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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2005

Rok 2005 byl pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice velmi pestrým, to nejen
počtem výjezdům, jejich rozmanitostí, složitostí, ale především změnou legislativy, která bezprostředně
ovlivňuje chod jednotek požární ochrany. Jednotka, doufám snad, již definitivně odolala tlaku HZS o
útlum naší činnosti, který nastal právě v souvislosti s novou legislativou a to novelou vyhlášky MV č.
226/2005 Sb., která novelizuje vyhlášku MV č. 247/2001 Sb, kdy se HZS snažil nás přeřadit do kategorie
JPO V (jednotka pouze s místní působností, prakticky nevyjíždí mimo katastr obce). Zmíněná novela
vyhlášky sebou přinesla i nová kritéria pro výpočet stupně nebezpečí pro obce z čehož se odvíjí dále
plošné pokrytí jednotkami požární ochrany. Naše jednotka byla zařazena do kategorie JPO III/1 což
znamená, že jednotka zajišťuje jeden organizovaný výjezd a má působnost cca 10 km od místa své
dislokace. Došlo také ke změně minimálního početního stavu jednotky a to z 19 členů na 12 a
minimálního početního stavu pro výjezd z družstva 1+5 na družstvo 1+3.
V současné době má jednotka 22 členů, kteří jsou připraveni k řešení mimořádných událostí v katastru
města i mimo něj, jednotka současně zajišťuje na základě smlouvy o sdružení finančních prostředků
požární ochranu obcí Vojkovice a Opatovice – tzn. je jejich místní jednotkou. Výše zmíněný početní stav
je záměrně navýšen, po dohodě s vedením města, a to z důvodu hrozícího nebezpečí v katastru města – to
zejména hrozících povodní, které se městu nevyhly ani v roce 2005. Všichni členové jednotky jsou řádně
školení v pravidelných termínech a postupně si doplňují specializační kurzy. V jednotce se tedy nachází
20 nositelů dýchací techniky, 9 členů vlastní oprávnění pro práci s motorovou a rozbrušovací pilou, 4
členové jsou zdravotníci proškoleni Ćeským červeným křížem. Jednotka je tedy komplexně schopna
poskytnout, alespoň základní pomoc při řešení mimořádných událostí. Je vybavena základní technikou pro
její fungování a to: cisternová automobilová stříkačka Liaz s označením CAS 25 2500/240 –S2Z,
velitelským automobilem Opel Frontera 2,4i – VEA 2, dopravním automobilem AVIA – DA12,
nákladním automobilem PRAGA V3S. Zejména dopravní automobil je již za zenitem životnosti, rok
výroby 1977, a tak bude nahrazen dvěma dodávkovými automobily Volkswagen Transportér, ty však
dosud nejsou zařazeny ve výjezdu jednotky a čeká je rekonstrukce.
Celá činnost jednotky je financována z rozpočtu města Židlochovice, neboť jednotka je její organizační
složkou, a tak i stejně jako město nemá tolik finančních prostředků, které by potřebovala. Nicméně
veškeré vybavení a zejména osobní ochranné prostředky jsou nakupovány postupně a koncepčně. Snahou
jednotky, a myslím že správnou, je městu co nejvíce pomoci a vykonávat pro něj co nejvíce činnosti a
služeb – požární asistence, ořez stromů, dovoz vody, čerpání vody apod. Tato snaha se samozřejmě odráží
na počtu výjezdů jednotky a to zejména technických zásahů. Celkem jednotka v minulém roce (2005)
zasahovala u 52 událostí, jejich další rozbor je rozpracován v tabulkách a v grafech níže.
Porovnání výjezdovosti k jednotlivým událostem v roce 2001 - 2005
2001
2002
2003
2004
Výjezdy k události
7
14
22
27
požár
0
1
1
0
dopravní nehoda
2
0
1
10
technická pomoc
0
0
0
5
technologická pomoc
0
1
0
3
únik nebezpečných látek
0
1
0
0
živelná pohroma
0
0
1
2
prověřovací taktické cvičení
0
4
1
2
taktické cvičení
1
0
3
3
planý poplach
Celkem výjezdů JSDH

10

2
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2005
17
1
24
0
3
3
2
2
0
52
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PODÍL TECHNIKY JSDH NA VÝJEZDOVOSTI V
ROCE 2005
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PODÍL UDÁLOSTÍ DLE MĚSÍCŮ
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Podíj jednotlivých členů na výjezdech
Burýšek Michal
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8
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1
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0
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POČET VÝJEZDŮ DO JEDNOTLIVÝCH
OBCÍ A MĚST V ROCE 2005
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Závěrem je nutné poděkovat všem členům jednotky za jejich činnost a obětavost a nasazení při
likvidaci mimořádných událostí, zejména při povodních a požárů většího rozsahu z počátku roku 2005. Je
nutné velice poděkovat i zástupcům města Židlochovice za jejich velice vřelý přístup k naší činnosti a
problematice.
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Seznam členů jednotky
jméno

Burýšek Michal
Doležal Jan
Forman Zdeněk
Formanová Michaela
Habart Aleš
Hlaváček Jan
Holeček Martin
Hřebačka Tomáš
Komínek Miroslav
Máca Zdeněk
Mucha Ondřej
Peloušek Petr
Schönwälder Petr
Staněk David
Svoboda Petr
Šafářová Jitka
Šedivý Petr
Valenta Adam
Valenta Karel
Valenta Michal
Vintr Radislav
Vráblík Zdeněk

funkce

Kurzy*/rok absolvování

hasič
hasič
technik technické služby
hasič
technik chemické služby
hasič
hasič
strojník
hasič
hasič
velitel družstva
hasič
hasič
velitel družstva
velitel jednotky
hasič
strojník
technik strojní služby
hasič
technik spojové služby
hasič
strojník

VDP/2003, JMP/2004, ČČK/2005
Příslušník HZS JMK
VDP/2003, JMP/2004
ČČK/2005
SOŠ PO MV, příslušník HZS JMK
VDP/2003, JMP/2005
VDP/2003, JMP/2004
VDP/2003
JMP/2005
VD/2002, VDP/2003, JMP/2004
VDP/98, JMP/2004
STR/2002
VD/2002, VDP/2003
SOŠ PO MV, příslušník HZS JMK
ČČK/2005
STR/2001, VDP/1998
STR/2003, VDP/2003, JMP/2004
příslušník HZS JMK
ČČK/2005
STR/2003, VDP/98

*
•
•
•
•
•

•
•

VJ – kurz velitele jednotky
VD – kurz velitele družstva
S – kurz strojníka
T – kurz technika CHTS
VDP – kurz nositele vzduchových dýchacích přístrojů
JMP – kurz obsluhy jednomužných řetězových a rozbrušovacích pil
ČČK – kurz zdravotníka Českého červeného kříže
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ZÁSAHY ROKU 2005

č.
52 Posouvaný text
19. prosince 2005 7:33 VEA 2 Opel Frontera 1+2 CAS K 25 Liaz 1+5
13:44 hod
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru rodinného domu na ul. Malinovského
v Židlochovicích, jednotka vyjela s technikou VEA 2 Opel Frontera a CAS K 25 L v počtu 1+8.
Jednalo se o požár půdní vestavby, půdního a střešního prostoru rodinného domu o rozměrech
cca 10 x 12 m, dům byl v řadové zástavbě a hrozilo rozšíření požáru právě na sousední domy a
další prostory již v hořícím domě. Na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice s CAS K 25 L za pomoci vysokotlakého proudu k ochlazování štítové zdi sousedního
domu a za pomoci útočného proud „C“ v prostor rodinného domu za pomoci vzduchových
dýchacích přístrojů a po násilném vniknutí do objektu a vypnutí hlavních uzávěru energií.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci VDP a k vystřídání
obsluhy útočných proudů a dále k doplnění vody z naší CAS do CAS PS Židlochovice. Byl
nasazen druhý vysokotlaký útočný proud z naší CAS do dvorního prostoru po nastavovacím
žebříku s cílem zamezit šíření požáru na sousední rodinný dům, za tímto účelem byla rozebrána
střešní konstrukce střechy a šíření požáru tak zabráněno. Vzhledem k tomu, že požár vznikl
v prostoru I. NP ve stropním prostoru a dále se rozšířil do II. NP a dále do půdního prostoru a na
střešní konstrukci byla likvidace požáru velmi obtížná, celkem byly nasazeny 2 vysokotlaké útočné
proudy a 2 proudy „C“. Požár se šířil dřevěnými stavebními konstrukcemi a proto bylo nutno
rozebrat podlahy, stropy a veškeré vnitřní i vnější obložení střechy a stěn. Celý zásah probíhal za
použití vzduchových dýchacích přístrojů a byl využit detektor tepla HotSpotter z výbavy naší JSDH
k vyhledávání skrytých ohnisek požáru. Vzhledem k velké spotřebě dýchacích přístrojů byl
velitelem zásahu povolán na místo události protiplynový vůz z HZS JMK ÚO Brno – CPS Lidická.
Likvidace požáru trvala bezmála pět hodin.
Na zásahu se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno- PS Židlochovice, JSDH Nosislav, JSDH Hrušovany u Brna, JSDH Blučina,
HZS JMK ÚO Břeclav – PS Pohořelice, HZS JMK ÚO Brno – CPS Lidická, JSDH Holasice a
JSDH města Židlochovice.

č.
51 Posouvaný text
2. prosince 2005 13:55 CAS K 25 Liaz 1+4
15:00 hod
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru objektu stolárny na ul. Výhon v obci
Přísnotice, jednotka vyjela s technikou CAS K 25 L v počtu 1+4.
Jednalo se o prověřovací cvičení organizované velitelem stanice jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, které simulovalo požár v objektu stolárny. Požárem byl zachvácen výrobní prostor a
dál se šířil na střešní konstrukci a další prostory objektu. Na místě události zasahovala jednotka
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 32 T 815 za pomoci vzduchových dýchacích přístrojů
(VDP) a vodního proudu do prostoru výroby.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci VDP a k utvoření
jednoduchého vedení „C“ od CAS k ochlazování střešní konstrukce objetu a společně s našim
členem provedl VZ další průzkum objektu Po provedené likvidaci požáru byl proveden nástup
jednotek, vyhodnocení cvičení a obhlídka objektu.
Na zásahu se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno- PS Židlochovice, JSDH Přísnotice, JSDH Hrušovany u Brna a JSDH města
Židlochovice.
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č.
50 Posouvaný text
16.listopadu 2005 08:50
CAS K 25 Liaz 1+4
- 10:05 hod
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru objektu společnosti EPIMEX s.r.o.
v obci Blučina, jednotka vyjela s technikou CAS K 25 L v počtu 1+4.
Jednalo se o prověřovací cvičení organizované velitelem stanice jednotky HZS JMK ÚO Brno –PS
Židlochovice, které simulovalo požár ve skladu lepidel daného objektu. Požárem byla zachvácena
celá místnost skladu a hrozilo jeho rozšíření na další části objektu. Na místě události zasahovala
jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS K 25 L za pomoci vzduchových dýchacích
přístrojů (VDP) a vysokotlakého proudu v prostoru skladu.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci VDP a k utvoření
jednoduchého vedení „C“ od CAS HZS do prostoru skladu, kde prováděli hašení a odvětrávání
objektu. Stávající vysokotlaký proud byl stažen a za pomoci našich členů a VZ byl proveden
průzkum uvnitř objektu a ochlazení prostoru nad místem požáru. Po provedené likvidaci požáru byl
proveden nástup jednotek, vyhodnocení cvičení a obhlídka objektu společnosti EPIMEX.
Na zásahu se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno- PS Židlochovice, JSDH Blučina, JSDH Nosislav, HZS JMK ÚO Břeclav – PS
Pohořelice a JSDH města Židlochovice.

č.
49 Posouvaný text
9.listopadu 2005 9:17 CAS K 25 Liaz 1+2
12:35 hod
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k úniku ropných látek do řeky Svratky u jezu
v obci Rajhradice s technikou CAS K 25 Liaz.
Jednalo se o únik ropné látky do řeky Svratky v oblasti Modřic, kde byla postavena norná stěna
jednotkou HZS JMK ÚO Brno - CPS Lidická k zachycení úniku, který se však šířil dále a to po
proudu řeky, bylo proto nutné postavit druhou nornou stěna a to na profilu nad jezem
v Rajhradicích , kde byly nasazeny jednotky HZS JMK ÚO Brno PS Židlochovice, PS BVV a JSDH
Holasice.
JSDH města Židlochovice v důsledku nedostatečného personálního obsazení nemohla dodržet
časový limit pro výjezd, proto tato skutečnost byla ohlášena KOPIS, které ponechalo jednotku
v záloze na stanici HZS, pro případný další výjezd a k místu události vyslalo jinou jednotku.

č.
48 Posouvaný text
6.listopadu 2005 13:12 VEA 2 Opel Frontera 1+2, CAS K 25 Liaz 1+5
14:24 hod
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k dopravní nehodě do obce Blučina na hlavní
silnici (ul. Komenského) s technikou VEA 2 Opel Frontera a CAS K 25 Liaz, jednotka vyjela v počtu
1+8.
Jednalo se o dopravní nehodu osobního vozidla Renault a kombajnu New Holland ke sklizni
kukuřice, osobní vozidlo se nacházelo pod kombajnem. Řidič vozidla byl již vyproštěn před
příjezdem jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, ta mu poskytla předlékařskou pomoc a
následně jej transportovala do vrtulníku LZS Brno, který přistál několik stovek metrů od nehody.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů k označení místa nehody za pomoci
dopravních kuželů a k odklonu dopravy z místa nehody. Uniklé provozní náplně osobního vozidla
byly zasypány za pomoci sorbetu. Po zdokumentování místa nehody příslušníky PČR jednotky
provedly úklid použitého sorbetu a asistovaly při naložení osobního vozidla na odtahovou službu.
Po zprůjezdnění vozovky byla naše jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a JSDH města
Židlochovice.
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č.
47 Posouvaný text
23.října 2005 11:3613:55 hod

CAS K 25 L 1+2
Viz. zásah č. 46

č.
46 Posouvaný text
18.října 2005 15:38CAS K 25 L 1+2
16:45 hod
Došlo opět k nastoupání splaškové vody v dosud nespravené neodtékající kanalizaci v areálu
bývalého cukrovaru, proto jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dobyšek
zaměstnanec Městského úřadu Židlochovice při jejím odčerpání, k místu události vyjela jednotka
v počtu 1+2 s technikou CAS K 25 L.
Na místě události bylo zjištěno, že vlivem výstavby nové infrastruktury v areálu bývalého cukrovaru
došlo k prokopnutí staré splaškové kanalizace, která již nebyla dále spravována, došlo
k nahromadění vody, která zpětně nastupovala do bytových domů v areálu bývalého cukrovaru..
Jednotka nasadila na odčerpání splaškové vody ejektor, jelikož kalové čerpadlo bylo na opravě, ze
své výbavy a voda byla odčerpávána do cca 100m vzdálené splaškové kanalizace u papíren
Moudrý, po odčerpání vody byly zbylé kaly zředěny vysokotlakým proudem od CAS a následně
taktéž odčerpány. Po odčerpání vody jednotka provedla úklid nářadí a vrátila se zpět na svoji
základnu.
3
Celkem bylo odčerpáno na cca 4 m splašků.

č.
45 Posouvaný text
17.října 2005 16:10 CAS K 25 L 1+2
17:06 hod
Místostarosta města Židlochovice p. Dobeš požádal jednotku o pomoc při omytí povrchu
budovaného víceúčelového sportoviště na Sídlišti Družba, k místu události vyjela jednotka v počtu
1+2 s technikou CAS K 25 L.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o znečištěnou asfaltovou plochu
víceúčelového hřiště v důsledku prováděných stavebních úprav – montáž hrazení. Na opláchnutí
povrchu byl nasazen vysokotlaký proud od CAS, kterým bylo hřiště postupně opláchnuto. Po
ukončení zásahu se jednotka vrátila zpět na svoji základnu.

č.
44 Posouvaný text
6.října 2005 08:13CAS K 25 L 1+2
11:43 hod
Ing. Hradil – stavbyvedoucí společnosti Komfort prostřednictvím města požádal jednotku o
odčerpání spodní vody z provedeného výkopu v areálu bývalého cukrovaru v Židlochovicích na ul.
Nádražní. K místu události vyjela jednotka v počtu 1+2 s technikou CAS K 25 L.
Na místě události bylo zjištěno, že při provádění výkopových prací v areálu bývalého cukrovaru,
kde se provádí přípravné práce pro výstavbu bytových domů, došlo k zaplavení výkopu spodní
3
vodou o objemu cca 5 m . K vyčerpání vody bylo nasazeno kalové čerpadlo z výbavy jednotky a
voda byla odčerpána do přilehlé kanalizace za pomoci hadicového vedení. Po odčerpání vody bylo
místo výkopu předáno stavbyvedoucímu a jednotka se vrátila na svoji základnu
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č.
43 Posouvaný text
3.října 2005 16:36CAS K 25 L 1+2
18:21 hod
Došlo opět k nastoupání splaškové vody v dosud nespravené neodtékající kanalizaci v areálu
bývalého cukrovaru, proto jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dobyšek
zaměstnanec Městského úřadu Židlochovice při jejím odčerpání, k místu události vyjela jednotka
v počtu 1+2 s technikou CAS K 25 L.
Na místě události bylo zjištěno, že vlivem výstavby nové infrastruktury v areálu bývalého cukrovaru
došlo k prokopnutí staré splaškové kanalizace, která již nebyla dále spravována a vlivem dešťů
došlo k nahromadění vody, která zpětně nastupovala do bytových domů v areálu bývalého
cukrovaru..
Jednotka nasadila na odčerpání splaškové vody kalové čerpadlo ze své výbavy a voda byla
odčerpávána do cca 100m vzdálené splaškové kanalizace u papíren Moudrý, po odčerpání vody
byly zbylé kaly zředěny vysokotlakým proudem od CAS a následně taktéž odčerpány. Po
odčerpání vody jednotka provedla úklid nářadí a vrátila se zpět na svoji základnu.
3
Celkem bylo odčerpáno na cca 4 m splašků.

č.
42 Posouvaný text
30.září 2005 16:21CAS K 25 L 1+3
18:20 hod
Vlivem dešťů došlo opět k nastoupání splaškové vody v neodtékající kanalizaci v areálu bývalého
cukrovaru, proto opět jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dobyšek
zaměstnanec Městského úřadu Židlochovice při jejím odčerpání, k místu události vyjela jednotka
v počtu 1+3 s technikou CAS K 25 L.
Na místě události bylo zjištěno, že vlivem výstavby nové infrastruktury v areálu bývalého cukrovaru
došlo k prokopnutí staré splaškové kanalizace, která již nebyla dále spravována a vlivem dešťů
došlo k nahromadění vody, která zpětně nastupovala do bytových domů v areálu bývalého
cukrovaru..
Jednotka nasadila na odčerpání splaškové vody kalové čerpadlo ze své výbavy a voda byla
odčerpávána do cca 100m vzdálené splaškové kanalizace u papíren Moudrý, po odčerpání vody
byly zbylé kaly zředěny vysokotlakým proudem od CAS a následně taktéž odčerpány. Po
odčerpání vody jednotka provedla úklid nářadí a vrátila se zpět na svoji základnu.
3
Celkem bylo odčerpáno na cca 4 m splašků.

č.
41 Posouvaný text
28.září 2005 13:13CAS K 25 L 1+5
16:41 hod
Vlivem dešťů došlo opět k nastoupání splaškové vody v neodtékající kanalizaci v areálu bývalého
cukrovaru, proto opět jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dobyšek
zaměstnanec Městského úřadu Židlochovice při jejím odčerpání, k místu události vyjela jednotka
v počtu 1+5 s technikou CAS K 25 L.
Na místě události bylo zjištěno, že vlivem výstavby nové infrastruktury v areálu bývalého cukrovaru
došlo k prokopnutí staré splaškové kanalizace, která již nebyla dále spravována a vlivem dešťů
došlo k nahromadění vody, která zpětně nastupovala do bytových domů v areálu bývalého
cukrovaru..
Jednotka nasadila na odčerpání splaškové vody kalové čerpadlo ze své výbavy a voda byla
odčerpávána do cca 100m vzdálené splaškové kanalizace u papíren Moudrý, po odčerpání vody
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byly zbylé kaly zředěny vysokotlakým proudem od CAS a následně taktéž odčerpány. Po
odčerpání vody jednotka provedla úklid nářadí a vrátila se zpět na svoji základnu.
3
Celkem bylo odčerpáno na cca 4 m splašků.

č.
40 Posouvaný text
25.září 2005 10:11CAS K 25 L 1+3
14:11 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dobyšek zaměstnanec Městského
úřadu Židlochovice při odčerpání splaškové vody z kanalizace v areálu bývalého cukrovaru na ul.
Nádražní, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+3 s technikou CAS K 25 L.
Na místě události bylo zjištěno, že vlivem výstavby nové infrastruktury v areálu bývalého cukrovaru
došlo k prokopnutí staré splaškové kanalizace, která již nebyla dále spravována a v jejím důsledku
došlo k nahromadění splaškové vody, která zpětně nastupovala do bytových domů.
Jednotka nasadila na odčerpání splaškové vody kalové čerpadlo ze své výbavy a voda byla
odčerpávána do cca 100m vzdálené splaškové kanalizace u papíren Moudrý, po odsátí vody byly
zbylé kaly zředěny vysokotlakým proudem od CAS a následně taktéž odčerpány. Po odčerpání
vody jednotka provedla úklid nářadí a vrátila se zpět na svoji základnu.
3
Celkem bylo odčerpáno na cca 5 m splašků.

č.
39 Posouvaný text
23.září 2005 19:20CAS K 25 L 1+7, záloha na stanici 1+2
19:46 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru osobního automobilu na
ul. Komenského č.p. 54 v Židlochovicích s tím, že na místě události již zasahuje jednotka HZS
JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s technikou TA 2 VW Transporter a potřebují na místo události
cisternu, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+7 s technikou CAS K 25 L.
Jednalo se o požár osobního automobilu Škoda Forman LXi, které bylo zaparkované před domem
č.p. 54 na ul. Komenského, vlivem zkratu na el. vedení došlo k požáru vozidla, které se samovolně
nastartovalo a rozjelo se směrem do okrasných dřevin a přilehlé zdi. Požárem byla zachvácena
palubní deska a interiér vozidla, na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice za pomoci vysokotlakého proudu od TA 2 VW a smáčedla Pyrocool.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci stávajícího proudu
k ochlazení karoserie vozidla a následně k vyhledání skrytých ohnisek požáru za pomoci detektoru
tepla HotSpotter. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na
místo své dislokace.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a JSDH města
Židlochovice.

č. Posouvaný text
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38
4.září 2005 14:45 VEA 2 OPEL Frontera 1+1 CAS K 25 L 1+5
15:44 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru pole mezi obcemi Blučina a
Měnín, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+7 s technikou VEA 2 a CAS K 25 L.
Jednalo se o požár strniště a trávy na ploše cca 50 x 50 m, v době příjezdu na místě události
zasahovaly již jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a místní JSDH Blučina.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení vysokotlakého proudu od CAS k zamezení šíření
požáru v severní straně požářiště a zbytek mužstva doplnilo nasazený útoční proud od CAS 32 T
815 HZS Židlochovice. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána zpět na svoji
základnu
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH Blučina a JSDH
města Židlochovice.

č.
37 Posouvaný text
1.září 2005 14:57 CAS K 25 L 1+3
15:49 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru automobilu nad cihelnou na
kopci Výhon v Židlochovicích, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+3 s technikou CAS K 25
L.
Jednalo se o požár terénního automobilu ARO, které se v důsledku technické závady vzňalo na
polní cestě kopce Výhon.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení vysokotlakého proudu od CAS k provedení
dohašení a ochlazení karosérie vozidla. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána
zpět na svoji základnu
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice JSDH města Židlochovice.

č.
36 Posouvaný text
18.srpna 2005 17:00 VEA 2 Opel Frontera 1+1 , Praga V3S 1+1
19:23 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal Ing. Dratva (mob: 604 290 313) zaměstnanec MěU
Židlochovice o pomoc při odstranění suchých a nalomených větví v prostoru autobusového
nádraží na ul. Nádražní ve městě Židlochovice. Po oznámení události na KOPIS HZS JMK k místu
události vyjela technika VEA 2 OPEL Frontera a PRAGA V3S v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o suché a nalomené větve na cca 20m
vysoké lípě. Větve ohrožovaly svým pádem zaparkované autobusy a čekající cestující na spoj. Na
místě události se nacházel pracovník technické čety města Židlochovice p. Pacas, který větvě
odřezal..
Na základě provedeného průzkumu odstranění větví za pomoci JMP z korby nákladního
automobilu, větve byly odřezány a následně na zemi našpalkovány a naloženy na nákladní
automobil. V průběhu zásahu bylo zjištěno, že ve výšce cca 10 m nad zemí se nachází nalomená
větev hrozící svým pádem, jelikož jednotka nedisponovala dostupnými prostředky k likvidaci této
větve bylo za pomoci RDST požádáno KOPIS HZS JMK o vyslání PP 20 jednotky HZS JMK ÚO
Brno - PS Židlochovice, ta byla následně k místu události vyslána. Po jejím příjezdu byla plošina
ustavena pod stromem a za její pomocí větev odříznuta. Po likvidaci hrozícího nebezpečí jednotka
HZS odjela na základnu a jednotka JSDH provedla úklid místa události a likvidaci uřezaných větví
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a jejich odvoz na skládku. Následně se jednotka vrátila na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH města
Židlochovice.

č.
35 Posouvaný text
11. srpna 2005
20:20
VEA 2 Opel Frontera 1+2 , CAS K 25 Liaz 1+5
– 21:14 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru pole mezi obcemi Blučina a
Měnín, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+8 s technikou VEA 2 OPEL a CAS K 25 L.
2
Jednalo se o požár strniště na ploše cca 500 m v lokalitě Kolbenky v k.u. obce Blučina.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení naší jednotky za pomoci CAS a její lafetové
proudnice k provedení likvidace požáru v severní části požářiště. Po provedené likvidaci požáru
byla jednotka VZ odeslána zpět na svoji základnu
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH Blučina, JSDH
Nosislav a JSDH města Židlochovice.

č.
34 Posouvaný text
10. července 2005
CAS K 25 Liaz 1+4
08:53 – 09:54 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k odstranění spadlého stromu za
bytovým domem na ul. Masarykova v Židlochovicích, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+4
s technikou CAS K 25 L.
Jednalo se o spadlou část ovocného stromu, jenž zatarasila výjezd z parkoviště za bytovým
domem.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci motorové řetězové pily
k rozřezání části spadlého stromu. Nejprve byly hlavní větve stromu odvětveny a odstraněny mimo
komunikaci a následně zbylý kmen stromu našpalkován a odstraněn taktéž mimo komunikaci. Po
provedené likvidaci byla jednotka VZ odeslána zpět na svoji základnu
Na zásahu se podílela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice

č.
33 Posouvaný text
9. června 2005 09:01 –
09:46 hod

CAS K 25 Liaz 1+7
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Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru dílen v areálu společnosti
ADOSA a.s. v Židlochovicích na ul. Nádražní, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+7
s technikou CAS K 25 L.
Jednalo se o taktické cvičení, které simulovalo požár zaparkovaného vozidla a následně i dílen
společnost ADOSA.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci vzduchových dýchacích
přístrojů k utvoření druhého útočného proudu „C“ do prostoru hořící dílny, k doplnění stávající
obsluhy prvního útočného proudu „C“, který byl utvořen příslušníky HZS a následně i k doplňování
vody do CAS K 25 Liaz PS Židlochovice. Po provedené likvidaci požáru bylo cvičení vyhodnoceno
a jednotka se vrátila na svoji základnu
Na cvičení se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, HZS JMK ÚO Břeclav – PS
Pohořelice, JSDH Hrušovany u Brna a JSDH města Židlochovice.

č.
32 Posouvaný text
7. června 2005 13:23 –
CAS K 25 Liaz 1+6
15:26 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k úniku ropné látky do řeky Svratky,
ke stavbě norné stěny v profilu jezu v Rajhradicích, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+6
s technikou CAS K 25 L.
Jednalo se o taktické cvičení, které simulovalo únik nebezpečné ropné látky do řeky Svratky
v oblasti multiplexu Olympia, látka byla zachytávána pomocí norné stěny a sorbetů na nejbližším
vhodném profilu a to v Rajhradicích u jezu.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů k přípravným pracím pro stavbu
norné stěny. Část jednotky nafukovala, vázala a kotvila nornou stěnu na levém břehu řeky a druhá
část jednotky prováděla za pomoci člunu přípravu kotvícího bodu na pravém břehu řeky. Po
přetažení stěny a jejím řádném ukotvení bylo provedeno vyhodnocení taktického cvičení.
Následně byla norná stěna rozebrána a složena k odvozu, jednotka byla poté odeslána zpět na
svoji základnu
Na cvičení se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, HZS JMK ÚO Brno – CPS
Lidická, JSDH Holasice, JSDH Syrovice a JSDH města Židlochovice.

č.
31 Posouvaný text
24. května 2005 03:43 –
CAS K 25 Liaz 1+6
06:30 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru stodoly do obce Přísnotice,
k místu události vyjela jednotka v počtu 1+7 s technikou CAS K 25 L.
Jednalo se o požár samostatně stojícího dřevěného zahradního domku, který sloužil jako skladiště
palivového dříví. Domek o rozměrech cca 6 x 3,5 m byl zcela zachvácen požárem a v době
příjezdu první jednotky se nacházel ve III. fázi svého rozvoje. V době příjezdu JSDH města
Židlochovice na místo události již zde zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice
za pomoci dopravného vedení „B“ a jednoho útočného proudu „C“ přes sousední pozemek.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci vzduchových dýchacích
přístrojů k obsluze útočného proudu „C“ a ke zřízení druhého útočného proudu „C“ od stávajícího
rozdělovače. Po provedené lokalizaci požáru byla jednotka nasazena spolu s dalšími na rozebírání
a dohašování zbytků dřevěné konstrukce objektu, jednotlivá ohniska byla rozebrána za pomoci
lopat, vidlí a trhacího háku a dohašena za pomoci stávajícího útočného proudu. Po provedené
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likvidaci požáru byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu
Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, HZS JMK ÚO
Břeclav – PS Pohořelice, JSDH Přísnotice, JSDH Vranovice, JSDH města Židlochovice a JSDH
Hrušovany u Brna.

č.
30 Posouvaný text
23. května 2005 19:50 –
CAS K 25 Liaz 1+6
20:15 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k odstranění spadlého stromu přes
vozovku mezi městem Židlochovice a obcí Vojkovice, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+6
s technikou CAS K 25 L.
Jednalo se spadenou část kmene topolu přes vozovku o průměru cca 30 cm a délky cca 10m, na
místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za pomoci motorové pily
a strážník Městské policie.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů k likvidaci odřezaných větví a částí
kmene a k použití vlastní motorové pily Stihl k pořezání kmene. Odřezané části stromu byly
odstraněny mimo vozovku za pomoci mužné síly a vozovka byla následně očištěna za pomoci
košťat. Po provedené likvidaci byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na svoji základnu.

č.
29 Posouvaný text
5. května 2005 02:31 –
04:23 hod

VEA 2 Opel 1+2, CAS K 25 Liaz 1+7
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Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru skládky odpadu A.S.A.
Žabčice, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+10 s technikou VEA 2 Opel a CAS K 25 L.
Jednalo se o požár skládky na ploše cca 30 x 10 m, na místě události již zasahovaly jednotky HZS
JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, HZS JMK ÚO Břeclav – PS Pohořelice a JSDH Žabčice za
pomoci lafetové proudnice CAS 32 T 815 PS Židlochovice a jednoduchého vedení „C“.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který vydal rozkaz k nasazení našich členů za pomoci vzduchových dýchacích
přístrojů k obsluze útočného proudu „C“ a k rozebírání hořících ohnisek skládky za pomoci
trhacího háku. Jednotlivá ohniska byla rozebrána hákem a dohašena útočným proudem, což bylo
velmi fyzicky náročné. Po příjezdu obsluhy kolového nakladače bylo započato s plošným
rozebíráním skládky a dohašování ohnisek za pomoci stávajícího proudu. Po provedené likvidaci
požáru byla jednotka odeslána velitelem zásahu na svoji základnu
Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, HZS JMK ÚO
Břeclav – PS Pohořelice, JSDH Žabčice, JSDH města Židlochovice a JSDH Hrušovany u Brna.

č.
28 Posouvaný text
30. dubna 2005 17:32 –
CAS K 25 Liaz 1+7
22:11 hod
Jednotka JSDH města Židlochovice vyjela k zajištění požárního dozoru při konání akce „pálení
čarodějnic“ na hřišti na ul. Kpt. Rubena v Židlochovicích s technikou CAS K 25 L v počtu 1+7.
Jednotka zajišťovala požární dozor po dobu konání celé akce a po jejím ukončení provedla
uhašení táborového ohně za pomoci vysokotlakého proudu od CAS K 25 L.

č.
27 Posouvaný text
6. dubna 2005 19:30 –
VEA 2 Opel 1+3, CAS K 25 Liaz 1+9
22:49 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k úniku ropné látky na hladinu řeky
Svratky a to ke stavbě norné stěny na určeném profilu v Židlochovicích., k místu události vyjela
jednotka v počtu 1+13 s technikou VEA 2 Opel a CAS K 25 L.
Jednalo se o únik ropných látek ze záchytného lapolu zábavného centra Olympia v Modřicích
v důsledku přívalového deště do řeky Svratky.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), který ihned vydal rozkaz k nasazení části členů naší jednotky k přípravě norné
stěny – roztažení, nafouknutí a provedení kontroly před položením. Další část jednotky provedla
přípravu kotvícího bodu pro nornou stěnu na druhém břehu řeky Svratky za pomoci nafukovacího
člunu. Současně jednotka zajišťovala osvětlení místa zásahu za pomoci halogenových světel
z vlastní výbavy a zapůjčené elektrocentrály od HZS. Po dokončení kotvícího bodu byla norná
stěna za pomoci mužné síly přetažena a následně důkladně dokotvena. Jednotka dále zajišťovala
za pomoci VEA 2 OPEL Frontera průzkum toku řeky až ke splavu v obci Rajhradice. Ve 22:45 byla
jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na svoji základnu a střežení norné stěny zabezpečovali
příslušníci HZS.
Na likvidaci úniku ropné látky se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH
města Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna a HZS JMK ÚO Brno – PS BVV
Členům JSDH města Židlochovice byly poskytnuty ochranné nápoje a čaj.
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č.
26 Posouvaný text
5. dubna 2005 20:52 –
VEA 2 Opel 1+3, CAS K 25 Liaz 1+6
22:04hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru trávy v Židlochovicích na
kopci Výhon v lokalitě Štěrbůvky, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+10 s technikou VEA 2
Opel a CAS K 25 L (ta zrovna odjížděla od jiné události).
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 100 x 100 m, který se šířil všemi směry.
Na místo události dorazilo nejprve vozidlo VEA 2 OPEL Frontera provedlo průzkum kopce, nalezlo
požár a navedlo CAS dalších jednotek.
Velitel zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice) ihned vydal rozkaz k nasazení
jednoduchých hasebních prostředků k lokalizaci požáru (byly použity lopaty a zádové
postřikovače) a k utvoření útočného jednoduchého vedení „D“ v délce 100m na provedení
lokalizace. K místu požáru se totiž v důsledku členitosti nedalo zajet CAS. Nejprve bylo zastaveno
šíření požáru v hlavním směru šíření a následně i v ostatních směrech. Zbylá ohniska byla
dohašena za pomoci „D“ proudu, proveden závěrečný průzkum a jednotky byly VZ odeslány zpět
na své základny.
Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH města
Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna a JSDH Žabičce.

č.
25 Posouvaný text
5. dubna 2005 20:23–
VEA 2 Opel 1+3, CAS K 25 Liaz 1+6
20:52hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru trávy u železniční tratě
v obci Žabčice, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+10 s technikou VEA 2 Opel a CAS K 25
L.
Jednalo se o požár trávy na ploše cca 50 x 10 m, který se šířil směrem od žel. trati k drůbežárně.
Na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za pomoci
vysokotlakého proudu a požár lokalizovala..
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k dohašování jednotlivých ohnisek za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků a stávajícího vysokotlakého proudu. Po provedené likvidaci
požáru byla naše jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH města
Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna a JSDH Žabičce.
S Židlochovice, JSDH města Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna a JSDH Žabičce.

č.
24 Posouvaný text
5. dubna 2005 07:41 –
Praga V3S 1+1
15:37 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva, zaměstnanec Města
Židlochovice, při pálení klestu v lokalitě „pod hájkem“ kopce Výhon. K místu události vyjela
jednotka v počtu 1+1 s technikou Praga V3S.
Po příjezdu na místo události jednotka započala s pálením klestu společně s pracovníky technické
čety Města Židlochovice, který byl nahromaděn po předešlých zásazích – prořezávání polních cest
kopce Výhon a nepodařilo se jej spálit. Klest byl spálen na několika hromadách za stálého dozoru
členů jednotky, po provedeném spálení byly ohniště důkladně dohašeny, jednotka se poté vrátila
na svoji základnu
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č.
23 Posouvaný text
4. dubna 2005 19:05 –
VEA 2 Opel 1+2, CAS K 25 Liaz 1+6
19:36 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru trávy u silnice Vojkovice Holasice, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+9 s technikou VEA 2 Opel a CAS K 25 L.
Jednalo se o požár trávy na ploše cca 40 x 10 m, který se šířil směrem od silnice k přilehlému
remízku. Na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za pomoci
vysokotlakého proudu a požár lokalizovala..
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k dohašování jednotlivých ohnisek za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků. Po provedené likvidaci požáru byla naše jednotka odeslána
zpět na svoji základnu.

č.
22 Posouvaný text
20. března 2005 02:17 –
CAS K 25 Liaz 1+3
02:59 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru stodoly do obce Žabčice u
základní školy, jednotka v té době držela hotovost v důsledku povodně, k místu události vyjela
jednotka v počtu 1+3 s technikou CAS K 25 L.Jednalo se o požár jednopodlažní zděné stodoly o
rozměrech cca 8 x 10m, která sloužila jako výrobní hala pro výrobu plastových oken. Uvnitř haly hořel
uskladněný materiál (skelná vata, dřevo) na ploše cca 2 x 3m. Na místě události zasahovala jednotka
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice..Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli
zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku za pomoci
vzduchových dýchacích přístrojů dovnitř objektu k obsluze stávajícího vysokotlakého proudu, dále
vydal rozkaz k utvoření vlastního vysokotlakého proudu k zásahu z vnější strany objektu. Po
provedené lokalizaci požáru byla naše jednotka odeslána zpět na svoji základnu.

č.
21 Posouvaný text
18. – 21. března 2005
VEA 2 Opel Frontera, CAS K 25 Liaz, Praga V3S, DA 12 Avia
21:52 – 17:56 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice aktivovala do pohotovosti povodňová komise Města
Židlochovice a to v důsledku vyhlášení III. stupně povodňové aktivity na řece Svratce
v Židlochovicích, bylo svoláno všech 20 členů jednotky, kterým tak nastal „perný“ víkend.
Jednotka se řídila pokyny povodňové komise, která ji zadala jako první úkol postavit hráz
z pytlů s pískem u koryta Farského potoka na ul. Strejcův sbor, k místu události ihned jednotka
vyjela s technikou VEA 2 Opel, CAS K 25 L a Praga V3S, byl naložen písek v bývalém cukrovaru a
následně napytlována celá hráz v délce cca 40 m, s výstavbou hráze nám pomohla JSDH
Hrušovany u Brna. Dále jednotka prováděla hlásnou a hlídkovou činnost po celém délce toku řeky
v k.u. Židlochovice. Byly hlídány lokality u říčky Litavy, na Brněnské ulici, u ČOV, Farský potok,
soutok Litavy a Svratky a další. Nejkritičtější chvíle nastaly od soboty 19.3. v odpoledních
hodinách, kdy se hladina řeky vyšplhala na 440 cm (normální stav nepřesáhne 1m) a prognózy
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byly velice špatné. Brněnská přehrada už neměla místo, kde by zadržovala vodu a hrozilo, že
dojde k jejímu přelití, což by mělo za následek vzestup hladiny až o jeden metr a navýšení průtoku
3
o 90m vody. Na základě této informace vydala povodňová komise pokyn ke stavbě mobilní
protipovodňové hráze na ul. Brněnská, ta byla členy JSDH města Židlochovice postavena během
10 minut a následně dotěsněna a po celou dobu do jejího rozebrání hlídána. V té době došlo
k několik průsakům vody skrze sypanou hráz v lokalitě u stadiónu, tyto průsaky (celkem 4) byly
zastaveny, nebo alespoň zmírněny za pomoci pytlů s pískem. V průběhu noci měla jednotka
zvýšenou pohotovost a i její hlásná a hlídková služba zvýšil intenzitu. Nejvyšší hodnoty dosáhla
hladina řeky 20.3. ve 4:00 a to 469 cm a hladina začala kulminovat. Jednotka prováděla i nadále
svoji kontrolní a hlásnou službu, došlo k průsaku vody kanalizací u objektu Telecomu na Nádražní
ulici a na bytovém domě č.p. 155 na náměstí Míru, ten byl zastaven za pomoci pytlů s pískem. Od
té doby docházelo k postupnému poklesu hladiny a 21.3. v 10:45 byl odvolán III. stupeň
povodňové aktivity. Jednotka však nadále zůstala v pohotovosti a připravovala se na čerpání vody
ze sklepů v důsledku nástupu spodní vody zejména v lokalitě Žižkov. Tato obava se naštěstí
nenaplnila, jednotka řešila jen jeden případ na ul. Jiráskově a 21.3. v 17:56 ukončila svojí činnost

č.
20 Posouvaný text
18. března 2005 07:24 –
Praga V3S 1+3
12:24 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva, zaměstnanec Města
Židlochovice, při pálení klestu v lokalitě „pod hájkem“ kopce Výhon. K místu události vyjela
jednotka v počtu 1+3 s technikou Praga V3S.
Po příjezdu na místo události jednotka započala s pálením klestu společně s pracovníky technické
čety Města Židlochovice, který byl nahromaděn po předešlých zásazích – prořezávání polních cest
kopce Výhon a nepodařilo se jej spálit. Klest byl spálen na několika hromadách za stálého dozoru
členů jednotky, po provedeném spálení byly ohniště důkladně dohašeny, jednotka se poté vrátila
na svoji základnu

č.
19 Posouvaný text
17. března 2005
17:48
VEA 2 Opel Frontera 1+1, CAS K 25 Liaz 1+7
– 18:33 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k živelní pohromě do obce
Hrušovany u Brna, kde se vylil potok Šatava ze svého koryta, k místu události vyjela jednotka
v počtu 1+9 s technikou VEA 2 OPEL, CAS K 25 L
Jednalo se rozvodněný potok Šatava, který se vylil ze svého koryta a zaplavil přilehlé zahrádky
místních obyvatel. Naštěstí k žádným materiálním škodám, či ohrožení zdraví nedošlo. Na místě
události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice..
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k provedení průzkumu koryta potoku, zda se někde
netvoří hráz z naplavenin bránící toku. Jednotka provedla pěší průzkum a u průmyslové zóny u
kolejí vlečky Hrušovany – Židlochovice nalezla hráz utvořenou z naplavenin, ta byla odstraněna za
pomoci trhacích háků a uvolněn průtok. Následně byla jednotka odeslána velitelem zásahu zpět na
svoji základnu.

č.
18 Posouvaný text
17. března 2005

13:25

VEA 2 Opel Frontera 1+1, CAS K 25 Liaz 1+8
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– 17:30 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k živelní pohromě do chatové oblasti
Šimlochy v k.u. Vojkovice, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+10 s technikou VEA 2 OPEL,
CAS K 25 L
Jednalo se prudké tání sněhu na polích, v jehož důsledku došlo k vytvoření laguny vody, která
odtékala skrz chatovou oblast, která je umístěna ve svahu, do rybníku pod svahem. Voda si našla
dvě cesty cca 60 m od sebe vzdálené, kterými tekla z kopce dolů skrze chaty a pozemky chatařů.
Na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice..
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), ten nasadil naši ke kopání strouhy o délce cca 150 m za pomoci lopat a
krumpáčů, tak aby voda byla svedena mimo objekty a bezpečně dotekla do přilehlého rybníku.
Velení zásahu bylo předáno veliteli naší jednotky a jednotka HZS odjela na svoji základnu.
K usměrnění druhé strouhy byla na místo povolána jednotka JSDH Blučina a následně i Holasice.
Po usměrnění vody a prohlídce objektů, zda jsou v pořádku byly jednotky po dohodě s místním
starostou obce p. Mgr. Žákem odeslány zpět na své základny a následně byla prováděna pouze
hlídková činnost zda se voda drží ve strouhách. V 17:29 došlo ukončení tání sněhu a tím ustání
toku vody a jednotka ukončila zásah.

č.
17 Posouvaný text
17. března 2005 07:54 –
Praga V3S 1+3
12:44 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva, zaměstnanec Města
Židlochovice, při pálení klestu v lokalitě „nad hřbitovem“ kopce Výhon. K místu události vyjela
jednotka v počtu 1+3 s technikou Praga V3S.
Po příjezdu na místo události jednotka započala s pálením klestu společně s pracovníky technické
čety Města Židlochovice, který byl nahromaděn po předešlých zásazích – prořezávání polních cest
kopce Výhon. Klest byl spálen na několika hromadách za stálého dozoru členů jednotky, po
provedeném spálení byly ohniště důkladně dohašeny. Větší kusy kmenů a větví byly svezeny dolů
z kopce a uskladněny k pozdějšímu využití v bývalém cukrovaru, jednotka se poté vrátila na svoji
základnu

č.
16 Posouvaný text
16. března 2005 15:23 –
VEA 2 Opel Frontera 1+1, CAS K 25 Liaz 1+7, Praga V3S 1+1
20:48 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k technické pomoci – čerpání vody
do obce Hrušovany u Brna na ul. Žižkova, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+11
s technikou VEA 2 OPEL, CAS K 25 L + PMS 12 a Praga V3S
Jednalo se prudké tání sněhu na polích, v jehož důsledku došlo k zatopení přilehlého rodinného
domu a vytvoření laguny vody, která hrozila vylitím k dalším domům. Na místě události zasahovala
jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a JSDH Hrušovany u Brna.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k zásahu za pomoci PS 12 k vyčerpání vodní laguny
zatopující rodinný dům a členové JSDH následně stavěli hráz z pytlů s pískem, neboť nad
rodinným domem se tvořila další laguna ohrožující přilehlé rodinné domy. Pytle byly dovezeny
VEA 2 Opel z Městského úřadu v Židlochovicích, jenž je ochotně zapůjčil. CAS K 25 L byla
nasazena na čerpání laguny přímo nad rodinným domem. Odčerpávaná voda byla odváděna do
místní kanalizace, celkem bylo nasazeno 9 „B“ proudů na odčerpání vody za pomoci 2 CAS, 2
plovoucích čerpadel a 2 PS 12. Po odčerpání vody byla jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
Celý zásah byl ztížen velkou přítomností bahna, na odvoz zašpiněného materiálu byl použit
nákladní automobil Praga.
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č.
15 Posouvaný text
15. března 2005 07:25 –
VEA 2 Opel Frontera 1+1
14:29 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva, zaměstnanec Města
Židlochovice, při pálení klestu v lokalitě Maděran kopce Výhon. K místu události vyjela jednotka
v počtu 1+1 s technikou VEA 2 OPEL Frontera .
Po příjezdu na místo události jednotka započala s pálením klestu společně s pracovníky technické
čety Města Židlochovice, který byl nahromaděn po předešlých zásazích – prořezávání polních cest
kopce Výhon. Klest byl spálen na několika hromadách za stálého dozoru členů jednotky, po
provedeném spálení byly ohniště důkladně dohašeny a jednotka se vrátila na svoji základnu

č.
14 Posouvaný text
14. března 2005 11:25 –
VEA 2 Opel Frontera 1+1
14:53 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva, zaměstnanec Města
Židlochovice, při pálení klestu v lokalitě Podhájí kopce Výhon. K místu události vyjela jednotka
v počtu 1+1 s technikou VEA 2 OPEL Frontera .
Po příjezdu na místo události jednotka započala s pálením klestu společně s pracovníky technické
čety Města Židlochovice, který byl nahromaděn po předešlých zásazích – prořezávání polních cest
kopce Výhon. Klest byl spálen na několika hromadách za stálého dozoru členů jednotky, po
provedeném spálení byly ohniště důkladně dohašeny a jednotka se vrátila na svoji základnu

č.
13 Posouvaný text
11. března 2005
12:17 hod

7:45 –

VEA 2 Opel Frontera 1+1
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Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva zaměstnanec Města
Židlochovice, při zprůjezdnění polních a lesních cest na kopci Výhon tentokrát v lokalitě „Maděran“.
K místu události vyjela jednotka v počtu 1+1 s technikou VEA 2 OPEL Frontera .
Po příjezdu na místo události jednotka započala, stejně jako u předešlých zásahu, spolu
s pracovníky technické čety Města Židlochovice odstraňovat náletové křoviny podél polní cesty
v lokalitě „Vinohrádky“. Po zprůjezdnění cesty za pomoci motorové pily a křovinořezu byly
odřezané větve a kmeny uloženy na hromady k pozdějšímu spálení a jednotka se vrátila na svoji
základnu.

č.
12 Posouvaný text
10. března 2005 12:07 –
VEA 2 Opel Frontera 1+3 CAS K 25 Liaz 1+5
12:57 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru rodinného domu v obci
Blučina, ul. 9 května č.p. 401, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+9 s technikou VEA 2
OPEL a CAS K 25 L.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k zásahu za pomoci vzduchových dýchacích přístrojů a
detektoru tepla Hotspotter k provedení průzkumu půdy rodinného domu – nad místem požáru.
Jednotka provedla průzkum v zakouřeném prostředím s cílem nalézt ohniska požáru, požár se
však naštěstí do půdního prostoru nerozšířil. Po ukončení průzkumu jednotka pomohla s úklidem
nářadí jednotce HZS a byla posléze odeslána zpět na svoji základnu.
Jednalo se o požár uskladněného materiálu v průjezdu rodinného domu, dům se nacházel
v řadové zástavbě.V důsledku požáru došlo k zakouření půdního prostoru a části dvorního traktu.
Požárem bylo bezprostředně zasaženo 7 ks tlakových lahví (4 x acetylen, 3 x kyslík a 1 x propan
– butan), lahve byly v první fázi požáru ochlazovány a následně vyneseny mimo objekt, kde
pokračovalo jejich chlazení vodním proudem.

č.
11 Posouvaný text
10. března 2005 7:23 –
VEA 2 Opel Frontera 1+3
14:10 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva zaměstnanec Města
Židlochovice, při zprůjezdnění polních a lesních cest na kopci Výhon tentokrát v lokalitě „Maděran“.
K místu události vyjela jednotka v počtu 1+3 s technikou VEA 2 OPEL Frontera .
Po příjezdu na místo události jednotka započala, stejně jako u předešlých zásahu, spolu
s pracovníky technické čety Města Židlochovice odstraňovat náletové křoviny podél polní cesty
v lokalitě „Maděran“. Po zprůjezdnění cesty za pomoci motorové pily a křovinořezu byly odřezané
větve a kmeny uloženy na hromady k pozdějšímu spálení a jednotka se vrátila na svoji základnu.
V průběhu zásahu byla jednotka odeslána k jiné události – požár rodinného domu v Blučině.

č.
10 Posouvaný text
9. března 2005
14:31 hod

07:14 –

VEA 2 Opel Frontera 1+1
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Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva zaměstnanec Města
Židlochovice, při zprůjezdnění polních a lesních cest na kopci Výhon tentokrát v lokalitě „Podhájí“.
K místu události vyjela jednotka v počtu 1+1 s technikou VEA 2 OPEL Frontera .
Po příjezdu na místo události jednotka započala, stejně jako u předešlých zásahu, spolu
s pracovníky technické čety Města Židlochovice odstraňovat náletové křoviny podél polní cesty
v lokalitě „Podhájí“. Po zprůjezdnění cesty za pomoci motorové pily a křovinořezu byly odřezané
větve a kmeny uloženy na hromady k pozdějšímu spálení a jednotka se vrátila na svoji základnu

č.
9 Posouvaný text
7. března 2005 07:36 –
Praga V3S 1+1
16:17 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva zaměstnanec Města
Židlochovice, při zprůjezdnění polních a lesních cest na kopci Výhon tentokrát v lokalitě
„Podseky“. K místu události vyjela jednotka v počtu 1+1 s technikou Praga V3S.
Po příjezdu na místo jednotka započala, stejně jako u předešlého zásahu, spolu s pracovníky
technické čety Města Židlochovice odstraňovat náletové křoviny podél polní cesty v lokalitě
„Podseky“. Po zprůjezdnění cesty za pomoci motorové pily a křovinořezu byly na místě spáleny
ořezané větve a po ukončení pálení se jednotka vrátila na svoji základnu.

č.
8 Posouvaný text
5. března 2005 09:32 –
VEA 2 Opel Frontera 1+3 CAS K 25 Liaz 1+6
13:09 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo OPIS HZS JMK k požáru chaty na kopci Výhon
v lokalitě „Přední Háčky“, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+10 s technikou VEA 2 OPEL
a CAS K 25 L.
Jízda k zásahu byla velmi zkomplikována napadaným sněhem na kopci Výhon, místy byly závěje
až 70 cm, k místu události vyjelo jen velitelské vozidlo OPEL, vozidlo CAS K 25 L bylo nutno
odstavit v lokalitě nad „horákovou stodolou“ a jednotka pokračovala pěšky k místu požáru.
Jednotka HZS se k místo dostala také pěšky ze strany od obce Blučina od asfaltové polní cesty.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno
– PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k zásahu za pomoci jednoduchých hasebních
prostředků, zbytky hořící chaty byly rozebrány za pomoci lopat a dohašeny všudy přítomným
sněhem.
Jednalo se o požár dřevěné chaty o rozměrech cca 4 x 4 m na zděné podsadě, chata byla v době
příjezdu první jednotky zcela zničena požárem.

č.
7 Posouvaný text
4. března 2005 07:40 –
13:44 hod

Praga V3S 1+3
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Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva zaměstnanec Města
Židlochovice, při zprůjezdnění polních a lesních cest na kopci Výhon pro mobilní požární
techniku. K místu události vyjela jednotka v počtu 1+3 s technikou Praga V3S.
Po příjezdu na místo jednotka započala, stejně jako u předešlého zásahu, spolu s pracovníky
technické čety Města Židlochovice odstraňovat náletové křoviny podél polní cesty. Jednotce spolu
s pracovníky Města Židlochovice se podařilo vyčistit celý úsek nad „horákovou stodolou“.
Jednotka náletové křoviny odstranila za pomoci motorové pily a křovinořezu a následně na místě
spálila na vytyčeném ohništi. Po vyčištění daného úseku se jednotka vrátila na svoji základnu.

č.
6 Posouvaný text
3. března 2005 07:25 –
Praga V3S 1+4
16:10 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice požádal o pomoc Ing. Dratva zaměstnanec Města
Židlochovice, při zprůjezdnění polních a lesních cest na kopci Výhon pro mobilní požární
techniku. K místu události vyjela jednotka v počtu 1+4 s technikou Praga V3S.
Po příjezdu na místo jednotka započala spolu s pracovníky technické čety Města Židlochovice
odstraňovat náletové křoviny podél polní cesty. Ty brání v průjezdu mobilní požární techniky a
každoročně komplikují příjezd hasičských vozidel do oblasti přírodního parku Výhon. Jednotka
náletové křoviny odstranila za pomoci motorové pily a křovinořezu a následně na místě spálila na
vytyčeném ohništi. Po vyčištění daného úseku se jednotka vrátila na svoji základnu.

č.
5 Posouvaný text
10. února 2005 16:59 –
VEA 2 Opel Frontera 1+4 CAS K 25 Liaz 1+9
20:06 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo OPIS HZS JMK k požáru haly v bývalém lihovaru
v obci Syrovice, k místu události vyjela jednotka v počtu 1+14 s technikou VEA 2 OPEL a CAS
K 25 L.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli zásahu (VD – HZS JMK ÚO Brno
– PS Židlochovice), ten nasadil naši jednotku k zásahu za pomoci 2 C proudů, první proud byl
nasazen za pomoci smáčedla Pyrocool do hořící dílny a druhý proud po nastavovacím žebříku
na střechu objektu. Jednotka poskytovala také předlékařskou pomoc za pomoci Saturn Oxy
(inhalace kyslíku) zraněnému muži, který se nadýchal zplodin hoření před příjezdem jednotek.
Na odvětrání dílny byl nasazen přetlakový ventilátor a členové jednotky později rozebírali střešní
konstrukci a dohašovali ohniska požáru. Celý zásah byl prováděn za pomoci vzduchových
dýchacích přístrojů. Po provedené likvidaci odeslal VZ naši jednotku na základnu.
Jednalo se o požár zděné haly o rozměrech cca 15 x 50m, požárem byla zachvácena cca 1/3
objektu jenž tvořila autodílnu, kde byl zaparkován nákladní automobil Avia, a přilehlé sociální
zázemí. V důsledku požáru došlo k propadnutí betonového stropu a požár se rozšířil na střešní
konstrukci, v průběhu zásahu byly evakuovány z hořící dílny kanystry s hořlavou kapalinou. Došlo
i k lehkému zranění jednoho z hasičů (příslušník HZS JMK ÚO Brno - CPS Lidická) propadl
střechou při rozebírání střešního pláště. Do nemocnice byl odvezen i muž, jenž pravděpodobně
požár způsobil – intoxikace zplodinami. Na likvidaci požáru byla nasazena výšková technika (AZ
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30) i protiplynový vůz. Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice,
HZS JMK ÚO Brno – CPS Lidická, HZS JMK ÚO Břeclav – PS Pohořelice, JSDH Syrovice, JSDH
Bratčice, JSDH Ořechov a JSDH města Židlochovice. Požár byl uhašen za pomoci útočného
vedeni „B“ s proudnici Blizard na střední pěnu, 1 ks proudem „C“ se smáčedlem Pyrocool a 1 C a
1 vysokotlakým vodním proudem.

č.
4 Posouvaný text
7. února 2005 17:11 –
VEA 2 Opel Frontera 1+2 CAS K 25 Liaz 1+5
17:32 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vracející se od požáru RD v Těšínech vyslalo OPIS HZS
JMK k požáru trávy a skládky v obci Těšany u hřbitova, k místu události vyjela jednotka s VEA 2
OPEL a CAS K25 L v počtu 1+8.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár trávy a odpadu na ploše cca 2 x
6m, velitel jednotky vydal rozkaz k nasazení vysokotlakého proudu od CAS na lokalizaci a
následnou likvidaci požáru, jednotlivá ohniska byla rozebrána za pomoci lopat. Po provedené
likvidaci se jednotka vrátil na svoji základnu.

č.
3 Posouvaný text
7. února 2005 13:28 –
VEA 2 Opel Frontera 1+2 CAS K 25 Liaz 1+5
17:11 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo OPIS HZS JMK k požáru rodinného domu v obci
Těšany, k místu události vyjela jednotka s VEA 2 OPEL a CAS K25 L v počtu 1+8.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár rodinného domu a jeho půdního
prostoru včetně střešní konstrukce, velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu (velitel družstva
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice), který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
vysokotlakého proudu po nastavovacím žebříku do prostoru půdy v čelní části objektu, další
členové jednotky byli určeni k zásahu za pomoci vzduchových dýchacích přístrojů k vystřídání již
stávajících útočných proudů. Byl nasazen přetlakový ventilátor na odvětrání zakouřeného
půdního prostoru. Po provedené lokalizaci požáru bylo započato s rozebíráním doutnajících
ohnisek požáru, bylo nutné vyskladnit celý půdní prostor objektu, kde bylo skladováno seno a i 2
pokoje domu kde se propadl hořící strop.
Likvidace požáru byla prováděna taktéž za pomoci vzduchových dýchacích přístrojů, byl použit
detektor tepla Hotspotter na vyhledávání skrytých ohnisek, motorová pila na rozebrání střešní
konstrukce.
Na likvidaci požáru se podílelo celkem 8 jednotek z toho tři HZS, jednotka byla povolána OPIS
mimo poplachový plán z důvodu disponování přetlakovým ventilátorem a proškolenými nositeli
dýchací techniky. Celý zásah byl extrémně náročný vzhledem ke svému rozsahu, velkému
zakouření a mrazu.
Požárem byl zachvácen rodinný dům a přilehlá hospodářská stavení, jednotkám se podařilo
zabránit šíření požáru na vedle stojící rodinné domy a přilehlou stodolu.

č.
2 Posouvaný text
31. ledna – 1. února
2005
19:03 – 09:50 hod

VEA 2 Opel Frontera 1+3 CAS K 25 Liaz 1+7
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Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo OPIS HZS JMK k požáru skladovací haly do obce
Žabčice, k místu události vyjela jednotka s VEA 2 Opel a CAS K25 L v počtu 1+11.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár dřevěné skladovací haly o
rozměrech 25 x 75 m, která byla zcela zachvácena požárem, velitel jednotky se nahlásil veliteli
zásahu (velitel družstva HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice), který určil naši jednotku k zásahu
za pomoci dvou „C“ proudu s cílem ochránit přímo navazující zděný objekt, ve kterém byly
skladovány umělá hnojiva. Bylo nutné zřídit kyvadlovou dopravu vody a štáb velitele zásahu.
Jednotka byla rozdělena na dvě družstva, první z nich mělo za úkol provádět hašení objektu ze
západní strany za pomoci dvou „C“ proudů a vysokotlakého proudu. Druhé družstvo provádělo
zásah ve skladu umělých hnojiv a mělo za úkol zamezit šíření požáru uvnitř objektu. Celý zásah
jednotky byl provádět za použití vzduchových dýchacích přístrojů a při zásahu ve skladu hnojiv
byl použit přetlakový ventilátor na odvětrání objektu. Po provedené lokalizaci požáru bylo
provedeno přeskupení sila a prostředků a bylo započato s likvidací ohnisek z návětrné strany
objektu.
Naše jednotka byla ponechána velitelem zásahu na místě události přes noc, kdy likvidovala
znovu rozhořující se ohniska požáru uvnitř haly, kde bylo uskladněno příslušenství
k zemědělským strojům a následného dne v 9:15 byla odeslána na svoji základnu.
Na likvidaci požáru se podílelo celkem 11 jednotek z toho čtyři HZS, požár byl lokalizován ve
20:20 hod a likvidován následující den v 10:38 hod.

č.
1 Posouvaný text
23. ledna 2004 16:45 –
CAS K 25 Liaz 1+7
20:46 hod
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo OPIS HZS JMK k požáru stohu slámy v obci
Opatovice na poli směrem na Blučinu, k místu události vyjela jednotka CAS K25 L v počtu 1+7.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár balíků lisované slámy na poli,
velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu (velitel družstva HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice),
který určil naši jednotku k zásahu za pomoci jednoho „C“ proudu s cílem ochránit strom, který se
nacházel uprostřed požářiště. Od hašení balíků slámy bylo z ekonomických důvodů upuštěno.
Lisované balíky byly rozebírány za pomoci trhacích háků, tak aby došlo k rychlejšímu odhoření
slámy. Po sepsání potřebných údajů o požáru velitelem zásahu, pracovníkem pro ZPP a PČR
bylo místo zásahu předáno naší jednotce ke střežení a jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice se vrátila na místo své dislokace. Naše jednotka prováděla dozor nad požářištěm a
stále ochlazovala strom za pomoci stávajícího vedení. Po dohoření zbytků slámy bylo místo
zásahu předáno majiteli a jednotka se vrátila na svoji základnu.
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