22. ledna 2008

Petr SVOBODA
velitel JSDH města Židlochovice

JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

J

ako každý již z uplynulých roků, co jsem ve funkci velitele Jednotky sboru dobrovolných
hasičů města Židlochovice, byl pro jednotku poměrně pestrým a náročným a to nejen
z pohledu výjezdovosti, ale zejména z pohledu oprav a rekonstrukcí vozového parku
jednotky, ale nejprve k té výjezdovosti.
V současné době jednotka disponuje dvaceti členy, kteří byli prověřeni v loňském roce u 42
událostí a to: 26 požárů, 9 technických pomocí, 1 živelné pohromy, 4 planých poplachů a 2
taktický cvičení. V katastrálním území města Židlochovice jednotka zasahovala u 28 případů,
shodně po třech případech v k.u. obcí Vojkovice a Opatovice, kde jednotka na základě smluv
působí jako jednotka místní. Jednotka dále pak zasahovala u tří případů v k.u. obce Blučina, u
dvou případů v k.u. obce Hrušovany u Brna, a shodně po jednom případu v k.u. Sokolnice,
Újezd u Brna a Žabčice.
Rok 2007 byl pro jednotku zlomový zejména v oblasti jejího zabezpečení mobilní požární
technikou a to díky v podstatě třem rekonstrukcím, které se povedly. První z nich bylo
zrekonstruování vozidla VW Transporter, které bylo přebudováno na dopravní automobil,
součástí vozidla byla i druhá rekonstrukce a to přívěsu na požární stříkačku a její příslušenství
a jako poslední rekonstrukce, která byla provedena byla oprava nákladního automobilu Praga
V3S. Veškeré opravy, vyjma výroby podvozku přívěsu, byly provedeny členy jednotky a členy
Sboru dobrovolných hasičů a to úhrnem několika stovek odpracovaných hodin na úkor svého
volného času a svých rodin. Na druhou stranu je nutné také zmínit plnou podporu ze strany
města Židlochovice a to nejen finanční.
V uplynulém roce byla také podána žádost na
Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství HZS ČR o
dotaci na nákup nové cisternové automobilové
stříkačky ve výši 2 mil. korun, která byla městu
schválena a v současné době probíhá její vyřizování.
Pokud tedy vše vyjde měly bychom mít v letošním roce
(2008) nové zásahové vozidlo.
Závěrem bych chtěl poděkovat zástupcům města
Židlochovice za naší podporu a všem členům jednotky
a jejím rodinám.
Porovnání výjezdovosti k jednotlivým událostem v roce 2001 - 2007
Výjezdy k události
2001
2002
2003
2004
2005
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17
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0
1
1
0
1
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2
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1
10
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Podíl typů událostí na výjezdovosti v roce 2007
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podíl odpracovaných hodin jednotlivých členů u zásahu
v roce 2007
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Přehled zásahu JSDH v roce 2007
Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný
popis
události

Doplnění hasiv
Závady, poškození

14. ledna 2007
18:17 – 19:06 hod
Požár - trávy
Židlochovice, kopec Výhon – lokalita Štěrbůvky
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK (Krajské
operační informační středisko) k požáru trávy na kopci Výhon nad
ul. Nerudova v Židlochovicích s technikou VEA – UL1 a CAS 24
2500/240 – S2Z, jednotka vyjela v počtu 1+6.
Jednalo se o požár suché trávy a náletových křovin v členitém
terénu o velikosti požářiště cca 60 x 50m. Na místě události
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za
pomoci jednoduchých hasebních prostředků.
Po příjezdu na místo zásahu se velitel naší jednotky nahlásil
veliteli zásahu, který nasadil členy JSDH Židlochovice taktéž
k zásahu za pomoci jednoduchých hasebních prostředků – lopat a
zádových postřikovačů k lokalizaci a následně likvidaci 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..

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

19. ledna 2007
00:35 – 00:54 hod
Živelná pohroma – větrná smršť
Židlochovice, silnice Židlochovice - Vojkovice
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k odstranění
spadlého stromu na silnici mezi Židlochovicemi a Vojkovicemi,
jednotka vyjela s VEA – UL1 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu
1+7.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, na
vozovce ležel spadlý topol přes oba dva jízdní pruhy, strom byl již
částečně nařezán zasahující jednotkou.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k odklízení větví a
nařezaných částí kmene mimo vozovku, tak aby došlo ke
zprůjezdnění komunikace. Po odklizení spadlého stromu byla
vozovka zametena a jednotka byla odeslána zpět na svoji základnu.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku..
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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

27. ledna 2007
16:05 – 17:37 hod
Požár – průmyslové, zemědělské objekty
Hrušovany u Brna, Červené vrchy
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+10
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
stohu ve městě Hrušovany u Brna za zemědělským družstvem,
jednotka vyjela s VEA – UL1 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu
1+10.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, jednalo
se o hořící skládku hnoje na volném prostranství.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k záloze na místě
události. Po příjezdu kolového nakladače, který hromadu rozebral
byla jednotka VZ odeslána zpět na svoji základnu. Při jízdě k zásahu
zapadl velitelský automobil v závěji na polní cestě, vozidlo bylo
vyproštěno
kolem
projíždějícím
traktorem.
Na zásahu se podílely jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, JSDH Hrušovany u Brna a JSDH města Židlochovice.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poruše náhonu 4x4 velitelského automobilu, vozidlo je ale i
přes tuto závadu pojízdné a připraveno k výjezdu.
13. února 2007
03:31 – 04:49 hod
Požár – dopravní prostředky
Dálnice D2 - 12 km směr Bratislava
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
kamiónu na dálnici D2 na 12 km ve směru na Bratislavu, jednotka
vyjela s VEA – UL1 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+8.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházely jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, ÚO
Břeclav PS Hustopeče a JSDH Blučina. Bylo zjištěno, že se jedná
požár osobního automobilu VW Golf a kamiónu Scania v důsledku
dopravní nehody, v osobním vozidle zůstaly zaklíněny dvě osoby,
které bohužel uhořely. V době příjezdu jednotek na místo události
byla vozidla zcela zachvácena požárem, dálnice v obou dvou
směrech uzavřena.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k doplnění vody do
cisterny PS Hustopeče, která prováděla hasební zásah, jednotka
natáhla dopravní vedení k doplnění a posléze odjela natankovat vodu
do obce Blučina a vrátila se zpět k místu zásahu, kde byla ponechána
v záloze na místě události. Po provedené likvidaci požáru byla
jednotka odeslána VZ zpět na místo své dislokace.
Na zásahu se podílely jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS
Židlochovice, HZS JMK ÚO Břeclav – PS Hustopeče, JSDH
Blučina, JSDH Žabčice, JSDH Vranovce a JSDH Šitbořice a JSDH
města Židlochovice.
5000 l – podzemní hydrant na náměstí v obci Blučina
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

14. února 2007
14:44 – 15:55 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – nad ul. Nerudova
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice nad ul. Nerudovou,
jednotka vyjela s VEA – UL1 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu
1+6.
V době příjezdu naší jednotky na místě události nacházela již
jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a prováděla hasební
zásah za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Jednalo se o
požár trávy ve dvou ohniscích o rozměrech cca 50 x 50m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů)
k lokalizaci a likvidaci jednoho z ohnisek. Po provedené likvidaci
požáru byla jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození zadního mlhového světla CAS 24.
25. února 2007
14:31 – 15:47 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – Strže
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+10
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice v lokalitě Strže (nad
Horákovou stodolou), jednotka vyjela s VEA – UL1 a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+10.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde nacházela
již jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a prováděla
hasební zásah za pomoci jednoduchých hasebních prostředků.
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 200 x 70
m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů)
k lokalizaci a likvidaci požáru ze západního směru šíření Po
provedené likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na svoji
základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: JSDH Hrušovany u Brna a
JSDH Nosislav.
0
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Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
7. března 2007
17:02 – 18:09 hod
Datum a čas
Požár – lesní, polní porost, tráva
Událost
Adresa události
Židlochovice, přírodní park Výhon – Strže
VEA – UL1, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+12
Síly a prostředky
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
Stručný
popis
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice v lokalitě Strže (nad
události
Horákovou stodolou), jednotka vyjela s VEA – UL1 a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+12.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde nacházely
již jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH Blučina
a JSDH Hrušovany u Brna a prováděly hasební zásah za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků. Jednalo se o požár trávy a
náletových křovin na ploše cca 200 x 100 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů
se smáčedlem) k lokalizaci a likvidaci požáru z východního směru
šíření Po provedené likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na
svoji základnu.
Závady, poškození

Doplnění hasiv
Závady, poškození

80 litrů, PS Židlochovice
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

14. března 2007
16:37 – 17:57 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – Strže
VEA – L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice v lokalitě Strže (nad
Horákovou stodolou), jednotka vyjela s VEA – L2 a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+5.
V době příjezdu naší jednotky na místo události již zde
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za
pomoci jednoduchých hasebních prostředků a lafetové proudnice
CAS. Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 150
x 100 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů
se smáčedlem) a k nasazení vysokotlakého proudu k likvidaci požáru
kmene stromu. Jednotka provedla průzkum požářiště a postupně
likvidovala zbylá ohniska požáru. Po provedené likvidaci požáru
byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: JSDH Hrušovany u Brna,
Blučina a Nosislav.
2500 l, doplněno z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova v
Židlochovicích
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození zpětného zrcátka vozidla CAS.

Doplnění hasiv
Závady, poškození
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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

30. března 2007
18:53 – 19:39 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – nad cihelnou
VEA – L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice nad cihelnou, jednotka
vyjela s VEA – L2 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+8.
V době příjezdu naší jednotky na místo události již zde
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za
pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Jednalo se o požár
trávy a náletových křovin na ploše cca 50 x 20 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů
se smáčedlem). Jednotka provedla průzkum požářiště a postupně
likvidovala zbylá ohniska požáru. Po provedené likvidaci požáru
byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: JSDH Hrušovany u Brna, a
Nosislav.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
16:18 – 16:52 hod
31. března 2007
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – Štěrbůvky
VEA – L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice u vodovodního rezervoáru
(Štěrbůvky), jednotka vyjela s VEA – L2 a CAS 24 2500/240 – S2Z
v počtu 1+8.
V době příjezdu naší jednotky na místo události již zde
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za
pomoci jednoduchých hasebních prostředků a měla požár
lokalizovaný. Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše
cca 50 x 50 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k záloze na místě
události. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka velitelem
zásahu odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: JSDH Hrušovany u Brna a
Nosislav.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

31. března 2007
22:29 – 23:16 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – Nad cihelnou
VEA – L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+2
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon v k.u. Židlochovice Nad cihelnou, jednotka
vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+2.
V době příjezdu naší jednotky na místo události již zde
zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice za
pomoci jednoduchých hasebních prostředků a měla požár
lokalizovaný. Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše
cca 30 x 20 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k záloze na místě
události. Po provedené likvidaci požáru byla jednotka velitelem
zásahu odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílela jednotka: JSDH Nosislav.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

2. dubna 2007
03:07 – 10:24 hod
Požár – výrobní a skladovací objekty
Újezd u Brna, ul. Nádražní č.p. 959 – skladovací hala
VEA – L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+10
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
skladovací haly v obci Újezdu Brna, jednotka vyjela s VEA – L2 a
CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+10.
Jednalo se o požár skladovací železobetonové haly o rozměrech
cca 50 x 15 m, ve které bylo skladováno na 2 000 tun uhelných a
dřevěných briket uskladněných na paletách. Požárem byla
zachvácena celá hala a docházelo ke zřícení stavebních konstrukcí.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k provedení
průzkumu ve vedlejším objektu bývalé sýpky, kam se požár mohl
rozšířit. Dalším úkolem, kterým byla jednotka pověřena bylo
střežení přilehlé haly s uskladněným materiálem a skladu propanbutanových lahví. Vozidlo CAS bylo určeno ke kyvadlové dopravě
vody z obce Sokolnice k místu události. V 10:00 hod byla jednotka
odeslána VZ zpět na svoji základnu.
Na likvidaci požáru se podílelo na 30 jednotek profesionálních a
dobrovolných jednotek a přivolaný 74. záchranný pluk CO
z Bučovic.
Členům jednotky bylo poskytnuto občerstvení a strava.
2500 l – nadzemní hydrant ul. Tyršova v Židlochovicích
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

Doplnění hasiv

5. dubna 2007
14:42 – 16:47 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Blučina, přírodní park Výhon – lokalita Strže
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon, jednotka vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z
v počtu 1+8.
Vzhledem k tomu, že nebylo blíže specifikováno, kde přesně se
požár nachází byly jednotka VZ vyslána na průzkum nad bývalou
cihelnu k vodnímu rezervoáru, kde jednotka nalezla tři ohniska
požáru o rozměrech cca 10 x 10m. Tyto ohniska likvidovala jednotka
za pomoci jednoduchých hasebních prostředků a vysokotlakého
proudu. Jednotka HZS, která prováděla průzkum v lokalitě Strže také
nalezla požár trávy a náletových křovin na ploše cca 100 x 100m,
v důsledku požáru trávy došlo k požáru dřevěné chatky. VZ vyhlásil
první stupeň požárního poplachu a JSDH Židlochovice přejela k této
události.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
vzduchových dýchacích přístrojů a útočného vodního proudu
k lokalizaci a likvidaci požáru chatky a k lokalizaci požáru trávy a
keřů za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Bylo dále
prováděno rozebírání stavební konstrukce chatky, doplnění vody do
CAS PS Židlochovice a použita motorová pila k likvidaci požáru
dutého ležícího kmene zasaženého požárem trávy. Po provedené
likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na místo své dislokace.
Na likvidaci požáru se dále podílely jednotky: JSDH Blučina,
Žabčice a Nosislav.
2500 l – nadzemní hydrant ul. Tyršova v Židlochovicích

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
5. dubna 2007
16:48 – 17:20 hod
Datum a čas
Požár – lesní, polní porost, tráva
Událost
Adresa události
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita Štěrbůvky
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
Síly a prostředky
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
Stručný
popis
trávy na kopci Výhon, jednotka vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z
události
v počtu 1+8.
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 70 x 40
m nad vodojemem. Jednotka přijela k místu události současně
s jednotkou HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků – lopat a zádových
postřikovačů. Jednotka HZS provedla lokalizaci požáru za pomoci
vysokotlakého proudu. Následně byla dohašena všechna zbylá
ohniska a požár tak likvidován, VZ poté odeslal jednotku zpět na
základnu.
0
Doplnění hasiv
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
Závady, poškození
ani ke škodě na majetku města.
Závady, poškození
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

5. dubna 2007
19:40 – 20:43 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita Štěrbůvky
VEA - L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+11
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon, jednotka vyjela s VEA – L2 a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+11.
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 10 x 20
m vedle vodojemu ve dvou ohniscích. Na místě události se nacházela
jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a prováděla
průzkum místa události.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků – lopat a zádových
postřikovačů, kterými byl požár lokalizován a následně likvidován.
Po provedené likvidaci požáru VZ odeslal jednotku zpět na
základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
6. dubna 2007
14:01 – 14:50 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita Štěrbůvky
VEA - L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon, jednotka vyjela s VEA – L2 a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+6.
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 40 x 60
m nad vodojemem v zahradách. Na místě události se nacházela
jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a prováděla
průzkum místa události a zásah za pomoci jednoduchých hasebních
prostředků a lafetové proudnice.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků – lopat a zádových
postřikovačů, kterými byl požár lokalizován a následně likvidován.
Po provedené likvidaci požáru VZ odeslal jednotku zpět na
základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození zpětného zrcátka CAS 24.
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

6. dubna 2007
15:48 – 16:48 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita nad cihelnou
VEA - L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon, jednotka vyjela s VEA – L2 a CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+6.
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 50 x 50
m nad cihelnou. Na místě události se nacházela jednotka HZS JMK
ÚO Brno – PS Židlochovice a prováděla průzkum místa události a
zásah za pomoci lafetové proudnice.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
lafetové proudnice a jednoduchých hasebních prostředků – lopat a
zádových postřikovačů, kterými byl požár lokalizován a následně
likvidován. Po provedené likvidaci požáru VZ odeslal jednotku zpět
na základnu.
Nadzemní hydrant, ul. Tyršova v Židlochovicích – 2500 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
8. dubna 2007
16:57 – 17:57 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
k.u. Vojkovice, železniční trať Brno – Břeclav 127,4 – 127,1 km
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+7
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na železničním náspu tratě Vojkovice - Hrušovany jednotka
vyjela s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+7.
Jednalo se o požár trávy a náletových křovin na ploše cca 6 x 300
m na železničním náspu po obou stranách tratě. Na místě události se
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a
prováděla zásah za pomoci útočného proudu a jednoduchých
hasebních prostředků.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků – lopat a zádových postřikovačů
k lokalizaci a následnou likvidaci všech ohnisek požáru, jednotka tak
postupovala od obce Vojkovice k městu Hrušovany u Brna a hasila
všechna ohniska požáru. Po provedené likvidaci požáru byla
jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: HZS ČD Brno, JSDH
Hrušovany u Brna a Nosislav.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

9. dubna 2007
21:30 – 22:19 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita Meze u cihelny
VEA - L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+7
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon, lokalita Meze u cihelny, meruňkový sad,
jednotka vyjela s VEA – L2 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+7.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, v sadu
hořela tráva a náletové křoviny cca na ploše 150 x 100 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků (lopat a zádových postřikovačů
se smáčedlem) k lokalizaci požáru jižní fronty požářiště. Po
provedené lokalizaci požáru byla jednotka VZ odeslána k provedení
průzkumu lokality Štěrbůvky u vodojemu, kde bylo hlášeno další
ohnisko požáru. V dané lokalitě byl proveden důkladný průzkum a
žádné příznaky hoření nebyly nalezeny, vyjma pořádaného táboráku
fyzickou osobou na soukromém pozemku nad budovou PČR na ul.
Masarykova. O situaci byl informován VZ, který jednotku odeslal
zpět k místu zásahu a následně na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílely jednotky: JSDH Blučina, JSDH
Hrušovany u Brna a JSDH Nosislav.
60 l doplněno na PS Židlochovice
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

22. dubna 2007
15:35 – 16:37 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita nad cihelnou
VEA - L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+9
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon, lokalita nad cihelnou, jednotka vyjela s VEA
– L2 a CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+9.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, nad
cihelnou hořela tráva a náletové křoviny cca na ploše 100 x 100 m.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k zásahu za pomoci
lafetové proudnice a vysokotlakého proudu k lokalizaci požáru . Po
provedené likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na svoji
základnu.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

2500 l doplněno z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

25. dubna 2007
02:18 – 03:10 hod
Požár – nízké budovy
Žabčice, ul. Zemědělská č.p. 53
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
rodinného domu do obce Žabčice, ul. Zemědělská, jednotka vyjela
s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+6.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházely jednotky HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, JSDH
Žabčice a JSDH Přísnotice, jednalo se o požár části zděného objektu
vrátnice ŠZP Žabčice, kde v jedné z místností došlo k zahoření
elektroinstalace mrazícího boxu. Požár byl lokalizovaný.
VJ se nahlásil VZ, který určil naši jednotku k záloze na místě
události. Po provedené likvidaci požáru a odvětrání budovy
přetlakovou ventilací byla jednotka odeslána zpět na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
30. dubna 2007
17:50 – 22:30 hod
Technická pomoc - monitoring
Židlochovice, Kpt. Rubena
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
JSDH města Židlochovice vyjela k požární asistenci při konání
akce „pálení čarodějnic“ v Židlochovicích na ul. Kpt. Rubena
s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+3.
Jednotka prováděla při konáni akce požární a zdravotní dozor, po
jejím ukončením bylo provedeno zalití ohniště za pomoci
vysokotlakého proudu a jednotka se vrátila na svoji základnu.
800 l - nadzemní hydrant, ul. Tyršova
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

1. května 2007
17:19 – 19:05 hod
Technická pomoc - monitoring
Židlochovice, přírodní park Výhon
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
JSDH města Židlochovice požádal pracovník města Ing. Dratva o
pomoc při zalévání nově vysázených stromků na kopci Výhon v k.u.
Židlochovice, po ohlášení události na KOPIS k místu události vyjela
technika CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+3.
Jednotka prováděla zalití vysázených stromků za pomoci vodního
proudu, po jejich zalití se vrátila na svoji základnu.
2500 l - nadzemní hydrant, ul. Tyršova
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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JSDH města Židlochovice – zpráva o výjezdovosti v roce 2007

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

12. května 2007
03:45 – 04:02 hod
Planý poplach – zneužití jednotky
Židlochovice, ul. Brněnská
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
garáže ve městě Židlochovice, ul. Brněnská s technikou CAS 24
2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
V době výjezdu byla jednotka ponechána KOPIS v záloze na své
základně, neboť se jednalo o planý poplach. Byly nahlášeny plameny
z garáže na ul. Brněnská, bylo však zjištěno, že se jedná o planý
poplach - zneužití jednotky, oznamovací hovor byl uskutečněn
z telefonní budky na ul. Brněnské. Po návratu jednotky HZS JMK
PS Židlochovice, která provedla průzkum dané lokality byl zásah
ukončen.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
15. května 2007
18:48 – 19:36 hod
Požár - nízké budovy
Židlochovice, přírodní park Výhon – lokalita Křiby
VEA – L2, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+7
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
chaty v přírodním parku Výhon u silnice Židlochovice - Blučina,
jednotka vyjela s technikou VEA – L2 a CAS 24 2500/240 – S2Z
v počtu 1+7.
Jednalo se požár zděné chatky o rozměrech cca 3 x 4 m o dvou
nadzemních podlažích, požárem byla zachváceno 2. NP. Na místě
události zasahovala jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice
za pomoci jednoho vodního proudu.
Po příjezdu jednotky na místo zásahu se velitel jednotky nahlásil
VZ, který určil jednotku k dohašování ohnisek požáru a k rozebrání
stavební konstrukce, obvodové zdivo bylo strženo, neboť hrozilo
svým pádem. Cisterna byla připravena k doplňování vody do
cisterna PS Židlochovice. Po provedené likvidaci požáru byla
jednotka VZ odeslána zpět na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílela jednotka SDH Hrušovany u Brna.

Doplnění hasiv

0
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Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
27. května 2007
17:26 – 18:00 hod
Datum a čas
Požár – lesní, polní porost, tráva
Událost
Adresa události
Židlochovice, ul. Nádražní
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
Síly a prostředky
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
Stručný
popis
trávy na ul. Nádražní u společnosti Adosa, jednotka byla připravena
události
k výjezdu s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+8.
Závady, poškození

Jednalo se požár suché trávy na ploše cca 20 x 60 m, který byl
likvidován za pomocí lafetové proudnice a následně jednoduchého
vedení „C“ jednotky HZS JMK - PS Židlochovice.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Naše jednotka byla při výjezdu k události odvolána a ponechána
v záloze na PS Židlochovice
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
30. května 2007
15:07 – 17:21 hod
Požár – nízké budovy
Sokolnice, ul. Zámecká – domov důchodců
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
půdního prostoru v domově důchodců v Sokolnicích na ul. Zámecké,
jednotka vyjela k místu události s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z
v počtu 1+6.
Jednalo se taktické cvičení simulující požár v půdním prostoru
domova důchodců s prováděním částečné evakuace osob.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Po příjezdu se velitel naší jednotky nahlásil veliteli zásahu, který
nás určil k provádění evakuace ohrožených osob z objektu a
poskytnutí předlékařské pomoci zraněným. Po ukončení evakuace
byla jednotka nasazena za pomoci dýchacích přístrojů k dohašení
ohnisek požáru z výškové techniky.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poruše vzduchového dýchacího přístroje Dräger PA 90 porucha varovného signálu.
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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

31. května 2007
15:10 – 16:40 hod
Požár – nízké budovy
Hrušovany u Brna, ul. Vodní – Xella Pórobeton s.r.o.
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+7
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru ve
společnosti Xella na ul. Vodní č.p. 550, jednotka vyjela s technikou
CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+ 7.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o taktické
cvičení s tématem požáru skladu hořlavých kapalin ve výrobní hale
společnosti. Velitel jednotky nahlásil příjezd VZ (VD PS
Židlochovice), který určil naši jednotku k vytvoření čerpacího
stanoviště a dálkové dopravy vody k místu zásahu z cca 200 m
vzdálené požární nádrže. Dva členové jednotky byly určeni
k průzkumu střechy haly a otevření vikýřů k jejímu odvětrání, vše za
použití VDP. Po ukončení cvičení byl proveden nástup jednotek a
následně byla jednotka odeslána na svoji základnu.
ul. Tyršova v Židlochovicích z nadzemního hydrantu – 300 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
došlo k poškození zdrhovadla zásahové obuvi jednoho ze členů
jednotky.
2. června 2007
16:12 – 16:49 hod
Planý poplach
Opatovice - Rajhradice
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
lesního porostu mezi obcemi Opatovice - Rajhradice, jednotka vyjela
s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+ 8.
Po příjezdu na udanou lokalitu, však žádný požár ani příznaky
hoření nebyly nalezeny, průzkum byl prováděn společně s jednotkou
HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice a povolanými jednotkami
z prvního stupně poplachu.
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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

11. června 2007
16:17 – 17:47 hod
Technická pomoc - monitoring
Židlochovice, ul. Nádražní – areál bývalého cukrovaru
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
JSDH města Židlochovice vyjela na žádost pracovníka města
Židlochovice k technické pomoci do bývalého cukrovaru na ul.
Nádražní v s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+ 4.
Jednalo se o asistenci při demolici budovy v přední části areálu
bývalého cukrovaru, jednotka prováděla srážení vzniklého prachu
z demolice za pomoci lafetové proudnice, prach znepříjemňoval
život úředníkům v budově městského úřadu v areálu.
5000 l – podzemní hydrant v areálu cukrovaru
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
12. června 2007
09:28– 14:55 hod
Technická pomoc - monitoring
Židlochovice, ul. Nádražní – areál bývalého cukrovaru
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
JSDH města Židlochovice vyjela na žádost pracovníka města
Židlochovice k technické pomoci do bývalého cukrovaru na ul.
Nádražní v s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+ 4.
Jednalo se opět o asistenci při demolici budovy v přední části
areálu bývalého cukrovaru, jednotka prováděla srážení vzniklého
prachu z demolice za pomoci lafetové proudnice, tak aby prach
neobtěžoval úředníky v přilehlé budově..
8 500 l – podzemní hydrant v areálu cukrovaru
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

14. července 2007
13:03– 17:20 hod
Technická pomoc - monitoring
Vojkovice, levý břeh řeky Svratky
VEA L2 Opel Frontera, 1+3
JSDH města Židlochovice vyjela na žádost organizátorů akce
k technické pomoci - zajištění neckyády na levém břehu řeky
Svratky v k.u. Vojkovice s technikou VEA L2 Opel Frontera v počtu
1+ 3.
Jednotka zajišťovala požární a zdravotní bezpečnost při konání
společenské akce a asistovala při spouštění a vytahování plavidel na
a z vodní hladiny. V průběhu akce nevznikl žádný požár ani se
nestalo žádné zranění. Po ukončení akce 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

19. července 2007
15:52– 16:59 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Opatovice – směr k řece Svratce
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH Města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
strniště na poli mezi obcemi Opatovice a Rajhradice směrem k řece
Svratce s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela
v počtu 1+8.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár
strniště o rozloze cca 50 x 200 m, na místě události již zasahovaly
jednotky HZS JMK UO Brno – PS Židlochovice, SDH Blučina a
SDH Holasice, požár byl téměř lokalizovaný.
Nahlásil jsem příjezd jednotky VZ (velitel HZS Židlochovice –
pprap. Lukáš Cekl), který určil naši jednotku k dohašení doutnajících
ohnisek strniště a hromádek slámy, jednotka provedla likvidaci
ohnisek v jižní části požářiště u přilehlého pole se slunečnicí za
pomoci lafetové proudnice. Po provedené likvidaci požáru byla
jednotka VZ odeslána na svoji základnu.

Doplnění hasiv

voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
v Židlochovicích – 2500 l
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

Závady, poškození

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

19. července 2007
18:50– 20:29 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice, sídliště Družba za domem č.p. 666
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
Jednotka SDH města Židlochovice vyjela na žádost Ing. Dratvy
k odstranění nalomených větví platanu na sídlišti Družba
v Židlochovicích za panelovým domem č.p. 666 Po ohlášení události
na KOPIS vyjela jednotka s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+3.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o jednu
zcela ulomenou a jednu nalomenou větev platanu v těsné blízkosti
víceúčelového hřiště, větve ohrožovaly svým pádem bezpečnost dětí
na hřišti a chodců na přilehlé cestě.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Jednotka zajistila místo události a provedla odřezání větví
hrozících pádem za pomoci motorové pily. Po ukončení zásahu 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

22. července 2007
15:53– 16:21 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Vojkovice, za železniční tratí směr Syrovice
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy u silnice Vojkovice – Syrovice v k.u. Vojkovice za železniční
tratí, 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, u silnice
hořela mez na ploše cca 50 x 3m.
Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který určil naši
jednotku k zásahu za pomoci vysokotlakého proudu k dohašení
doutnajících ohnisek požáru. Po provedené likvidaci byla jednotka
VZ odeslán zpět na místo své dislokace.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

100 l – voda byla doplněna na PS Židlochovice
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

Petr Svoboda
22. července 2007
18:40– 20:03 hod
Datum a čas
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Událost
Adresa události
k.u. Židlochovice, přírodní park Výhon
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+2
Síly a prostředky
JSDH města Židlochovice vyjela na žádost Ing. Dratvy k zalití
Stručný
popis
stromků na kopci Výhon u asfaltové cesty, jednotka vyjela s CAS
události
24 2500/240 – S2Z v počtu 1+2.
Jednalo se o zalití vysázeného stromořadí na kopci Výhon
v důsledku dlouho trvajících veder, jednotka stromky zalila za
pomoci vodního proudu a po jejich zalití se vrátila na svoji základnu.
Doplnění hasiv

2500 l, voda byla doplněna z nadzemního hydrantu na ul. Tyršova
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Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
29. července 2007
20:44– 21:20 hod
Datum a čas
Planý poplach – příznaky hoření
Událost
Adresa události
Židlochovice, přírodní park Výhon – nad vodojemem
VEA, CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
Síly a prostředky
Stručný
popis JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon nad vodovodním rezervoárem v k.u.
události
Židlochovice, jednotka vyjela s VEA Opel Frontera a 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, byl
prováděn průzkum v místě události, kterým bylo zjištěno, že se jedná
o pálení rostlinných zbytků na soukromém pozemku.
Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který určil naši
jednotku do zálohy na místě události, a následně byla jednotka
odeslána VZ na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílela i JSDH Hrušovany u Brna.
0
Doplnění hasiv
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
Závady, poškození
při jízdě na základnu se na kopcích spustil silný déšť a polní cesty se
staly nesjízdné, v důsledku toho došlo k poškození zrcátka CAS a
stěrače velitelského automobilu.
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

3. srpna 2007
16:09– 16:49 hod
Požár – lesní, polní porost, tráva
Opatovice, u silnice Blučina - Opatovice
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+3
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru pole
a trávy v k.u. Opatovice u silnice Blučina – Opatovice, k místu
události vyjela jednotka 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 a JSDH
Blučina, jednalo se o požár strniště, trávy a náletových křovin na
ploše cca 50 x 20 m.
Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který určil naši
jednotku k dohašení doutnajících ohnisek požáru za pomoci
jednoduchých hasebních prostředků, po provedené likvidaci požáru
byla jednotka odeslána na svoji základnu.
Na zásahu se dále podílela i JSDH Nosislav.
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

7. srpna 2007
15:31– 16:05 hod
Požár – dopravní prostředky
Židlochovice, silnice Židlochovice - Vojkovice
VEA a CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+8
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
osobního automobilu na silnici Židlochovice – Vojkovice v k.u.
Židlochovice, jednotka vyjela s VEA 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, jednalo
se o požár osobního automobilu, který byl odstaven na krajnici
silnice, byl zcela zasažen požárem, jednotka HZS měla nasazený
vysokotlaký proud a požár byl lokalizovaný.
Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který určil naši
jednotku k řízení dopravy v místě události, vozidlo CAS bylo
odesláno zpět na svoji základnu. Po provedené likvidaci požáru a
sepsání potřebných údajů byla jednotka velitelem zásahu odeslána na
svoji základnu.
0

Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
26. srpna 2007
14:44– 15:32 hod
Datum a čas
Planý poplach – neohlášené pálení
Událost
Adresa události
Blučina, kopec Výhon nad studánkou
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+4
Síly a prostředky
Stručný
popis JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k požáru
trávy na kopci Výhon nad studánkou v k.u. Blučina, jednotka vyjela
události
s CAS 24 2500/240 – S2Z v počtu 1+4.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o
neohlášené pálení na soukromém pozemku soukromou osobou, bylo
prováděno pálení klestu na několika hromadách. Majitel pozemku
byl poučen o podmínkách pálení a zúčastněné jednotky se vrátily na
své základny.
Na zásahu se podílely JSDH Blučina a HZS JMK ÚO Brno –
PS Pohořelice.
0
Doplnění hasiv
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
Závady, poškození
ani ke škodě na majetku města.
Závady, poškození
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Datum a čas
Událost
Adresa události
Síly a prostředky
Stručný
popis
události

1. října 2007
18:00– 18:27 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice ul. Komenského č.p. 458
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+5
Jednotka SDH města Židlochovice vyjela na žádost starosty
Města Židlochovice k likvidaci nebezpečného hmyzu v bytovém
domě na ul. Komenského č.p. 458 v Židlochovicích. Po ohlášení
události na KOPIS vyjela jednotka s CAS 24 2500/240 – S2Z v
počtu 1+5.
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o vosí
hnízdo na štítové zdi ve dvoře bytového domu ve výšce cca 3m
v těsné blízkosti okna, vzhledem k tomu že v domě bydleli alergici a
byli hmyzem ohroženi rozhodl jsem o jeho likvidaci.

Doplnění hasiv
Závady, poškození

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

Doplnění hasiv
Závady, poškození

Jednotka za pomoci nastavovacího žebříku a hubících sprejů
hnízdo likvidovala, po ukončení zásahu bylo místo zásahu předáno
nájemníkům a jednotka se vrátila na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.

9. listopadu 2007
12:41– 13:43 hod
Technická pomoc – odstranění nebezpečných stavů
Židlochovice ul. Nádražní
CAS 24 2500/240 – S2Z, 1+6
JSDH města Židlochovice vyslalo KOPIS HZS JMK k dopravní
nehodě nákladního automobilu na ul. Nádražní v Židlochovicích u
firmy Papírny s technikou CAS 24 2500/240 – S2Z, jednotka vyjela
v počtu 1+6.
V době příjezdu naší jednotky na místo události se zde již
nacházela jednotka HZS JMK ÚO Brno – PS Židlochovice, před
firmou Papírny Moudrý byl zapadlý nákladní automobil Renault,
který při manévrování najel na přípojku plynového vedení a zapadl.
Velitel jednotky se nahlásil veliteli zásahu, který určil naši
jednotku k vyproštění vozidla za pomoci CAS, nejprve byla
odkopána zemina kolem vozidla a po provedení důkladného
průzkumu stavu plynové přípojky bylo vozidlo vytaženo za pomoci
tažné tyče a CAS. Po vyproštění vozidla bylo místo nehody předáno
pracovníkům Jihomoravské plynárenské a jednotka byla velitelem
zásahu odeslána na svoji základnu.
0
Při zásahu nedošlo ke zranění člena JSDH města Židlochovice,
ani ke škodě na majetku města.
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