Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

duben 2020
2020_21 - 14. 05 hodin – 1. 4. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů,
Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o
kafilerní zbytky, vysypané na komunikaci. Na místě MP Jevíčko, která řídí dopravu. Jednotka
provedla odstranění zbytků a následný oplach vozovky. Po skončení všech prací se vrací na
základnu.

2020_22_08 - 15. 16 hodin – 6. 4. - požár, polní porost, tráva, Usobrno
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Konice, JSDH Velké Opatovice, JSDH Usobrno, JSDH Benešov,
JSDH Brodek u Konice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Usobrno. Velitelem jednotky rozhodnuto o
výjezdu obou CAS, operační nechává CAS 20 na základně v záloze. Po příjezdu na místo zjištěno,
že se jedná o o vlivem silného větru šířící se požár v nepřístupném terénu. Po dohodě s velitelem
zásahu povolána CAS 20 a nataženo vedení 300 metrů hadic. Podle pokynů VZ prováděny hasební
práce pomocí jednoho C a D proudu, dále pak jednoduchými hasebními prostředky. CAS 20
zajišťovala kyvadlovou dopravu vody z Usobrna a doplňování zasahujících CAS. Po ukončení
hasebních prací se jednotka vrací na pokyn VZ na základnu.

2020_23_09 - 12. 28 hodin – 12. 4. – požár, odpad, ostatní, Velká Roudka
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Malá Roudka, HZS Boskovice
Jednotka vyjela na základě vyhlášení KOPIS na požár včelínu a uskladněného dřeva vedle kůlny do
obce Velké Roudka. Po příjezdu na místo se zde již nacházela jednotka Velké Opatovice a místní
jednotka. Po nahlášení se veliteli zásahu jsme se domluvili na zajištění doplňování vody z naší CAS
30 do vozidla Velké Opatovice a dále na výpomoci při rozebírání prohořívající hromady
uskladněného palivového dřeva. Po příjezdu jednotky HZS Boskovice si tato převzala velení a řídili
jsme se dále jejími pokyny. Po příjezdu dostatečných prostředků a sil z JmK se na základě pokynu
velitele zásahu vracíme na základnu.

2020_24 - 16. 29 hodin – 13. 4. – požár, odpad, ostatní, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do Jevíčka. Na místě zjištěno, že se jedná o doutnající
hromadu trámů a desek v zahradě rodinného domu. Za pomoci nastavovacích žebříků přes zeď natažen vysokotlaký proud a započato z hasebními pracemi. Hromada rozebrána a prolita. Na místě
hlídka MP Jevíčko a majitel. Lokalizace a likvidace požáru. Po předání místa zásahu majiteli se
jednotka vrací na základnu.

2020_25_10 - 17. 19 hodin – 20. 4. - požár, lesní porost, Městečko Trnávka,
Mezihoří
Technika: CAS 20 Renault, 1+1, CAS 30 T 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Staré Město,
JSDH Rozstání, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do Městečka Trnávky - Mezihoří. Namístě již zasahují
jednotky HZS Moravská Třebová a SDH Městečko Trnávka. Po nahlášení se veliteli zásahu
prováděny hasební a další práce podle jeho pokynů: hašení požáru za pomoci jednoduchých
hasebních prostředků a jednoho D proudu, doplňování vody do zasahujících cisteren a kyvadlová
doprava vody na požářiště. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2020_26 - 18. 55 hodin – 23. 4. - technická pomoc, záchrana čápa, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Občany nahlášen zraněný čáp u potoka pod Smolenskou přehradou. Po oznámení této skutečnosti
na KOPIS vyjela jednotka na udané místo s CAS 20. Po příjezdu na místo a přiblížení se k čápovi
tento odletěl. Jednotka se vrací na základnu.

2020_27_11 - 12. 27 hodin – 25. 4. - požár, dopravní prostředky, Městečko
Trnávka, Pacovv
Technika: CAS 20 Renault, 1+2, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, vyšetřovatel HZS
Svitavy, PČR
Jednotka vyslána na požár pracovního stroje na lesní cestě u obce Pacov. Na místě již zasahují
jednotky SDH Městečko Trnávka a HZS Moravská Třebová. Po nahlášení se veliteli zásahu
prováděny práce podle jeho pokynů: vystrojení dvou členů do dýchací techniky a jejich nasazení u
dvou již zřízených proudů, vytvoření dalšího C proudu a provádění hasebních prací v přilehlém
lesním porostu. CAS 30 doplňovala vodu do zasahujících cisteren. Po skončení všech prací se
jednotka vrací na základnu.

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko

