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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2006

Rok 2006 z pohledu Jednotky sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) byl, jako i ty roky předešlé,
poměrně pestrým, ale než se dostaneme k bilancování něco málo důležitého na úvod.
JSDH je zařazena do kategorie JPO III/I což znamená, že jednotka zajišťuje jeden organizovaný
výjezd v minimálním početním stavu 1+3 a má působnost cca 10 km od místa své dislokace, vyjíždí do
10 minut od vyhlášení poplachu, který vyhlašuje Krajské operační a informační středisko Hasičského
záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně za pomoci akustických sirén a pagerů. JSDH je na
základě smluv O sdružení finančních prostředků za účelem zajištění požární ochrany místní jednotkou
pro obce Vojkovice a Opatovice a je organizační složkou Města Židlochovice a je plně hrazena
z rozpočtu města.
V současné době má jednotka 20 členů, kteří jsou připraveni k řešení mimořádných událostí, tento
početní stav je záměrně navýšen oproti požadovaným 12 členům dle platné legislativy a to po dohodě
s vedením města z důvodu hrozícího nebezpečí v katastru města – to zejména hrozících povodní, které
se městu nevyhnuly ani v roce 2006 a opět prověřily činnost jednotky.
Všichni členové jednotky jsou řádně školení v pravidelných termínech a postupně si doplňují
specializační kurzy. V jednotce se tedy nachází 14 nositelů dýchací techniky, 9 členů vlastní oprávnění
pro práci s motorovou a rozbrušovací pilou, 10 členů jsou zdravotníci proškoleni Ćeským červeným
křížem. Jednotka je tedy komplexně schopna poskytnout, alespoň základní pomoc při řešení
mimořádných událostí.
JSDH je vybavena základní technikou pro její fungování a to: cisternová automobilová stříkačka Liaz
s označením CAS 24 2500/240 – S2Z, která prošla v roce 2006 opravou podvozku a generálkou
čerpadla, velitelským automobilem Opel Frontera 2,4i – VEA – UL1 a nákladním automobilem PRAGA
V3S. Do června 2006 disponovala JSDH i dopravním automobilem AVIA – DA12, který byl již za zenitem
své životnosti (rok výroby 1977) a byl vyřazen z výjezdu jednotky a prodán. Dopravní automobil bude
nahrazen dvěma dodávkovými automobily Volkswagen Transportér, ty však dosud nejsou zařazeny ve
výjezdu jednotky a čeká je rekonstrukce stejně i jako výše zmíněný nákladní automobil Praga V3S.
Považuji za velice důležité zmínit se o tom, že v roce 2006 se podařilo vyčlenit část rozpočtu jednotky
na opravu budovy požární zbrojnice, která je v majetku města a to částku 200 tis Kč., která se ke konci
roku investovala do izolace obvodových stěn objektu a první etapy výměny oken budovy.
V následujících letech nás bude čekat řešení několika problémů a to zejména materiálních, jako
oprava budovy požární zbrojnice, oprava nástavby cisterny a rekonstrukce výše zmíněných vozidel.
Nicméně, nyní se dostaneme k vlastnímu rozboru zásahu jednotky v roce 2006, který je rozpracován
níže i graficky. V minulém roce jednotka vyjela ke 47 událostem, což je mírný pokles oproti roku 2005,
kdy jednotky vyjížděla k 52 událostem. Největší podíl na výjezdech mají technické zásahy (čerpání a
dovoz vody, odstraňování nebezpečných stavů a různých překážek) celkem 19 a následují požáry
v počtu 16, úniky látek – 3 x, živelní pohroma 5 x, taktické cvičení 1x, prověřovací cvičení 1x a planý
poplach 2x. Na katastrálním území města Židlochovice zasahovala jednotka 22x, k.u. Vojkovice 3 x a
Opatovice 1x.

Porovnání výjezdovosti k jednotlivým událostem v roce 2001 - 2006
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podíl jednotlivých typů událostí na výjezdovosti JSDH v roce 2006
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podíl výjezdů JSDH v roce 2006 dle hodiny ohlášení události
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podíl výjezdů JSDH v roce 2006 dle obcí a měst
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podíl techniky JSDH na výjezdech v roce 2006
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podíl jednotlivých členů na výjezdech v roce 2006
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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 2006. Je
nutné velice poděkovat i zástupcům města Židlochovice za jejich velice vřelý přístup k naší činnosti a
problematice.
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Přehled zásahu JSDH v roce 2006
Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

15. ledna 2006
09:10 – 11:45 hod
Požár - průmyslové, zemědělské objekty
Měnín, areál bývalého ZD
CAS K 25 Liaz 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
haly v areálu bývalého zemědělského družstva v obci Měnín,
jednotka vyjela s technikou CAS K 25 L v počtu 1+6.
Jednalo se o požár ocelové haly o rozměrech cca 60 x 20m a cca
800 tun uskladněné odpadní drtě (PET lahve, textil, papír apod.)
uvnitř haly. Požár byl nahlášen na KOPIS HZS JMK v 04:12 hod a
celkem u něj zasahovalo na 9 jednotek PO. Problémem byly
uskladněné kontejnery s nebezpečným odpadem v těsné blízkosti
haly, které byla také zachváceny požárem, na jeho likvidaci bylo
nutno nasadit těžkou pěnu. Celý zásah byl veden za pomoci
vzduchových dýchacích přístrojů. Naše jednotka byla povolána
k dohašování ohnisek požáru uvnitř haly.
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 dohašení doutnajících zbytků
materiálu uvnitř haly za pomoci proudu C a lafetové proudnice od
CAS HZS. Po likvidaci ohnisek požáru byla jednotka odeslána zpět
na svoji základnu.
5000 l hydrantová síť obce Měnín
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města

17. ledna 2006
19:10 – 21:00 hod
Požár - průmyslové, zemědělské objekty
Měnín, areál bývalého ZD
CAS K 25 Liaz 1+7
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k požáru v bývalého areálu ZD v Měníně směrem na Otmarov s CAS
K 25 L, jednotky vyjela v počtu 1+7.
Po příjezdu na místo události byla jednotka vpuštěna ostrahou
objektu do areálu, kde bylo zjištěno že hoří odpadní drť uložená
v betonové kóji, drť byla vyskladněna po předchozím požáru ze
skladovací haly. Požár se nacházel na přelomu I. a II. fáze svého
rozvoje a nacházel se na ploše cca 10 x 5m uskladněné drtě. Požár se
nacházel pouze na povrchu hromady, která dosahovala výšky cca 4
m a dále se šířil všemi směry. V době provádění průzkumu se na
místo události dostavila jednotka SDH Moutnice s CAS 32 T 148.
VZ (VJ SDH Židlochovice) vydal rozkaz k nasazení lafetové
proudnice od vozidla CAS JSDH Moutnice k lokalizaci požáru.
V 19:34 se na místo události dostavila jednotka HZS JMK ÚO Brno
– PS Slatina, jejimuž veliteli bylo předáno velení zásahu. V té době
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byl požár lokalizován. VZ vydal dále rozkaz k utvoření
jednoduchého vedení C se smáčedlem pyrocool a použití VDP po
nastavovacím žebříku ve východní části požářiště, kde jednotka
prováděla hasební práce a likvidovala jednotlivá ohnisk požáru, naše
CAS byla doplněna od CAS JSDH Hrušovany u Brna. Po provedené
likvidaci požáru byla jednotky odeslána VZ zpět na svoji základnu.
K místu události byl povolán i velitelský automobil z CPS Lidická
s termokamerou s jejiž pomocí byla hledána ohniska požáru.

Doplnění hasiv

Závady, poškození

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

voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
v Židlochovicích – 2500
- spotřebováno 1 ks tuhého smáčedla pyrocool
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města

29. – 30. ledna 2006
23:16 – 11:47 hod
Požár - nízké budovy
Židlochovice, ul. Malinovského č.p. 382
VEA 2 OPEL Frontera 1+3 CAS 24 2500/240 – S2Z 1+5
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k požáru rodinného domu v Židlochovicích na ul. Malinovského č.p.
382, k místu události vyjela jednotka s technikou VEA 2 Opel a CAS
24 2500/240 – S2Z v počtu 1+9.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár
rodinného domu, ve kterém hořelo již zhruba před měsícem,
tentokrát byl ovšem celý dům zachvácen požárem, tzn. střecha,
půdní a podkrovní prostor a obytný prostor. Požár se šířil na dva
přilehlé sousední rodinné domy. V jižní části domu se podařilo šíření
požáru zastavit, v severní části domu ovšem došlo k rozšíření požáru
na sousední rodinný dům, kde začala hořet střecha a půdní prostor.
V hořícím domě se nacházely dvě propan-butanové lahve, 1ks 10 kg
ta byla bezprostředně v místě požáru a druhá 2kg byla evakuována
našimi členy z prostoru garáže se dvěma kanistry benzínu a
motorovým nářadím (řetězová a rozbrušovací pila). Zásah byl velice
komplikovaný silným mrazem, více než -10 stupňů Celsia, došlo
k zamrznutí podzemních hydrantů, které nešly použít. Voda se proto
na místo zásahu dovážela kyvadlově z hydrantu na Tyršově ulici.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil VZ
(velitel družstva HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice), který
vydal rozkaz k nasazení našich členů za použití vzduchových
dýchacích přístrojů k utvoření dvou útočných proudů k lokalizaci
požáru, zejména v severní části hořícího domu. Jednotka dále
prováděla vstup do hořícího domu, kde evakuovala uskladněný
materiál v prostoru garáže. Od naší CAS byl dále veden vysokotlaký
proud s obsluhou příslušníky HZS JMK ÚO Břeclav – PS Pohořelice
do půdního prostoru přilehlého domu. Po provedené lokalizací
požáru byly přítomné jednotky postupně odesílány zpět na své
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základny, v době lokalizace byly nasazeny celkem 3 „C“ proudy a
dva vysokotlaké. V 02:40 bylo velení zásahu předáno našemu
veliteli družstva p.Muchovi, který řídil likvidační práce až do doby
likvidace požáru. Jednotky prováděly rozebírání stavebních
konstrukcí, dohašování ohnisek, byla nasazena motorová pila a
detektor tepla HotSpotter z výbavy jednotky. Po provedené likvidaci
požáru bylo místo zásahu předáno majiteli objektu a jednotka se
vrátila na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, CPS Brno Lidická, HZS
JMK ÚO Břeclav – PS Pohořelice, PS Hustopeče a JSDH
Židlochovice, Hrušovany u Brna, Nosislav, Blučina, Holasice,
Moutnice.
K požáru byl povolán i protiplynový vůz z CPS Lidická, který
zajišťoval výměnu dýchacích přístrojů a týlové zabezpečení zásahu.
Celý zásah byl prováděn za použití dýchacích přístrojů za silného
mrazu a nebezpečí výbuchu propan-butanových lahví v objektu.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

V průběhu zásahu byl nahlášen další požár rodinného domu,
tentokrát v obci Opatovice, k požáru vyjely nenasazené jednotky, ty
již nemohly vrátit život majiteli domu, který uhořel.
voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
v Židlochovicích – 2500 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
Došlo k poškození:
10 párů pracovních rukavic, 1 ks hadice „C“, 1 ks zásahové kukly, 1
ks zásahového oděvu.
30. ledna 2006
17:00 – 17:51 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice, ul. Malinovského č.p. 583
VEA 2 OPEL Frontera 1+3
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k dohašení ohnisek po předešlém zásahu požáru rodinného domu
v Židlochovicích na ul. Malinovského č.p. 583, k místu události
vyjela jednotka s technikou VEA 2 Opel 1+3, neboť velitel zásahu
požadoval dovoz detektoru tepla HotSpotter na místo zásahu.
Jednalo se o doutnající zbytky sena na půdě rodinného domu, na
místě události zasahovala jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice za pomoci nastavovacího žebříku a vysokotlakého
proudu.
Velitel jednotky se nahlásil VZ, který určil naše členy k zásahu za
pomoci detektoru tepla HotSpotter, kterým byly vyhledány skrytá
ohniska, ta byla následně vyskladněna mimo půdní prostor a
dohašena stávajícím proudem. Po dohašení všech ohnisek požáru
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Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

byla jednotka odeslána VZ zpět na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani na škodě majetku města
30.-31. ledna 2006
23:11 – 00:37 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Opatovice, Velké Dráhy č.p.73
CAS 24 2500/240 – S2Z
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k dohašení ohnisek po předešlém požáru rodinného domu
v Opatovicích na ul. Velké Dráhy č.p. 73, k místu události vyjela
jednotka s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+5.
Jednalo se o doutnající zbytky uskladněného materiálu (hadry,
matrace, molitan, papír) v prostorách rodinného domu, který vyhořel
v brzkých ranních hodinách (jednotka SDH města Židlochovice
zasahovala u požáru v Židlochovicích), na místě události zasahovala
jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za pomoci
vysokotlakého proudu.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv

Velitel jednotky se nahlásil VZ, který určil naše členy k zásahu za
pomoci vzduchových dýchacích přístrojů a nasazení přetlakového
ventilátoru z naší výbavy. Po nuceném odvětrání objektu bylo
započato s rozebíráním uskladněného materiálu, který byl vynesen
mimo dům a následně dohašen. K vyhledávání ohnisek byl nasazen
detektor tepla HotSpotter. Po likvidaci všech ohnisek byla jednotka
odeslána zpět na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani na škodě majetku města
20. února 2006
07:55 – 16:30 hod
21. února 2006
08:00 – 12:00 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice, ul. Legionářská
VEA UL1 Opel Frontera 1+3
Jednotku SDH města Židlochovice požádal o spolupráci Ing.
Dratva (pracovník Města Židlochovice) při likvidaci starých topolů,
již ohrožující své okolí na ul. Legionářské v Židlochovicích. Po
oznámení výjezdu na KOPIS k místu události vyjela jednotka
s velitelským automobilem Opel Frontera v počtu 1+3.
Jednalo se o sedm statných stromů v korytě farského potoka, ti
svým stářím a stavem ohrožovaly svým pádem okolí. Jednotka
asistovala za použití motorové pily technické četě města
Židlochovice při jejích likvidaci. Stromy byly postupně, po odpojení
blízkého vedení el. energie, pokáceny a následně postupně pořezány.
Po skončení pracovní doby technické čety se jednotka vrátila na
svoji základnu. Zásah se bude opakovat i v dalších dnech.
0
9
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Závady, poškození

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani na škodě majetku města

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

28. února 2006
11:09 – 14:45 hod
Únik látek – na (do) vodní plochu (y)
Blučina – Měnín, meliorizační kanály
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k úniku ropné látky do obce Blučina, směrem na obec Měnín,
k místu události vyjela jednotka s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z
v počtu 1+3.
Jednalo se o únik plynu a kondenzátu kompresorového oleje
z plynárenského kompresoru, kondenzát spolu s plynem unikl
z plynového potrubí v zemi za obcí Blučina. do meliorizačních
kanálů. Na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno
– PS Židlochovice.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Velitel jednotky se nahlásil VZ, který určil naše členy k postavení
norné stěny na jednom z kanálů. Členové jednotky museli nejprve
provést odstranění ledových ker v kanále za pomoci brodících
holínek a ručního nářadí a následně postavili nornou stěnu
k zamezení šíření ropné skvrny. Členové jednotky následně
prováděli střežení norných stěn a sorbci ropné látky, ve 14:33 byla
jednotka odeslána VZ na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození měniče napětí vozidla CAS

11. března 2006
10:08 – 15:06 hod
Technická pomoc- monitoring
Židlochovice, ul. Legionářská
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
Jednotku SDH města Židlochovice požádal o spolupráci Ing.
Dratva (pracovník Města Židlochovice) při likvidaci starých topolů
v korytě farského potoka na ul. Legionářské v Židlochovicích. Po
oznámení výjezdu na KOPIS k místu události vyjela jednotka s CAS
24 2500/240 – S2Z v počtu 1+8.
Jednalo se o pokácené stromy, jednotka provedla pořez klestu a
silnějších větví a na místě je spálila, po vyčištění daného úseku od
klestu a zbytků kmenů bylo ohniště uhašeno za pomoci
vysokotlakého proudu a jednotka se vrátila na svoji základnu.
Voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova – 800 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

18. března 2006
13:01 – 17:03 hod
Technická pomoc- monitoring
Židlochovice, ul. Legionářská
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+2
Jednotku SDH města Židlochovice požádal o spolupráci Ing.
Dratva (pracovník Města Židlochovice) při likvidaci starých topolů
v korytě farského potoka na ul. Legionářské v Židlochovicích. Po
oznámení výjezdu na KOPIS k místu události vyjela jednotka s CAS
24 2500/240 – S2Z v počtu 1+2.
Jednalo se o pokácené stromy, jednotka provedla pořez klestu a
silnějších větví a na místě je spálila, po vyčištění daného úseku od
klestu a zbytků kmenů bylo ohniště uhašeno za pomoci
vysokotlakého proudu a jednotka se vrátila na svoji základnu.
Voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova – 800 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

28. března – 31.dubna 2006
18:42 – 13:10 hod
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Židlochovice
VEA 2 Opel Frontera, DA 12 Avia, Praga V3S
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice byla dne
28. března 2006 v 18:42 aktivována do pohotovosti Povodňovou
komisí města Židlochovice v důsledku povodňové hrozby v katastru
města Židlochovice. Výjezd jednotky byl nahlášen na KOPIS a
postupně se do protipovodňových prací zapojilo 19 členů jednotky
s veškerou dostupnou technikou – DA 12 Avia s PS 12 a kalovými
čerpadly, nákladní automobil Praga V3S, VEA 2 Opel Frontera
(vozidlo CAS bylo v době povodní na plánované opravě podvozku a
čerpadla). Pohotovost členů byla zpracována do systému služeb, tak
aby bylo připraveno k zásahu na 6 členů a zbytek v záloze, pro
regeneraci sil a byli dále povoláváni v průběhu zásahu v případě
potřeby (např stavění mobilní a provizorní protipovodňových hrází).
Z hlediska statistického sledování byla povodeň (zásah jednotky od
28.3. – 6.4.2006) rozdělen na dvě části.
První část: 28.3.2006 – 31.3.2006 – 13:10 hod.
Jednotka prováděla:
-

-

monitoring povodňového stavu v k.u. města Židlochovice
(odečet hladiny řeky, kontrola stavu hrází, šoupat,
kanálových vpustí)
stavba mobilní protipovodňové hráze na ul. Brněnská
stavba provizorní hráze z pytlů s pískem na ul. Brněnská
plnění pytlů s pískem
rozvoz pytlů za pomoci Praga V3S
odstranění pletiva u areálu koupaliště OÁZA (dle pokynu
povodňové komise – plánovaný přeliv řeky do inaudace)
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-

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

utěsňování průsaků sypaných hrází na ul. Nádražní
utěsňování průsaků kanalizačních vpustí a šoupat (ul. Kpt.
Rubena, Nádražní, Brněnská a u ČOV)
čerpání vody z dešťové kanalizace na dolní části náměstí
Míru
čerpání vody ze sklepů a kotelny bytového domu č.p. 155
v dolní části náměstí Míru

pokračování viz zásah č. 12
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

31. března – 6.dubna 2006
13:10 – 18:54 hod
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Židlochovice
VEA 2 Opel Frontera, DA 12 Avia, Praga V3S, 1+18
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice
pokračovala v zásahu, dne 31.3.2006 bylo Povodňovou komisí
rozhodnuto o nutnosti zpevnění hrází n stadiónu na ul. Nádražní, kde
hrozilo její protržení. Od zpevnění hrází se situace pomalu
stabilizovala a nebezpečí se dále snižovalo, ale jednotka byla i
nadále v pohotovosti a zasahovala až do 6.4.2006 18:54, kdy byla
pohotovost jednotce zrušena.
Druhá část: 31.3.2006 – 6.4.2006 – 18:54 hod.
Jednotka prováděla:
-

-

monitoring povodňového stavu v k.u. města Židlochovice
(odečet hladiny řeky, kontrola stavu hrází, šoupat,
kanálových vpustí)
demontáž mobilní protipovodňové hráze na ul. Brněnská
demontáž provizorní hráze z pytlů s pískem na ul. Brněnská
plnění pytlů s pískem
rozvoz pytlů za pomoci Praga V3S
utěsňování průsaků sypaných hrází na ul. Nádražní
čerpání vody z dešťové kanalizace na dolní části náměstí
Míru
přípravné práce pro evakuaci oblasti ul. Nádražní v případě
protržení hráze
odstraňování náletových křovin za pomoci motorové pily a
vytváření odtoku vody z kalových polí
čerpání vody ze sklepů Národního domu
čerpání vody z budov v areálu bažantnice
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-

čerpání vody ze sklepu bytového domu č.p. 153, nám. Míru
čerpání vody ze sklepa RD č.p. 671, ul. Brněnská

V průběhu povodní lze velice kladně hodnotit spolupráci
s Městskou policií Židlochovice, zejména při zajištění provozu na
hlavní křižovatce v době čerpání vody na dolním konci náměstí.
Velice pozitivně lze hodnotit i spolupráce s Povodňovou komisí
města.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

0

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

1. dubna 2006
16:03 – 18:00 hod
Požár –lesní, polní porost, tráva
Blučina – Strže – kopec Výhon
VEA 2 OPEL Frontera 2,4i, 1+3
KOPIS HZS Jmk vyslalo Jednotku SDH města Židlochovice
s technikou VEA 2 Opel Frontera k požáru trávy na kopec Výhon
z Židlochovic směrem na Blučinu – nad Horákovo stodolou.
Jednotka vyjela v počtu 1+3 ze stanoviště na Náměstí Míru, kde
probíhal další zásah. Při příjezdu pod Horákovu stodolu jsme zjistili,
že cestu blokuje CAS jiného SDH, proto jsem rozhodl o náhradní
trasu přes obec Blučina.

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo ke škodě na majetku města:
2x defekt NA Praga V3S, 1 defekt VEA 2 Opel, 10 párů zásahových
rukavic, 2 ks přejezdových můstků, 6 ks zásahového oděvu PS II
UBO, 3 párů zásahové obuvi, 6 ks hadic „B“, 5 ks hadic „C“, 3 ks
lopat, PS 12 (opravena na místě – startér, palivový filtr, akubaterie),
1 ks svítilna UK4AA, 1 ks prodlužovacího kabelu 230V na cívce,
3ks savic, 1ks ventilového lana, 4 ks vazáků

Po příjezdu nad místo zásahu ohlásila jednotka svůj příjezd na
KOPIS pomocí RDST Motorola. Spojení s velitelem zásahu se
nepodařilo navázat, proto bylo rozhodnuto o nasazení členů na horní
frontě požáru s cílem zamezit šíření požáru k chatce a kůlně stojící
asi 20m od požáru, to vše pomocí jednoduchých hasebních
prostředků. Po zamezení tohoto šíření se podařilo navázat kontakt
z VZ a ten určil naší jednotku k dalším likvidačním pracím pomocí
lopat a později pomocí zádových postřikovačů se smáčedlem.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Po likvidaci požáru byla jednotka VZ odeslána z místa zásahu a
vrátila zpět na čerpací stanoviště na Náměstí Míru.
Voda 30 l – doplněno z CAS zasahujících jednotek
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
Ani ke škodě na majetku města.
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Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

4.-5. dubna 2006
09:13 – 17:58 hod
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Vojkovice, zahrady u mlýnského náhonu
DA 12 Avia, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k čerpání
vody do obce Vojkovice u mlýnského náhonu, jednotka vyjela s DA
12 Avia v počtu 1+5.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházely jednotky SDH Přísnotice, HZS JMK CPS Lidická.
Jednalo se o zatopené zahrady rodinných domů do výše cca 30 cm a
ploše cca 20 x 60 m.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv

Jednotka dostala pokyn od velitele požární stanice HZS JMK ÚO
Brno – PS Židlochovice kpt. Cigánka k nasazení PS 12 a
k odčerpávání vody z laguny, ta byla čerpána za pomoci dvou vedení
„B“ do přilehlého mlýnského náhonu. V nočních hodinách bylo
čerpání přerušeno a jednotka v něm pokračovala následující den. Po
vyčerpání laguny byla jednotka převelena zpět k zásahu ŽP
Židlochovice.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

7. dubna 2006
16:00 – 20:48 hod
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Nosislav
DA 12 Avia, 1+4
Jednotka byla telefonicky požádána VZ, který se nacházel v obci
Nosislav na čerpání v ovocném sadu, o pomoc JSDH Nosislav při
čerpání vody ze zatopených sklepů.
VJ na základě žádosti rozhodl o výjezdu s DA12 dovybavenou 2
kalovými čerpadly v počtu 1+4. Tuto skutečnost následně oznámil
telefonicky na KOPIS HZS Jmk.
Jednotka přijela na místo události a hlásila se u VJ JSDH
Nosislav, která již prováděla čerpání vody za pomocí kalového
čerpadla. VJ JSDH Nosislav přidělil jednotce sklep u objektu č.p.
450. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o sklep o rozměrech
zhruba 2x3 metry, který byl zatopen asi 60cm vody. Bylo
rozhodnuto o nasazení kalového čerpadla a 3 hadic „C“. Po
vyčerpání vody se jednotka spolu s JSDH Nosislav přesunula na
ulici K tvrzi.
Zde se nacházela laguna vody, která byla čerpána za pomoci 2
kalových čerpadel a následně i PS 12. Po klesnutí vody na úroveň,
kdy nebylo již možno čerpat za pomocí PS12, byla PS12 přesunuta
na čerpání sklepa bývalé tvrze.Po odčerpání vody z laguny i ze
sklepa jednotka sklidila použité prostředky a vrátila se na základnu.
Při cestě na stanici jednotka vzala kalové čerpadlo, které měla JSDH
Nosislav půjčené od HZS Židlochovice.
0
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Závady, poškození

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

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

8. dubna 2006
09:41 – 18:55 hod
Živelní pohroma – povodně, záplavy, deště
Židlochovice, ul. Nádražní – areál stadiónu
VEA2 Opel, DA 12 Avia, 1+5
Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Židlochovice byla
požádána o vyčerpání vody ze zatopeného sportovního hřiště na ul.
Nádražní v areálu sportovního stadiónu v Židlochovicích. Po
ohlášení zprávy na KOPIS k místu události vyjela jednotka
s technikou VEA 2 Opel Frontera a DA 12 Avia s PS 12.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zatopené
přípravné hřiště o rozměrech cca 60 x 40m do výše cca 30 cm
v důsledku povodně ve městě Židlochovice v předešlých dnech. Na
místě události se nacházel správce areálu Jaroslav Šnajnar.
Na základě provedeného průzkumu VZ rozhodl o nasazení
čerpadla PS 12 a k odčerpání vodní laguny, byla vyhloubena díra pro
sací koš v zemině a voda odčerpávána za pomoci dvou dopravních
vedení B na přilehlé pole. Po odčerpání vody z hřiště bylo místo
zásahu předáno správci a areálu a jednotka se vrátila na místo své
dislokace.
V průběhu zásahu bylo vozidlo VEA 2 Opel Frontera odesláno
KOPIS v 18:20 k události č. 36968/1911035461 – požár trávy
Blučina.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

0

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

8. dubna 2006
18:20 – 18:58 hod
Požár – lesní. Polní porost, tráva
Blučina, kopec Výhon - Strže
VEA2 Opel, 1+2
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
od zásahu č. 26771062 (čerpání vody v Židlochovicích) k požáru
trávy na kopci Výhon nad Horákovou stodolou s technikou VEA 2
Opel, jednotka vyjela v počtu 1+2.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

Po příjezdu na místo události se jednotka nahlásila VZ, který ji
určil k zásahu za pomoci zádových postřikovačů, jednotka provedla
dohašení doutnajících zbytků trávy, keřů a pařezů na požářišti. Po
provedené likvidaci požáru se jednotka vrátila na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

8. dubna 2006
19:47 – 21:03 hod
Požár – lesní. Polní porost, tráva
Nosialv, kopec Výhon Zajíčky
VEA2 Opel, 1+2
Jednotku JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
od zásahu č. 26771062 (čerpání vody v Židlochovicích) k požáru
trávy na kopci Výhon v lokalitě Zajíčky s technikou VEA 2 OPEL
Frontera, jednotka vyjela v počtu 1+2.
Jednalo se o požár trávy, keřů a chatky na kopci Výhon na
rozloze cca 200 x 300m.
Po příjezdu na místo události se jednotka nahlásila VZ, který ji určil
k zásahu za pomoci zádových postřikovačů a lopat, jednotka
provedla dohašení doutnajících zbytků trávy, keřů a pařezů na
požářišti. Po provedené likvidaci požáru se jednotka vrátila na svoji
základnu.
Ze zasahujících CAS – 30 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

10. dubna 2006
14:30 – 15:15 hod
Technická pomoc – čerpání vody
Židlochovice, ul. Masarykova 515
DA 12 Avia, 1+3
JSDH města Židlochovice vyjela na technickou pomoc, čerpání
zatopeného sklepa rodinného domu na ulici Masarykovu č.p. 515,
Židlochovice. Jednotka vyjela s technikou DA 12 v počtu 1+3.
Na místě zásahu na nás čekala majitelka domu, která nás zavedla
do sklepa. Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná o zatopený sklep o
rozměrech cca 2x2m a výšce hladiny vody asi 10cm. V nejnižším
bodu sklepa byla pomocí polní lopatky udělána díra o hloubce asi
10cm (podlaha sklepa byla hlinito-písčitá) a do této díry bylo
nasazeno kalové čerpadlo. Voda byla odčerpána do kanálu na dvoře
budovy.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

11. dubna 2006
11:12 – 18:28 hod
Technická pomoc – čerpání vody
Židlochovice, ul. Nádražní – společnost ADOSA
CAS 24 2500/240 – S2Z + PS12, 1+3
Jednotku SDH města Židlochovice byla požádána o pomoc při
odčerpání vody ze zatopeného sklepa dílen společnosti ADOSA na
ul. Nádražní v Židlochovicích, k místu události vyjela jednotka
s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z a PS 12 v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zatopený
sklep o rozměrech cca 6 x 20 m do výše cca 2 m.
Na odčerpání vody bylo nasazeno čerpadlo PS 12 a dvě kalová
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www.zidlochovice.cz/jsdh

JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2006

čerpadla na 220 V, odčerpávaná vody byla čerpána do nedaleké
dešťové kanalizace. Po vyčerpání prostoru sklepa byla zbylá voda
vyčerpána za pomoci kalového čerpadla ze šachty sklepa. Po
ukončení čerpání bylo místo zásahu předáno vrátnému společnosti a
jednotka se vrátila na svoji základnu.
Doplnění hasiv
Závady, poškození

0

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

14. dubna 2006
16:15 – 17:23 hod
Technická pomoc – čerpání vody
Židlochovice, ul. Dvořákova č.p. 444
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
Jednotka SDH města Židlochovice byly požádána o pomoc při
odčerpání vody ze zatopeného sklepa rodinného domu na ul.
Dvořákova č.p. 444 v Židlochovicích, k místu události vyjela
jednotka s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o zatopený
sklep a garáž RD o rozměrech cca 6 x 10 m do výše cca 20 cm.
Na odčerpání vody bylo nasazeno kalové čerpadlo na 220 V,
odčerpávaná vody byla čerpána do nedaleké dešťové kanalizace. Po
odčerpání možné hladiny vody jednotka dále provedla smetení vody
do nejnižšího místa suterénu odkud byla dočerpána. Po ukončení
zásahu bylo místo události předáno majitelce a jednotka se vrátila na
základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
Došlo k poškození 1ks hadice „C“

15. dubna 2006
23:31 – 00:04 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
k.u. Vojkovice, u železničního mostu (směr Holasice)
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy mezi obce Vojkovice a Holasice, jednotka vyjela s CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 24
2500/400 – S2Z, požár trávy a keřů na ploše cca 20 x 40 m.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků – lopat k dohašení ohnisek
požáru . Po provedené likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět
na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný popis
události

18. dubna 2006
17:32 – 18:58 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
k.u. Blučina, kopec Výhon - Strže
VEA 2 Opel Frontera, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopec Výhon v lokalitě Strže k.u. Blučina, s tím že jednotka
má k místu události přijet po asfaltové cestě od obce Blučina,
k místu události jednotka vyjela s VEA 2 Opel Frontera a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+8.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 24
2500/400 – S2Z, požár trávy a keřů na ploše cca 200 x 100 m.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

VJ se nahlásil VZ (pprap. Milan Habart – PS Židlochovice),
který určil naši jednotku k zásahu za pomoci jednoduchých
hasebních prostředků – lopat a zádových postřikovačů k dohašení
severní fronty požáru a k zásahu za pomoci vysokotlakého proudu
k lokalizaci východní fronty požáru. Po provedené lokalizaci požáru
jednotka nasadila na dohašení ohnisek požáru – doutnající kmeny
stromů a pařezů jednoduché vedení „D“ v délce cca 120m od vlastní
CAS. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na
svoji základnu.
Voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
v Židlochovicích – 1500 l.
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

25. dubna 2006
13:59 – 15:10 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
k.u. Popovice u Rajhradu, Rybničí – u žel. tratě
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy u železniční trati mezi městem Rajhrad a obcí Popovice,
k místu události jednotka vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu
1+3.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 32
6000/600 – S3R, jednalo se o požár trávy, keřů a odpadu na ploše
cca 100 x 100 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků – lopat a vysokotlakého proudu
od naší CAS. Úkolem jednotky bylo zamezit šíření požáru
v severním a západním směru, po provedené lokalizaci požáru
jednotka dohasila doutnající ohniska požáru a po jeho likvidaci byla
odeslána VZ zpět na svoji základnu
Na likvidaci požáru se podílely jednotky:
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Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH města Židlochovice a
HZS ČD Brno.
Voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
v Židlochovicích – 1500 l.
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

30. dubna 2006
18:00 – 22:09 hod
Technická pomoc - monitoring
Židlochovice, ul. Brněnská
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z
v počtu 1+5 k zajištění akce „pálení čarodějnic“ v Židlochovicích u
Městského kulturního klubu.
Jednotka připravila dřevěnou hranici za pomoci motorové pily,
dohlížela nad konáním celé akce (požární a zdravotní dozor) a po
jejím zakončení ohniště zalila za pomoci vysokotlakého proudu od
CAS a vrátila se na základnu.
Voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
v Židlochovicích – 300 l.
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

13. května 2006
22:04 – 23:49 hod
Požár – nízké budovy
Nosislav, ul. Komenského č.p. 98
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
kůlny na ul. Komenského v obci Nosislav, k místu události jednotka
vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 24
2500/400 – S2Z a JSDH Nosislav s CAS 24 3500/0 - M2R, jednalo
se o požár hospodářského stavení o rozměrech cca 8 x 4m za
rodinným domem..

Doplnění hasiv

VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoho útočného proudu „C“ a k provedení likvidace požáru střešní
konstrukce objektu, jednotka provedla její stržení a rozebrání za
pomoci trhacího háku. Následně byla provedena kontrola požářiště
za pomoci detektoru tepla HotSpotter a označená ohniska požáru
likvidována stávajícím proudem. Po provedené likvidaci požáru byla
jednotka odeslána VZ zpět na svoji základnu.
Na likvidaci požáru se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH Nosislav a JSDH
města Židlochovice
0
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Závady, poškození

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození 1 páru zásahových rukavic Ruby

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

25. května 2006
02:29 – 02:54 hod
Požár – nízké budovy
Blučina, ul. 9. května
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
rodinného domu v obci Blučina ul. 9. května, k místu události
jednotka vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+8.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 24
2500/400 – S2Z a JSDH Blučina s CAS 24 3500/0 - M2R, jednalo se
o drobné zahoření v obytné místnosti rodinného domu.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli
zásahu, který naši jednotku odeslal zpět na základnu – jednotka
nezasahovala.
Na likvidaci požáru se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH Blučina a JSDH
města Židlochovice
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

1. června 2006
09:50 – 12:08 hod
Požár – nízké budovy
Přísnotice – Mateřská škola
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
rodinného objektu Mateřské školy v obci Přísnotice, k místu události
jednotka vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+5.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice s CAS 24
2500/400 – S2Z, jednalo se o taktické cvičení simulující požár
v objektu Mateřské školy se záchranou dvou uvězněných dětí.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli
zásahu, který naši jednotku určil k utvoření „C“ proudu a zásahu
z jižní strany objektu k ochlazování střechy objektu a následně
k nasazení přetlakového ventilátoru k odvětrání zakouřených prostor.
Po ukončení cvičení proběhlo jeho vyhodnocení a jednotka byla
odeslána zpět na svoji základnu.
Na cvičení se podílely jednotky:
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH Přísnotice, JSDH
Hrušovany u Brna a JSDH města Židlochovice
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
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ani ke škodě na majetku města.

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

7. června 2006
16:23 – 16:58 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice, ul. Nádražní – cyklostezka u lávky pro pěší přes
řeku Svratku
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k odchytu
nebezpečného včelího roje ve městě Židlochovice na ul. Nádražní u
lávky pro pěší přes řeku Svratku, k místu události jednotka vyjela s
CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+6.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o včelí roj
na stromku v bezprostřední blízkosti cyklostezky, roj svojí
přítomností ohrožoval chodce a cyklisty.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Velitel rozhodl o likvidaci roje setřepáním do rojáčku, což bylo
učiněno, zbylé včely byly rozehnány za pomoci vodního proudu. Po
sebrání roje se jednotka vrátila na svoji základnu.
Včelí roj byl zahuben hubícím sprejem z výbavy jednotky.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

10. června 2006
01:18 – 03:00 hod
Požár – nízké budovy
Hrušovany u Brna, ul. Jízdárenská č.p. 557
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
rodinného domu v obci Hrušovany u Brna, ul. Jízdárenská č.p. 557,
k místu události jednotka vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu
1+5.
Jednalo se o požár garáže v suterénu dvoupodlažního rodinného
domu a osobního automobilu Škoda mimo objekt. Na místě události
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za
pomoci vzduchových dýchacích přístrojů a vysokotlakého proudu.
Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který určil naši jednotku
k zásahu za pomoci vysokotlakého proudu s cílem uhasit požár
osobního automobilu a dále k vystrojení dvou členů jednotky do
vzduchových dýchacích přístrojů a k zásahu za pomoci stávajícího
vysokotlakého proudu od CAS HZS uvnitř objektu. Jednotka dále na
rozkaz VZ nasadila přetlakový ventilátor k odvětrání zakouřených
prostor a detektor tepla HotSpotter k vyhledávání skrytých ohnisek
požáru. V průběhu zásahu došlo k částečnému zřícení stropu uvnitř
garáže, k rozšíření požáru na obytnou část domu se podařilo
zabránit. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána velitelem
zásahu zpět na svoji základnu.
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Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Na likvidaci požáru se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice, JSDH města Židlochovice, HZS JMK ÚO Břeclav
– PS Pohořelice, JSDH Bratčice a JSDH Nosislav.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
18:40 – 07:34 hod
23. – 24. června 2006
Technická pomoc - monitoring
Židlochovice, kopec Výhon – nad Hájkem
VEA 2 –L2R, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
Jednotku SDH města Židlochovice požádalo o pomoc ZD
Holasice při pálení pařezů na kopci Výhon nad Hájkem v k.u.
Židlochovice. K místu události vyjela jednotka s VEA – L2R a CAS
24 2500/240-S2Z v počtu 1+6
Jednotka asistovala připálení pařezů na poli po bývalém ovocném
sadu, na místě události se nacházel zástupce majitele pozemku
(majitel ZD Holasice) p. Veselý, kterému jednotka asistovala při
pálení. Místo pálení bylo zajištěno za pomoci oboraného pozemku a
naší CAS. Po ukončení pálení bylo ohniště zalito vodou za pomoci
vysokotlakého proudu a jednotka se vrátila na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
8. července 2006
19:31 – 20:40 hod
Technická pomoc – čerpání vody
Hrušovany u Brna, Sídliště č.p. 544
VEA 2 –L2R, 1+3
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k odčerpání vody z bytového domu v Hrušovanech u Brna ul.
Sídliště č.p. 544 s VEA 2 – L2R v počtu 1+3.
Jednalo se o zatopené suterénní prostory bytového domu, ve
sklepích a společných prostorách se nacházelo cca 10 cm, která
nastoupala vlivem přívalového deště. Na místě události zasahovala
jednotka HZS JMK ÚO Břeclav – PS Pohořelice.
Velitel zásahu určil naši jednotku k provedení průzkumu, zda je
odpojen přívod el. energie do zatopených prostor a následně
jednotka PS Pohořelice nasadila plovoucí čerpadlo na odčerpání
vody. Dalším průzkumem byla zjištěna přítomnost odtékajícího
kanálku ve jedné ze společných místností, jednotka byla proto
společně s nájemníky nasazena na odmetání vody za pomoci
smetáků k fungujícímu kanálku. Po odjezdu jednotky HZS bylo
velení zásahu předáno veliteli naší jednotky, ta na místě ještě chvíli
setrvala a pomohla obyvatelům domu s odstraněním následků
zatopení a v 19:32 jim místo zásahu předala a vrátila se na svoji
základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
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8. července 2006
22:02 – 23:05 hod
Technická pomoc – čerpání vody
Blučina, ul. 9. května č.p. 623
VEA 2 –L2R, 1+4
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
k odčerpání vody z rodinného domu v Blučině ul.9. května č.p. 623
s VEA 2 – L2R v počtu 1+3.
Jednalo se o zatopený suterén rodinného domu, v prostoru garáže
se nacházelo cca 100 cm vody, která natekla vlivem přívalového
deště. Na místě události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice a JSDH Blučina.
Velitel zásahu určil naši jednotku k zásahu za pomoci kalového
čerpadla, které bylo nasazeno v prostoru garáže a voda odčerpána za
pomoci vedení C do přilehlé kanalizace. Po ukončení zásahu byla
jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

12. července 2006
18:13 – 19:49 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice, ul. Masarykova
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
Jednotku SDH města Židlochovice požádal Ing. Dratva o pomoc
při očištění části komunikace na ul. Masarykova v Židlochovicích,
kde bylo naplaveno vlivem přívalových dešťů bahno z přilehlého
kopce Výhon. K místu události vyjela jednotka s CAS 24 2500/240 –
S2Z v počtu 1+6
Jednalo se znečištěnou komunikaci, která byla očištěna za pomoci
vodních proudů (1 vysokotlaký a 1 „C“ proud) a ručního nářadí –
lopaty a smetáky. Po očištění komunikace se jednotka vrátila na
svoji základnu.
Městský hydrant – 7500 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

13. července 2006
17:28 – 17:58 hod
Požár – nízké budovy
Žabičce, ul. U Rybníka u č.p. 34
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
Jednotku SDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK
K požáru UNIMO buňky v obci Žabičce ul. U Rybníka, jednotka
vyjela s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+6.
Jednalo se o požár uvnitř UNIMO buňky, který byl v době
příjezdu naší jednotky na místo události již lokalizovaný za pomoci
dvou vysokotlakých proudů jednotek HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice a JSDH Žabčice.
Velitel naší jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který nás určil do
zálohy na místě události a následně odeslal zpět na základnu, kde
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naše jednotka byla v pohotovosti do návratu jednotky HZS.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

15. července 2006
07:52 – 09:51 hod
Únik ropných produktů na vodní hladinu
Řeka Svratka – jez Rajhradice
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
V rámci odborné přípravy konalo družstvo JSDH města
Židlochovice 24 hodinovou stáž u jednotky HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice. V rámci této stáže vyslalo KOPIS HZS JMK
jednotku ke kontrole norné stěny instalované v profilu řeky Svratky
nad jezem v obci Rajhradice. Norná stěna zde byly postavena
předešlého dne v důsledku úniku neznámé ropné látky na vodní
hladinu. Jednotka vyjela společně s jednotkou HZS s technikou
CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
Po příjezdu na místo události VZ společně s pracovníkem
Životního prostředí ORP Židlochovice provedli průzkum hladiny a
konstatovali, že je již možné nornou stěnu zlikvidovat. Jednotka
proto, dle rozkazu VZ, asistovala při likvidaci norné stěny a při sběru
použitého sorbentu z vodní hladiny. Po likvidaci norné stěny předal
VZ místo události zástupci Povodí Moravy a jednotka pokračovala
ve stáži, vrátila se na základnu .
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
15. července 2006
10:45 – 12:42 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice – cyklostezka u stadiónu
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
V rámci odborné přípravy konalo družstvo JSDH města
Židlochovice 24 hodinovou stáž u jednotky HZS JMK ÚO Brno –
PS Židlochovice. V rámci této stáže vyslalo KOPIS HZS JMK
jednotku k odstranění nalomeného stromu u cyklostezky
v Židlochovicích u stadionu. Jednotka vyjela společně s jednotkou
HZS s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
Jednalo se o několik topolů, které byly poničeny v důsledku
předešlých přívalových dešťů a jejíž nalomené větve, visící nad
cyklostezkou, bezprostředně ohrožovaly svým pádem zdraví
uživatelů stezky.
Jednotky provedly jejich likvidaci za pomoci
vysokozdvižné plošiny a motorové pily. Větve byly odřezány a
odstraněny mimo komunikaci.
JSDH města Židlochovice následující den odstranila odřezané
části stromů mimo cyklostezku a provedla její hrubý úklid.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
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17. srpna 2006
18:00 – 20:06 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice – ul. Masarykova, řeka Litava
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice na základě žádosti občanu na ul.
Masarykově a po dohodě se starostkou města vyjela k vyčištění
protipovodňové klapky u řeky Litavy na ul. Masarykova v
Židlochovicích. Jednotka vyjela po ohlášení na KOPIS s technikou
CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+6.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o ocpanou
protipovodňovou klapku na levém břehu řeky Litavy, která byla
zanesena bahnem a posekanou trávou, klapka neplnila svoji funkci –
hrozilo zatopení přilehlých zahrad rodinných domů. Na základě
provedeného průzkumu bylo rozhodnuto o nasazení vysokotlakého
proudu a následně i kanálového krtka na hadici „C“, kterým byla
klapka pročištěna. Po zprovoznění klapky se jednotka vrátila na svoji
základnu.
Voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova v
Židlochovicích – 4 000 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
21. srpna 2006
18:55 – 19:21 hod
Planý poplach – neohlášené pálení
k.u. Vojkovice – Dlouhé příčky (za mlýnem)
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
strniště mezi obcemi Blučina a Židlochovice s technikou CAS 24
2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu 1+5. V průběhu jízdy
k zásahu bylo upřesněno, že místo události se nachází v k.u.
Vojkovice za mlýnem.
Jednalo se o neohlášené pálení slámy na poli fyzickou osobou.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotka nahlásil veliteli
zásahu (VD HZS JMk ÚO Brno – PS Židlochovice), který jednotku
určil do zálohy na místě události a následně ji odeslal zpět na svoji
základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: JSDH Blučina a JSDH
Hrušovany u Brna.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

12. září 2006
10:34 – 11:38 hod
Požár výškové budovy
Hrušovany u Brna, ul. Sídliště 530
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru bytu
v 5.NP panelového domu v Hrušovanech u Brna, ul. Sídliště č.p. 530
s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu 1+4.
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Jednalo se o požár uskladněného materiálu na balkóně v 5. NP
panelového domu.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotka nahlásil veliteli
zásahu (VD HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice), který jednotku
určil k zásahu za pomoci utvořeného dopravního vedení s jedním
útočným proudem ze střechy domu do prostoru balkónu, kde hořely
plastové květináče a jiný uskladněný materiál. Po příchodu majitelky
bytu byl doutnající materiál vynesen před dům, kde byl za pomoci
stávajícího proudu dohašen. Po likvidaci požáru byla jednotka
odeslána na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna, JSDH Židlochovice a JSDH
Žabčice.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

18. října 2006

06:10 – 07:30 hod
Požár – skládka uhlí
Židlochovice, ul. Nádražní areál bývalého cukrovaru
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+7
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
uskladněného uhlí v areálu bývalého cukrovaru v Židlochovicích
s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu 1+7.
Jednalo se o požár uskladněných briket pod plachtou na ploše cca
10 x 4 m. N místě události se nacházela již jednotka HZS JMK ÚO
Brno – PS Židlochovice a majitel skládky, který ji započal rozebírat
za pomoci kolového nakladače.
Po příjezdu na místo události se velitel jednotky nahlásil veliteli
zásahu (VD HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice), který jednotku
určil do zálohy na místě události. Po rozebrání ohnisek doutnajících
briket a likvidaci požáru byla jednotka odeslána na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna, JSDH Nosislav a JSDH
Židlochovice.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

26. října 2006
09:06 – 15:13 hod
Technická pomoc – dovoz vody
Židlochovice, kopec Výhon
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
JSDH města Židlochovice vyjela na žádost pracovníka města
k dovozu vody a asistenci při výsadbě stromů v prostoru kopce
Výhon s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu
1+4.
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Jednotka prováděla zalévání vysazovaných stromů a výsadbu
keřů v lokalitě kopce Výhon.
Nadzemní hydrant, Židlochovice ul. Tyršova – 2500 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

1. listopadu 2006
09:24 – 11:06 hod
Technická pomoc – dovoz vody
Židlochovice, kopec Výhon
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+1
JSDH města Židlochovice vyjela na žádost pracovníka města
k dovozu vody a asistenci při výsadbě stromů v prostoru kopce
Výhon s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu
1+1.
Jednotka prováděla zalévání vysazovaných stromů a naplnila
připravenou nádobu na vodu k dalšímu zalévání v lokalitě kopce
Výhon.
Nadzemní hydrant, Židlochovice ul. Tyršova – 2500 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

11. listopadu 2006
01:29 – 02:41 hod
Planý poplach – příznaky hoření
Hrušovany u Brna, ul. Loosova č.p. 215
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+9
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru bytu
v Hrušovanech u Brna ul. Loosova s technikou VEA – UL1 a CAS
24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu 1+9.
Jednalo se o zakouřenou chodbu ve 2. NP devíti podlažního
bytového domu s podezřením na požár v jednom z bytů. Na místě
události se nacházela pouze hlídka PČR a místní JSDH Hrušovany,
jednotka HZS zasahovala u jiné události. Po dohodě s velitelem
místní jednotky si velení zásahu převzal velitel JSDH města
Židlochovice.
Jednotky na rozkaz velitele zásahu provedly odvětrání chodby a
násilné vniknutí do jednoho z bytů, kde bylo podezření, že dochází
k hoření, jednotky byly jištěny za pomoci vodního proudu a
vzduchových dýchacích přístrojů. Po otevření bytu bylo zjištěno, že
zakouření vycházelo z vedlejšího bytu, kde usnul uživatel a připálil
potraviny na sporáku. Jednotky provedly odvětrání bytu, sepsaly
potřebné údaje a vrátily se na svoje základny.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, HZS JMK ÚO Brno – PS Ivančice, JSDH Hrušovany
u Brna a JSDH města Židlochovice.
Nadzemní hydrant – Židlochovice, ul. Tyršova – 400 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
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10. prosince 2006
09:52 – 13:00 hod
Únik látek – na vodní hladinu
Rajhradice, řeka Svratka - jez
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k úniku ropné
látky do řeky Svratky ke stavbě norné stěny v oblasti jezu v
Rajhradicích s technikou VEA – UL1 a CAS 24 2500/240 – S2Z,
jednotka vyjela v počtu 1+6.
Jednalo se o hlášený únik nafty na ul. Břeclavská v Brně –
Přízřenicích, kde byla pokládána první norná stěna k zachycení
uniklé nafty, velitel zásahu rozhodl o zajištění situace i druhou
nornou stěnou a to na havarijním profilu nad jezem v Rajhradicích.
Po příjezdu na místo zásahu se velitel naší jednotky nahlásil
veliteli zásahu, který nasadil naši jednotku ke kompletaci norné
stěny na havarijním profilu. Jednotka tak provedla kompletaci norné
stěny HZS Židlochovice (svázání, nafouknití) a její instalaci na
vodní hladinu za pomoci nafukovacího člunu a její následné střežení.
V odpoledních hodinách bylo velitelem zásahu a pracovníky
Životního prostředí rozhodnuto o likvidaci norné stěn, což bylo
učiněno a jednotka se následně vrátila na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, HZS JMK ÚO Brno – CPS Lidická, HZS JMK ÚO
Brno – PS BVV a JSDH města Židlochovice.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.

15. prosince 2006
10:21 – 10:20 hod
Požár – nízké budovy
Hrušovany u Brna, ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 28
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
objektu společnosti Tubell s.r.o. na ul. Jiřího z Poděbrad
v Hrušovanech u Brna s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z,
jednotka vyjela v počtu 1+6.
Jednalo se o prověřovací cvičení organizované HZS JMK,
námětem cvičení byl požár ve II. NP administrativní části objektu
společnosti Tubell, kde hořela šatna zaměstnanců, v šatně byla
přítomna 10 kg propan-butanová láhev. Na místě události již
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice.
Po příjezdu na místo zásahu se velitel naší jednotky nahlásil
veliteli zásahu, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
vysokotlakého proudu, nastavovacího žebříku a vzduchových
dýchacích přístrojů k zamezení požáru na střechu objektu a chlazení
sousední výrobní haly, byla zahájeno doplňování CAS HZS z naší
CAS vodou. Dále byla nasazena přetlaková ventilace k odvětrání
požářiště a po evakuaci propan-butanové lahve ji naši členové
ochlazovali a prováděli měření pomocí detektoru tepla HotSpotter.
Po provedené likvidaci požáru bylo provedeno vyhodnocení cvičení
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Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

a jednotky byly odeslány na svoje základny
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, JSDH města Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna a
JSDH Nosislav.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice
ani ke škodě na majetku města.
15. – 16. prosince 2006
23:01 – 01:26 hod
Požár - nízké budovy
Blučina, ul. Nová
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+7
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
rodinného domu v obci Blučina na ul. Nová s technikou VEA – UL1
a CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu 1+7.
Jednalo se o požár hospodářského, zděného, přístavku v řadové
zástavbě mezi rodinnými domy, požárem byla zcela zachvácena
střešní konstrukce a vnitřní vybavení objektu. Na místě události
zasahovaly jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a JSDH
Blučina za pomoci vysokotlakého a útočného proudu C.
Po příjezdu na místo zásahu se velitel naší jednotky nahlásil
veliteli zásahu, který nasadil jednotku k doplnění vody do CAS HZS
a členy jednotky za pomoci vzduchových dýchacích přístrojů
k hasebnímu zásahu a následně k vyskladnění hořícího materiálu,
jako stavební konstrukce a uskladněného palivového dříví. Z místa
požáru byla evakuována 2kg propan-butanová láhev, která musela
být řízeně odpuštěna mimo obydlený prostor, neboť ucházela. Po
několika hodinové usilovné práci byl požár likvidován a podařilo se
zabránit jeho rozšíření na oba dva sousední domy, po provedené
likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se podílely jednotky: HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, JSDH Blučina, JSDH města Židlochovice, JSDH
Hrušovany u Brna a JSDH Moutnice.
Voda 2500 l – byla doplněna z podzemního hydrantu na ul.
Měnínská v obci Blučina
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození 1 páru zásahových rukavic.
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