráva o činnosti a výjezdovosti
za rok 2003

6. ledna 2004

Petr Svoboda
velitel JSDH města Židlochovie

Jednotka Sboru dobrovolnýh hasičů města Židlochovice byla zřízena v souladu s právními
předpisy o požární ochraně a dle „Zřizovací listiny“ ze dne 28. června 2001, kterou schválilo
Zastupitelstvo města Židlochovice na svém zasedání dne 27. června 2001. Jednotka SDH
Židlochovice je zřízena v kategorii JPO III, zabezpečuje výjezd družstva (1+5) a zřizuje se
zpravidla ve vybrané obci s počtem obyvatel nad 1000. Vyjíždí do 10 minut po vyhlášení
poplachu jednotce.
Činnost v jednotce Sboru dobrovolných hasičů se řídí dle platné legislativy na úseku požární
ochrany a to zákonem o požární ochraně č. 61/01 Sb. a jeho prováděcími předpisy, vyhláškami
MV č 246/01 Sb. a 247/01 Sb. a dalšími souvisejícími právními předpisy.
Základní úkoly jednotky požární ochrany jsou:
- provádět požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a
nasazování sil a prostředků,
- provádět záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech,
- podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu územně příslušnému hasičskému
záchrannému sboru kraje.
Své základní úkoly plní jednotka SDH především na území města Židlochovice. Na území
jiných měst, či obcí plní tyto úkoly dle poplachového plánu, nebo dle rozhodnutí Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje. Minimální početní stav a vybavení jednotky SDH
určuje příloha vyhlášky MV č. 247/01 Sb., která je porovnána se skutečným stavem v jednotce
SDH Židlochovice ke dni 31. prosince 2003:

Vnitřní organizace jednotky JPOIII
plánovaný minimální stav
19
6

Celkem základní početní stav členů
Počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané
kategorii jednotky

skutečný stav
19
6

Funkce
Velitel jednotky
Velitel družstva
Strojník
Hasič

1
2
4
12

1
2
4
12

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany
Cisternová automobilová stříkačka v základním
provedení (dále jen „CAS“)
Dopravní automobil
Automobilový žebřík do 30 m
Automobilová plošina do 30 m
Odsavač kouře nebo přetlakový ventilátor
Motorová stříkačka
Dýchací přístroj
Vozidlová radiostanice požární ochrany
Přenosná radiostanice požární ochrany
Mobilní telefon
1)

1

1

1
12)
11)
11)
4
2
2
11)

1
chybí
1
4
1, chybí
7
1 a není krizový

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je vybavena uvedenou požární technikou,
věcnými prostředky požární ochrany, jen pokud je to odůvodněno dokumentací zdolávání
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2)

3)

požáru objektů, jejichž ochranu před požáry a mimořádnými událostmi jednotka
zabezpečuje.
Počet automobilových žebříků se shoduje s počtem automobilových žebříků, kterými je
vybavena stanice typu P2 hasičského záchranného sboru kraje (příloha č. 3 a č. 6).
Kromě minimálního vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany je
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce vybavována další požární technikou a věcnými
prostředky požární ochrany, pokud je předurčena pro systém záchranných prací při
dopravních nehodách, při haváriích, při živelních pohromách a ochranu obyvatel. To platí i
v případech, kdy je nadstandardní vybavení požární technikou a věcnými prostředky
požární ochrany odůvodněno dokumentací zdolávání požáru objektů, jejichž ochranu před
požáry a mimořádnými událostmi jednotka zabezpečuje. Vybavení požární technikou a
prostředky požární ochrany může být zvýšeno až na jeden a půl násobek limitů uvedených
v tabulce.

Činnost v jednotce SDH je vykonávána na základě Dohody o členství v jednotce SDH uzavřené
mezi zřizovatelem a uchazečem o členství v jednotce SDH, který musí být starší 18 let, splňovat
zdravotní požadavky, morální bezúhonnost a v neposlední řadě musí být vybaven fyzickou a
psychickou odolností.
Z předešlé tabulky tedy vyplývá minimální početní stav členů výjezdové jednotky a
jejich vybavení. V průběhu roku 2003 se podařilo naplnit požadovanou kapacitu členů JSDH
města Židlochovice, která činila dokonce 21 mužů, avšak konečný stav v jednotce ke dni
31.12.2003 činí přesně stanovených 19 členů. Dva členové JSDH města Židlochovice p. Pavel
Helebrand a Zdeněk Vrablík po dlouholetém působení v jednotce opustily naše řady ze
zdravotních důvodů. Za vykonanou práci a
dlouholeté působení v jednotce jim náleží
velký dík a uznání. Co se týče odborné
způsobilostí členů JSDH, kteří jsou
zařazováni na předepsané funkce, tak
v roce 2003 se podařilo všechny proškolit a
splňují odbornou způsobilost předepsanou
právními předpisy na úseku požární
ochrany. Jednotka tedy disponuje dvěma
veliteli družstev, čtyřmi strojníky a třemi
techniky speciálních služeb (technik,
strojní služby, technik spojové služby a
technik chemicko-technické služby), každý
z nich má striktně předepsané úkoly a
povinnosti, které vykonává a plní. Jednotka
Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice je organizačně rozdělena do dvou družstev,
které se dle rozpisu pohotovosti střídaly v držené pohotovosti po celý rok, tak aby byl zajištěn
výjezd jednotky. Školení jednotky a odborná příprava a výcvik byl prováděn dle Základního
zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků HZS Jm kraje na
rok 2003 vydaným ředitelem HZS JMK ÚO Brno, školení JSDH probíhalo pravidelně jednou
za tři týdny. V roce 2003 se také podařilo zapůjčit 10 ks pagerů od HZS JMK, které slouží pro
dokonalejší svolání členů JSDH města Židlochovice, jsou jimi vybavováni zejména
mimožidlochovští členové, které nelze svolat standardním postupem – sirénami, které jsou
v našem městě spouštěny dálkově přímo z Operačního a informačního střediska HZS JMK a
jsou tři.
Členové výjezdové jednotky jsou z 65% vybaveni základními ochrannými osobními
pomůckami, tak aby vždy vyjíždějící družstvo mělo maximální možnou ochranu. Je nutné
v následujících letech dovybavit jednotku zásahovými kalhotami a několika páry zásahové
obuvi a několika kusy zásahových kabátů a přileb, taky aby každý člen měl svoje osobní
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ochranné pomůcky a jednotka mohla zasáhnout v celé síle 19 členů, která bude potřeba
například zejména při povodni, která nejvíce ohrožuje město Židlochovice. Vždyť jako
zasahující hasiči čelí nepřebernému spektru ohrožení, od říznutí přes popálení, intoxikaci, úrazy
až po zasažení ionizačním zářením. Na
to vše jsou jednotky PO připravovány a
školeny, nicméně i sebelepší výcvik či
školení je k ničemu pokud zasahující
hasič nemá dostatečné osobní ochranné
pomůcky a vybavení, které jej ochrání.
Samozřejmě pokud nemá ani to základní
(zásahové boty, přilbu, oblek, rukavice)
není velitelem zásahu vůbec v puštěn do
místa zásahu. Z toho vyplývá že každý
z členů JSDH by měl mít své OOPP,
bohužel však v hasičské branži se
nejedná o malé finanční částky.
Co se týče vybavenosti JSDH je
vybavena pouze k základním typům
události jako je požár a dopravní nehoda
a to ještě nedostatečně. Proto je v rozpočtu pro JSDH počítáno z takovými položkami –
vybavením, aby byla JSDH pokud možno nezávislá a připravena účelně a rychle pomoci u
jakéhokoliv typu události ke kterému je předurčena.
V roce 2003 zasahovala jednotka Sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice u 29
událostí: 22 požárů, 1 dopravní nehoda, 1 technická pomoc, 1 prověřovací taktické cvičení, 1
taktické cvičení a 3 plané poplachy. Jednotka strávila u událostí na 58 hodin a bezpočet hodin
při školení, výcviku, údržbě a zajišťování různých akcí pro město Židlochovice a jeho občany
(pálení čarodějnic, zalévání zeleně, nástřik kluziště apod.). V důsledku požárů na kopci Výhon,
kterých bylo v roce 2003 velmi mnoho (19) byly dvě osoby popáleny a členové JSDH města se
podílely společně s HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice na poskytnutí předlékařské pomoci
postiženým osobám (v této oblasti je potřeba doplnit vybavení JSDH potřebné pro poskytnutí
neodkladné první pomoci), jeden člen jednotky sám potřeboval lékařské ošetření, a to při
požáru objektu stolárny v obci Syrovice ze dne 11. prosince 2003, kde po pádu z namrzlého
žebříku při provádění likvidačních prací utrpěl zlomeninu zápěstí levé ruky. Ve městě
Židlochovice, které je zřizovatelem zasahovala jednotka 12x, 4x zasahovala jednotka za použití
vzduchových izolačních dýchacích přístrojů.
Porovnání výjezdovosti k jednotlivým událostem v roce 2001 - 2003
Výjezdy k události
požár
dopravní nehoda
technická pomoc
únik nebezpečných látek
živelná pohroma
prověřovací taktické cvičení
taktické cvičení
planý poplach
Celkem výjezdů JSDH
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Podíl jednotlivých výjezdů v roce 2003
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Podíl výjezdů dle jednotlivých měsícu v roce 2003
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Podíl výjezdů dle dne v týdnu v roce 2003
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Podíl výjezdů dle hodiny výjezdu v roce 2003
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Nejčastější činnosti jednotky u zásahův roce 2003
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Účast jednotlivých členů JSDH u zvýjezdů v
roce 2003
Burýšek Michal
Doležal Jan
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Hlaváček Jan
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Podíl zásahů v jednotlivých obcích a městě v roce
2003
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Aktuální složení JSDH města Židlochovice ke dni 31.12.2003

Staněk David
Valenta Adam
Vráblík Zdeněk ml.
Habart Aleš
Valenta Michal
Valenta Karel
Komínek Miroslav
Hlaváček Jan
Forman Zdeněk

Petr Svoboda - velitel JSDH města Židlochovice
družstvo č.1
družstvo č.2
Mucha Ondřej
velitel družstva - zástupce VJ
velitel družstva
Schönwälder Petr
strojník - technik strojní služby
strojník
Šedivý
Petr
strojník
strojník
hasič - technik chemicko-technické služby Doležal Jan
hasič
Hřebačka Tomáš
hasič - technik spojové služby
hasič
Peloušek Petr
hasič
hasič
Štefánik
Martin
hasič
hasič
Probošt Jiří
hasič
hasič
Burýšek Michal
hasič
hasič
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STRUČNÝ PŘEHLED ZÁSAHŮ V ROCE 2003
Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

14. února 2003

17:07 –18:50 hod
Požár travního porostu
k.u. Újezd u Brna, Újezd u Brna – Stará Hora
CAS K 25 Liaz 1+8
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice k požáru trávy v oblasti Stará Hora
v obci Újezd u Brna. Požár trávy byl na ploše cca 5ha. Jednotka
JSDH Židlochovice byla určena velitelem zásahu k hašení travní
plochy v nepřístupném terénu za pomoci jednoduchých hasících
prostředků a lafetové proudnice od CAS K 25 Liaz..
U zásahu nedošlo k poškození techniky, nebo ke zranění členů JSDH

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

27. února 2003
12:23 –14:19 hod
Požár travního porostu a křoví
k.u. Židlochovice, kopec Výhon – místní název „Podhájí“
CAS K 25 Liaz 1+1
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice k požáru trávy v oblasti kopce Výhon
pod Hájkem v k.u. Židlochovice. Jednalo se o požár travnatého
porostu a keřů na ploše 250 x 250 m. Jednotka byla dle rozkazu
velitele zásahu (HZS Židlochovice) nasazena na jeho likvidaci za
pomoci jednoduchých hasebních prostředků a džberových stříkaček.

Závady, poškození

U zásahu nedošlo k poškození techniky, nebo ke zranění členů JSDH

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

27. února 2003
14:27 –15:02 hod
Požár travního porostu a křoví
k.u. Hrušovany u Brna, silnice Hrušovany - Vojkovice
CAS K 25 Liaz 1+3
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice k požáru
trávy
mezi obcemi
Hrušovany u Brna a Vojkovice. Jednalo se o požár trávy a keřů na
ploše 10 x 20 m, který se šířil k maringotce. Jednotka byla dle
rozkazu velitele zásahu (HZS Židlochovice) nasazena na likvidaci
požáru za pomoci jednoduchých hasebních prostředků a
vysokotlakého proudu od CAS K 25 Liaz.

Závady, poškození

U zásahu nedošlo k poškození techniky, nebo ke zranění členů JSDH
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27. února 2003

19:37 –20:12 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travního porostu
k.u. Syrovice, silnice Vojkovice – Syrovice (podjezd R52)
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice samostatně k požáru trávy před obcí
Syrovice, neboť jednotka HZS JMK PS Židlochovice zasahovala u
jiné události. Jednalo se o požár travnatého porostu na ploše 5 x 5
m. Jednotka požár likvidovala za pomoci vysokotlakého proudu od
CAS K 25Liaz.
U zásahu nedošlo k poškození techniky, nebo ke zranění členů JSDH
17. března 2003

16:26 – 18:25 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu, keřů a stromů
k.u. Blučina, kopec Výhon Nové Hory
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po
příjezdu na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS
Židlochovice) likvidovala požár trávy a keřů na severní části
požářiště za pomoci vysokotlakého proudu od CAS a dále
likvidovala za pomoci jednoduchých hasebních prostředků
jednotlivá doutnající ohniska. Celkově byl požár likvidován na ploše
100 x 300m
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
18. března 2003

11:11 – 13:46 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Únik nebezpečné látky z ČOV Modřice – prověřovací cvičení
řeka Svratka, jez Rajhradice
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci úniku nebezpečné látky do řeky Svratky. Po příjezdu na
místo události bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací taktické
cvičení, které organizovalo ředitelství HZS JMK. Jednotka JSDH
Židlochovice byla velitelem zásahu určena k provádění přípravných
prací k položení norné stěny. Po provedení všech příprav všechny
zúčastněné jednotky natáhly nornou stěnu. Po ukončení cvičení
jednotka asistovala při úklidu a demontáži norné stěny.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
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19. března 2003

15:57 – 18:12 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu, keřů a stromů
k.u. Blučina, kopec Výhon Nové Hory
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po
příjezdu na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS
Židlochovice) likvidovala požár trávy, keřů a stromů na celé ploše
požářiště za pomoci vysokotlakého proudu od CAS a jednoduchých
hasebních prostředků. Požárem byly zničeny dvě boudy na nářadí.
Celkově byl požár likvidován na ploše cca 200 x 400m.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
25. března 2003

13:13 – 13:26 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu, keřů a stromů
k.u. Blučina, kopec Výhon Nové Hory
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po
průjezdu obcí Blučina byla odvolána k jinému požáru.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
25. března 2003

13:26 – 14:03 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu, keřů a stromů
k.u. Sobotovice, chatová oblast Šimlochy
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc druhému výjezdu HZS
Židlochovice při likvidaci požáru suché trávy v „ledeckém kopci“
v k.u. Sobotovice. Jednotka po příjezdu na místo události na rozkaz
velitele zásahu (HZS Židlochovice) likvidovala požár trávy, keřů a
stromů na celé ploše požářiště za pomoci jednoduchých hasebních
prostředků - džberovek Celkově byl požár likvidován na ploše cca
300 x 300m.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, došlo k poškození 2 párů
pracovních rukavic (Staňka a Vráblíka st.)
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31. března 2003

13:59 – 16:52 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu, keřů a stromů
Židlochovice, kopec Výhon (nad ul. Malinovského)
CAS K 25 Liaz 1+3
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po příjezdu
na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS Židlochovice)
likvidovala požár trávy, keřů a stromů na celé ploše požářiště o
rozloze cca 50 x 200 m. Jednotka zasahovala za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků a jednoho útočného proudu „C“.
Po provedené lokalizaci bylo místo zásahu předáno naší jednotce,
která provedla konečnou likvidaci požáru.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn,
došlo k poškození zásahových kalhot PS II UBO Davida Staňka.
31. března 2003

20:59 – 22:32 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu a keřů
k.u. Židlochovice, kopec Výhon (nad cihelnou)
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po příjezdu
na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS Židlochovice)
likvidovala požár trávy a keřů na celé ploše požářiště o rozloze cca
1000 m2. Jednotka zasahovala za pomoci jednoduchých hasebních
prostředků a vysokotlakého proudu
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn,
došlo k poškození zásahových rukavic Petra Pelouška.
3. dubna 2003

17:59 – 19:25 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu a keřů
k.u. Blučina, kopec Výhon (nad horákovou stodolou)
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po příjezdu
na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS Židlochovice)
likvidovala požár trávy a keřů na celé ploše požářiště o rozloze cca
100 x 100m. Jednotka zasahovala za pomoci jednoduchých
hasebních prostředků a vysokotlakého proudu.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, k poškození materiálu nedošlo
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4. dubna 2003

15:23 – 16:43 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár skládky, travnatého porostu, keřů
k.u. Židlochovice, bývalé kalové jámy cukrovaru
CAS K 25 Liaz 1+6
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
likvidaci požáru skládky dřeva, trávy a keřů v k.u. Židlochovicích
za fotbalovým stadiónem (jamy). Jednalo se o požár o rozměrech cca
50 x 100m. Jednotka byla velitelem zásahu nasazena na hašení
požáru pomocí vysokotlakého proudu a jednoduchého vedení „C“.
Jednotka JSDH Židlochovice zasahovala ve vzduchových dýchacích
přístrojích pro silné zakouření v místě požáru. Po provedené
lokalizaci požáru jednotka rozebírala jednotlivá ohniska požáru a
dohašovala je za pomocí zádových postřikovačů.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani nedošlo k poškození
materiálu.
14. dubna 2003

19:12 – 20:27 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu
k.u. Židlochovice, kopec Výhon (nad cihelnou)
CAS K 25 Liaz 1+8
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po příjezdu
na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS Židlochovice)
likvidovala požár trávy a keřů na celé ploše požářiště o rozloze cca
600 m2. Jednotka zasahovala za pomoci jednoduchých hasebních
prostředků a vysokotlakého proudu
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, nedošlo k poškození materiálu a
techniky.
17. dubna 2003

13:38 – 15:48 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár travnatého porostu a keřů
k.u. Židlochovice, kopec Výhon (nad horákovou stodolou)
CAS K 25 Liaz 1+2
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
likvidaci požáru suché trávy na kopci Výhon. Jednotka po příjezdu
na místo události na rozkaz velitele zásahu (HZS Židlochovice)
likvidovala požár trávy a keřů na celé ploše požářiště o rozloze
2.000m2. Jednotka zasahovala za pomoci jednoduchých hasebních
prostředků a jednoduchého vedení „C“.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, k poškození materiálu nedošlo
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30. května 2003

13:38 – 15:48 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požárně taktické cvičení
Syrovice, výrobní hala firmy HAMA spol. s.r.o.
CAS K 25 Liaz 1+5
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice při
taktickém cvičení – požár výrobní haly firmy HAMA Syrovice.
Jednotka prováděla hasební zásah za pomoci jednoho „C“ proudu
v dýchacích přístrojích do druhého nadzemního podlaží haly a
doplňovala vodu do cisterny JSDH Hrušovany. Po vyhodnocení
cvičení se jednotka vrátila v pořádku na základnu.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, došlo k prasknutí 1ks hadice
„C“.
14. června 2003

02:16 – 05:38 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár dvorního traktu rodinného domu
Vojkovice ul. Hlavní
CAS K 25 Liaz 1+3
Operační a informační středisko HZS JmK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci požáru hospodářských stavení za rodinnými domy
v obci Vojkovice. Po příjezdu na místo události jednotka plnila
rozkazy velitele zásahu, prováděla doplňování vody do zasahujících
cisteren a členové za pomoci vzduchových dýchacích přístrojů
prováděli likvidační a dohašovací práce.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.

7 - 8. července 2003

20:53 – 02:10 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár stohu – skládka travního odpadu
Židlochovice, ul. Tyršova (za ZŠ Tyršova)
CAS K 25 Liaz 1+5
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice a HZS
Pohořelice při likvidaci požáru stohu trávy za objektem ZŠ Tyršova
v Židlochovicích. Po příjezdu na místo události jednotka plnila
rozkazy velitele zásahu, prováděla doplňování vody do zasahujících
cisteren a členové za pomoci jednoho „C“ proudu a ručního nářadí
rozebírali doutnající stoh uskladněné trávy. V 22:10 předal VZ –
HZS Židlochovice veliteli JSDH Židlochovice velení zásahu a
jednotka JSDH Židlochovice prováděla samostatně dohašování
ohnisek a v 02:00 požár likvidovala.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
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15. července 2003

14:15 – 15:21 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár obilí a trávy v zahradách za rodinnými domy
Žabčice, ul. Višňová
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JMK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci požáru obilí, trávy a uskladněného materiálu
v zahradách za rodinnými domy v Žabčicích ul. Višňová. Jednotka
zasahovala na rozkaz velitel zásahu pomocí dvou již utvořených
proudů „C“, rozebírala doutnající ohniska požáru, doplňovala vodu
do CAS HZS Židlochovice a prováděla kyvadlovou dopravu vody.
Při zásahu nedošlo ke zranění, či usmrcení člena JSDH.
Nedošlo k poškození materiálu.
27. července 2003

10:21 – 11:49 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár trávy a slámy
Židlochovice, kopec Výhon
CAS K 25 Liaz 1+3
OPIS HZS Jmk vyslalo jednotku na požár trávy na kopci Výhon u
silnice mezi Židlochovicemi a Nosislaví. Jednotka vyjela s CAS K
25 Liaz v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo zásahu se řídila pokyny velitele zásahu. Začala
s likvidací a následným dohašováním požáru suché trávy a slámy za
pomocí jednoduchých hasebních prostředků a jednoho "D" proudu.
Po lidkvidaci se jednotka vrátila na základnu. V důsledku události
byla zraněna uživatelka pozemku – popálené končetiny.
Při zásahu nedošlo ke zranění, či usmrcení člena JSDH.
Nedošlo k poškození materiálu.
8. srpna 2003

20:14 – 20:54 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Planý poplach – neohlášené pálení
k.u. Hrušovany u Brna za firmou Ytong směrem na Unkovice
CAS K 25 Liaz 1+5
Operační a informační středisko HZS JMK ÚO Brno vyslalo
jednotku JSDH Židlochovice na pomoc jednotce HZS Židlochovice
při likvidaci požáru suché trávy za firmou Ytong v Hrušovanech u
Brna. Po příjezdu na místo události byla jednotka ponechána
velitelem zásahu k záloze na místě události, neboť se jednalo o
neohlášené pálení plevele na poli – jednotka nezasahovala
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17. srpna 2003

10:26 – 12:07 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Technická pomoc – práce ve výškách
Židlochovice, Nádražní 299 (areál Robertovi vily)
CAS K 25 Liaz 1+2
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice (v počtu 1+2) na pomoc jednotce HZS
Židlochovice při likvidaci naštíplého stromu v areálu bývalé
Robertovi vily na ul. Nádražní v Židlochovicích. Naštíplý ořech
ohrožoval svým pádem bezpečnost občanů. Jednotka na rozkaz
velitele zásahu prováděla odklizení odřezaných částí stromu. Strom
byl zlikvidován za pomoci motorové pily a vysokozdvižné plošiny
(HZS).
Jednotka byla svolána prostřednictvím pagerů (sirény nebyly
spuštěny).
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
29. - 30. července 2003

17:34 – 02:16 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Dopravní nehoda – silniční
Židlochovice, ul. Nádražní u ČSAD
CAS K 25 Liaz 1+3
OPIS HZS Jmk vyslalo jednotku na pomoc jednotce HZS JMK ÚO
Brno – PS Židlochovice, která zashovala u jiných událostí. Jednalo
se o odpravní nehodu dvou osobních vozidel na ul. Nádražní
v Židlochovicích. V důsledku pádu stromu na jedno z vozidel.
Jednotka vyjela s CAS K 25 Liaz v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se
jedná o dopravní nehodu bez zranění účastníků, jednotka provedla
protipožární opatření na havarovaných vozidlech (odpojena
akubaterie, provedena kontrola úniku paliva a provozních náplní,
místo zajištěno pomocí hasícího přístroje PG6) a dále řídila dopravu
v místě události, neboť se nacházela v nepřehledném úseku silnice.
Jednotka musela vyčkat příjezdu PČR DN Brno – venkov z důvodu
dokumentace DN a teprve poté byl spadlý strom zlikvidován a
havarovaná vozidla odstraněna z vozovky.
Bohužel PČR DN Brno – venkov byla velice zaneprázdněna a její
příjezd trval bezmála 7 hodin.
Dva členové JSDH města Židlochovice doplňovali početní stav
jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice (vyjely s CAS 32 T
815 HZS)
Při zásahu nedošlo ke zranění, či usmrcení člena JSDH.
Nedošlo k poškození materiálu.
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8. září 2003

12:08 – 13:19 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár trávy, strniště a keřů
Židlochovice, levý břech řeky Svratky u soutoku s Cézavou
CAS K 25 Liaz 1+3
OPIS HZS Jmk vyslalo jednotku na požár trávy a strniště na levý
břeh řeky Svratky u soutoku s Cézavou v k.u. Židlochovice.
Jednotka vyjela s CAS K 25 Liaz v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo zásahu se řídila pokyny velitele zásahu.
Jednotka byla nasazena na likvidaci požáru v těsné blízkosti řeky
Svratky kde hořel přilehlý remízek. Jednotka zasahovala pomocí
vysokotlakého proudu od CAS K 25 L, kterým požár lokalizovala a
následně likvidovala. Jednotlivá ohniska požáru byla rozebrána a
dohašena za pomocí stávajícího proudu. Součástí remízku byla také
statná vrba, která byla zachvácena požárem jenž byl likvidován za
pomoci nastavovacího žebříku. Po likvidaci požáru byla jednotka
velitelem zásahu odeslána na svoji základnu.
Při zásahu nedošlo ke zranění, či usmrcení člena JSDH.
Došlo k poškození levé části výstražného rozhlasového zařízení
(majáku) - netočí se, momentálně se zjišťuje příčina a rozsah
poškození.
28. září 2003

16:17 – 23:10 hod

Datum a čas
Událost

Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár uskladněného materiálu (dřevěné palety, slisovaný papír,
igelitové fólie a sudy s lepidlem) na volném prostranství v těsné
blízkosti objektů.
R.P.O. s.r.o., Hrušovany u Brna, Jířího z Poděbrad 26 (areál
bývalého Botexu)
CAS K 25 Liaz 1+8, DA 12 Avia 1+2
OPIS HZS Jmk vyslalo jednotku k požáru uskladněného materiálu
v areálu bývalého Botexu v Hrušovanech u Brna. Jednotka vyjela
s technikou CAS K 25 Liaz a DA 12 Avia. Na místě události se
jednotka řídila rozkazy velitele zásahu. Jednalo se o požár na volném
prostranství v areálu firmy, který hrozil svým rozšířením na okolní
objekty. Jednotka zasahovala za pomocí vzduchových dýchacích
přístrojů a měla nasazeny 3 C proudy a 1 lafetovou proudnici
s těžkou pěnou. Zásah byl velmi náročný neboť se zde vyskytovalo
velké sálavé teplo (10m plameny ) a jednotky se musely krýt před
explodujícími sudy s lepidly, které létaly do vzdálenosti 50m.
Likvidace požáru trvala téměř 7hod
Na rozkaz velitele zásahu bylo spotřebováno 350 l pěnidla
Finiflam z CAS K 25 Liaz na provedení pěnového útoku, který
značně snížil intenzitu požáru.
Při zásahu nedošlo ke zranění, či usmrcení člena JSDH.
Došlo k poškození: 2ks hadice C, 1ks hadice B, 2 páry zásahových
rukavic.
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09. října 2003

21:28 – 22:26 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár zahradní chaty
Přísnotice - za hřištěm
CAS K 25 Liaz 1+8
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice k požáru zahradní chatky v obci Přísnotice za
hřištěm. Po příjezdu na místo události se jednotka nahlásila VZ
(velitel družstva PS Židlochovice), který jednotku určil do zálohy na
místě události.
Jednalo se o zahradní chatu o rozměrech cca 5x5, která v době
příjezdu prvních jednotek byla již zcela zachvácena požárem, který
byl likvidován za pomoci dvou „“ proudů
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
10. listopadu 2003

20:08 – 20:55 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Planý poplach
Židlochovice, kopec Výhon
CAS K 25 Liaz 1+10
OPIS HZS JMK vyslalo jednotku na požár trávy na kopci Výhon
nad ul. Legionářskou v Židlochovicích. Jednotka vyjela s CAS K 25
Liaz v počtu 1+6 a 4 členové zůstali na stanici v záloze.
Po příjezdu na místo zásahu se jednotka nahlásila veliteli zásahu
(velitel družstva PS Židlochovice, který prováděl průzkum kopce
s cílem nalézt nahlášený požár. Průzkum komplikovala tma a stav
neprůjezdných polních cest. Jednotka na rozkaz VZ provedla další
průzlum kopce s cílem také požár nalést, avšak s negativním
výsledkem. VZ proto odeslal jednotku na svoji základnu a událost
byla vyhodnocena jako planý poplach.
Při zásahu nedošlo ke zranění, či usmrcení člena JSDH.
Nedošlo k poškození materiálu.
15. listopad 2003

17:16 – 17:45 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Planý poplach
Židlochovice – nad hřbitovem
CAS K 25 Liaz 1+3
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH Židlochovice k požáru trávy v Židlochovicích na hřbitovem.
Po příjezdu na místo události se jednotka nahlásila VZ (velitel
družstva PS Židlochovice), který jednotku určil do zálohy na místě
události.
Jednalo se o nenahlášené pálení o rozměrech asi 5x5m. Majitel
pozemku, který prováděl pálení, byl poučen o nahlašování pálení a
byl mu nařízen dohled na požářištěm do úplného dohoření.
Při zásahu nebyl žádný člen zraněn, ani poškozen materiál.
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11. prosince 2003

02:43 – 09:10 hod

Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Závady, poškození

Požár objektu stolárny
Syrovice č.p. 88
CAS K 25 Liaz 1+4
Operační a informační středisko HZS JMK vyslalo jednotku
JSDH města Židlochovice k požáru objektu stolárny v obci Syrovice,
jednalo se o jednopodlažní zděný objekt o rozměrech 10 x 30m se
sedlovou střechou, celá střešní konstrukce a půdní prostor byl
zachvácen požárem. V průběhu hasebních prací došlo k propadnutí
stropní konstrukce do výrobních prostor stolárny.
Po příjezdu na místo události se jednotka nahlásila VZ (velitel
družstva PS Židlochovice), který jednotku určil k doplňování vody
do již zasahujících cisteren a k provádění kyvadlové dopravy vody,
kdy jednotka dovážela vodu ze Židlochovic. Dva členové JSDH byli
určeni k provádění hasebních prací pomocí útočného vedení „C“ a
izolačního dýchacího přístroje po nastavovacím žebříku do půdního
a střešního prostoru objektu. Po provedené lokalizaci požáru byla
jednotka JSDH města Židlochovice ponechána na místě události ke
střežení požářiště a k provedení dohašovacích prací, v 9:00 byla
jednotka vystřídána místní JSDH Syrovice a vrátila se na svoji
základnu.
Celý zásah byl velmi komplikován teplotou pod bod mrazu
cca -5oC
Při zásahu došlo ke zranění člena JSDH Michala Valenty, který
po pádu z namrzlého žebříku při hasebních pracích utrpěl zlomeninu
levého zápěstí s předpokládanou pracovní neschopností cca 6 týdnů.
Dále došlo k poškození světlometu na lafetové proudnici CAS
K 25 L způsobené pádem střešní krytiny.

www.zidlochovice.cz/sdh
JSDH.Zidlochovice@centrum.cz
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