Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červen 2020
2020_32 - 17. 59 hodin – 4. 6. – ostatní pomoc, transport pacienta, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jevíčko. Na místě již zasahuje
ZZS. Po domluvě jsme provedli snesení pacienta do sanitky. Během zásahu jsme řídili dopravu. Po
skončení všech prací a odjezdu ZZS se jednotka vrací na základnu.

2020_33 - 20. 49 hodin – 4. 6. – technická pomoc, záchrana kočky, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu kočky. Na místě zjištěno, že kočka na nachází na
střeše bytového domu. Po vstupu do objektu ve dvorním traktu nalezen strom, po kterém kočka na
zavolání slezla. Zvíře bez známek poranění. Poté se jednotka vrací na základnu.

2020_34 - 21. 20 hodin – 7. 6. – technická pomoc, čerpání vody, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na čerpání vody do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že na zahradě rodinného domu vlivem stoupající hladiny potoka dochází k postupnému zaplavování zahrady, na které jsou umístěny chlívky pro lamy. Zvířata evakuovány ve spolupráci s majitelkou na bezpečné místo. Vzhledem tomu, že vzestup vodní hladiny se zastavil, na místě nehrozilo další nebezpečí a čerpání vody nemělo smysl, jednotka se po domluvě s majitelkou vrací na základnu.

2020_35 - 21. 49 hodin – 7. 6. – ostatní pomoc, monitoring vodních toků, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka po domluvě se starostou obce vzhledem k meteorologické situaci provedla monitoring
vodních toků v Jevíčku a okolí.

2020_36 - 18. 59 hodin – 13. 6. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na utrženou střechu v Jevíčku. Na místě zjištěno, že vlivem silného větru došlo k poškození a utržení částí plechové střechy na rodinném domě. Utržené části
demontovány a provedena provizorní oprava střechy a připevnění volných plechových šablon. Po
skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2020_37_13 - 20. 34 hodin – 17. 6. – technická pomoc, odstranění stromu, Bělá u
Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici mezi obcemi Bělá u Jevíčka a
Březina. Na místě zjištěno, že se jedná o menší listnatý strom, který je vyvrácený, leží na izolovaném drátu elektrického napětí a částečně zasahuje do vozovky. Jednotka si zajistila místo zásahu a za pomoci motorové pily provedla rozřezání stromu a jeho odstranění z drátu. Po úklidu komunikace se jednotka vrací na základnu.

2020_38 - 10. 39 hodin – 18. 6. – technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě
zjištěno, že se jedná o dva vyvrácené listnaté stromy, jeden opřený o lampu veřejného osvětlení,
druhý o vedle stojící rodinný dům. Bezprostředně u stromů se nachází parkoviště se zaparkovanými
automobily. Ve spolupráci s městskou policií Jevíčko zjištěni majitelé vozidel a provedeno jejich
přeparkování. Stromy pokáceny a rozřezány za pomoci motorové pily. Na místo se dostavila
jednotka HZS M.T., která po zjištění stavu odjíždí zpět na základnu. Během zásahu prováděno
řízení dopravy na přilehlé komunikaci. Po úklidu parkoviště se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_39 - 16. 31 hodin – 28. 6. – technická pomoc, monitoring, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na monitoring kostela v Jevíčku, kdy byl nahlášen údajný
požár. Na místě průzkumem nezjištěny žádné známky hoření. Provedena také kontrola vnitřních
prostor kostela ve spolupráci s kostelníkem. Vzhledem k nejasnosti ohlášeného místa vyslána druhá
CAS na monitoring kostelíka Sv. Bartoloměje, také s negativním výsledkem. Poté se jednotka vrací
na základnu.

2020_40_14 - 08. 41 hodin – 29. 6. – technická pomoc, odstraňování překážek,
Jaroměřice, Nový Dvůr
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, Fiat Ducato, 1+0
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do obce Nový Dvůr. Na místě se již nachází místní jednotka a starostka obce Jaroměřice. Vlivem ucpaného propustku po přívalovém dešti
a vodou stékající z polí dochází k vylití potúčku, který přetéká přes komunikaci a zaplavuje přilehlý
dům se zahradou a vytváří na návsi vodní lagunu. Provedena kontrola domu, vypnutí elektrické
energie a provizorní přehrazení stékající vody. Zažádáno o posilové vozidlo Fiat Ducato, které
doveze protipovodňové pytle na stavbu provizorní hráze. Dále ve spolupráci s JSDH Jaroměřice započato s čištěním propustku a prokopáním strouhy na usměrnění vody mimo obytné prostory. Současně za pomoci kalového čerpadla odčerpávána vodní laguna. Na místě městská policie Jevíčko,
která řídí dopravu na místě a po domluvě se starostkou Jaroměřic monitoruje okolí, kde také
přívalový déšť napáchal další škody. Nahlášena zaplavená silnice v Jaroměřicích od firmy Monarc
po křižovatku Šubířov x Nový Dvůr. Na odčerpání této vodní laguny a úklid komunikace od
naplavenin povolána cestou KOPIS JSDH Chornice. Na místo přijíždí vozidlo s protipovodňovými
pytly, ze kterých je vystavena provizorní hráz na návsi v Nových Dvorech. Dále starostkou
Jaroměřic nahlášena zatopená komunikace Jaroměřice směr Šubířov. Zde je také vodou stékající z
lesa zaplavována hájenka. Vozidlo Fiat Ducato vysláno k této události, kde byla vystavěna z pytlů s

pískem další provizorní hráz, zabraňující vtékání vody do hájenky. Zažádáno o příjezd HZS
Moravská Třebová. V Nových Dvorech se podařilo vyčistit ucpaný propustek a voda pomalu klesá
a vrací se do původního koryta. Spolu s velitelem družstva HZS M.T. projety všechny místa
postižené přívalovým deštěm. Na místo se dostavuje SaUS, která označila dopravním značením
zaplavenou komunikaci směr Šubířov. Jednotky Moravská Třebová a Chornice se vrací na
základny. V Nových Dvorech proveden společně s jednotkou z Jaroměřic úklid zaplavené
komunikace a vyčerpání vody ze sklepa dalšího domu. PO skončení všech prací se jednotky vrací
na základny.

2020_41_15 - 13. 02 hodin – 29. 6. – technická pomoc, čerpání vody, Městečko
Trnávka
Technika: Fiat Ducato, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Městečko Trnávka
Jednotka provedla dovoz protipovodňových pytlů a plničky na tyto pytle do Městečka Trnávky na
žádost JSDH Městečko Trnávka.

2020_42 - 13. 45 hodin – 29. 6. – technická pomoc, monitoring, Jevíčko+ Zadní
Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla monitoring vodních toků a rybníků po předchozím přívalovém dešti. Přitom
prováděno čistění mostků a koryt potoků od naplavených větví, stromů, slámy a dalšího materiálu.
Práce prováděny v Jevíčku a Zadním
Arnoštově.

2020_43_16 - 19. 40 hodin – 29. 6. – technická pomoc, čerpání vody, Vranová
Lhota
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, Fiat Ducato, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Vranová Lhota, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Křenov, JSDH
Jaroměřice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na čerpání vody do obce Vranová Lhota. Na místě po domluvě
s velitelem místní jednotky nasazena čerpadla na čerpání vody z laguny u rodinného domu. Ve večerních hodinách povolán na místo řídící důstojník HZS UO Svitavy na zhodnocení situace. Po jeho
příjezdu a domluvě pokračováno v čerpání vody do ranních hodin, na základny odeslány CAS
JSDH Jevíčko a Městečko Trnávka. Na místo povolány posilové jednotky JSDH Křenov a JSDH
Jaroměřice. Pokračováno v čerpání vody. V ranních hodinách dochází k poklesu řeky Třebůvky
a snižování hladiny vodní laguny, proto po domluvě s velitelem místní jednotky odeslány na
základnu JSDH Křenov, JSDH Jaroměřice a JSDH Jevíčko. Na místě pokračuje v čerpání vody
JSDH Městečko Trnávka a Vranová Lhota.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2020/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko

