Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

prosinec 2014
2014_62_27 – 18.00 hodin – 1. 12. – technická pomoc, odstraňování překážek,
popadané stromy na silnici Chornice – Vrážné a Březinky - Kladky
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka byla povolána KOPIS Pardubice na technickou pomoc, odstranění spadlých stromů, na
silnici Chornice - Vrážné a dále na silnici Březinky - Kladky. Po projetí těchto komunikací nebyl
nalezen žádný spadený strom a odstranili jsme pouze několik větších větví. Po domluvě s
operačním důstojníkem se jednotka vrátila na základnu.

2014_63_28 – 21.14hodin – 1. 12. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, zapadlý kamion na silnici Jevíčko - Bělá
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu kamionu na silnici Jevíčko - Bělá.
Průzkumem na místě zjištěno, že kamion objížděl spadený strom na komunikaci a sjel z vozovky do
louky, kde se zabořil do hlíny. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Provedeno zajištění
místa nehody pomocí kuželů a započato s řízením dopravy, odstranění spadeného stromu z
komunikace a zprůjezdnění jednoho jízdního pruhu. Dále bylo požádáno o VYA 14 z CPS Svitavy
na vytažení kamionu. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová a domluvě s jejím velitelem
ponechána naše jednotka na místě do příjezdu HZS Svitavy s VYA 14, který provedl vytažení
kamionu. Po úklidu vozovky jednotka přejela k další události - technická pomoc Bělá u Jevíčka.

2014_64_29 – 00:33 hodin – 2. 12. – technická pomoc, odstraňování překážek,
Bělá u Jevíčka
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, pohotovostní služba ČEZ
Na událost přejížděla jednotka z události DN na silnici Jevíčko – Bělá. Jednalo se o popadané
stromy na silnici a elektrické vedení za obcí Bělá směr Březina. Provedli jsme zajištění místa,
zažádáno o pohotovostní službu rozvodných závodů. Do jejich příjezdu jsme odstraňovali popadané
stromy z komunikace, po příjezdu elektrikářů a vypnutí elektrické energie jsme prováděli po
domluvě odstraňování stromů z drátů elektrického vedení. Po skončení všech prací se jednotka
vrátila na základnu.

2014_65_30 – 11:11 hodin – 3. 12. – požár, lesní, polní prost, tráva, Jaroměřice.
silnice Jaroměřice - Šubířov
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár hromady dřeva u silnice Jaroměřice - Šubířov.
Po příjezdu na místo se zde již nacházela místní jednotka z Jaroměřic a PČR. Hořela hromada klestí
o rozměrech cca. 2x3 metry hned u silnice. Jednotka z Jaroměřic prováděla zásah pomocí lafetové
proudnice z T 148 CAS 32. Naše jednotka označila zasahující techniku pomocí kuželů a prováděla
řízení dopravy na zledovatělé silnici. Provedeno rozebrání a dohašení hořícího klestí, likvidace
požáru. Po skončení všech prací se obě jednotky vrací na základnu.

2014_66 – 12:43 hodin – 8. 12. – technická pomoc, otevření uzavřených prostor,
Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka vyela k technické pomoci v obci Jevíčko. Po příjezdu na místo zjištěno, že u zmíněného
domu jsou uzamčeny všechny dveře, u vchodových dveří je klíč zevnítř zámku, okna z ulice
uzavřena. Na bouchání na okna i dveře nikdo neodpovídal. Bylo rozhodnuto o rozbití okenní výplně
již částečné poničeného plastového okna. Po jeho rozbití jsme otevřeli okno a vnikli do domu. Zde
byla nalezena zemřelá osoba. Na místo se rovněž dostavil zástupce Města Jevíčka, PČR a ZZS.Po
zadokumentování situace jsme naložili zemřelého do vaku a předali pohřební službě.

2014_67 - 7_ZOČ – 08:57 hodin – 16. 12. – technická pomoc, čištění a proplach
kanalizace, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na technickou pomoc - vyčištění kanalizace. Nejprve bylo provedeno vyčerpání
vody z kanalizační šachty za pomoci elektrického kalového čerpadla a poté proplach a vyčištění
kanalizace jedním D proudem a kanalizačním krtkem.

2014_68_31 – 18:48 hodin - 19.12. - požár dřevěného skladu na vlakovém
nádraží, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5, T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, JSDH Chornice, JSDH Velké Opatovice, HZS
Moravská Třebová, HZS SŽDC Brno, vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR, ZZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár u vlakového nádraží Jevíčko. Po příjezdu na místo
zjištěno průzkumem, že se jedná o požár celodřevěného bývalého skladu. Požárem zasažena téměř
celá budova, propadená část střechy a některé boční konstrukce. Budova bez rozvodů elektřiny a
plynu. Nebyla zjištěna přítomnost žádné osoby uvnitř objektu. Společně s jednotkou JSDH
Jaroměřice, která se doslavila ihned po nás, nataženy 3 proudy C z CAS 20 a započato s hasebními

pracemi, provedeno osvětlení místa zásahu a zajištěno doplňování vody. Práce probíhaly v dýchací
technice. Po příjezdu HZS Moravská Třebová předáno velení jejímu veliteli a další hasební práce
probíhaly dle jeho pokynů. Po předání místa zásahu jednotce SŽDC Brno sbaleno nářadí a po
domluvě s VZ se jednotka vrací na základnu.

2014_69_32 – 09:09 hodin - 26.12. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, vytažení vozidla na silnici Březina - Šnekov
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na dopravní nehodu osobního vozidla mezi obcemi Šnekov a Březina. Průzkumem
zjištěno, že se jedná o automobil, sjetý v příkopě mimo komunikaci. Událost bez zranění a úniku
provozních kapalin. Vozidlo vytaženo za pomoci navijáku z CAS 20.
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