Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

říjen 2014
2014_52_22 – 08:18 hodin – 11. 10. – požár, nízké budovy, požár sklepa, Jevíčská
433, Velké Opatovice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZS Blansko, HZS Konice,
ZZS, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár do obce Velké Opatovice s technikou CAS 20
Renault v počtu 1 + 3. Po příjezdu zde již zasahuje JSDH Velké Opatovice. Jednotka postavena do
zálohy na místě události a po příjezdu dalších jednotek Jihomoravského kraje se po domluvě s
velitelem zásahu vrací na základnu.

2014_53 – 10:10 hodin – 12. 10. – požár, výškové budovy, taktické cvičení, požár
sýpky, K. H. Borovského, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4, Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka byla vyslána KOPIS Pardubice na taktické cvičení - požár bývalé sýpky na ulici
K.H.Borovského v Jevíčku. Po příjezdu na místo proveden průzkum, bojové rozvinutí dvou proudů
C a zřízení čerpacího stanoviště pro doplnění vody z hydrantové sítě na ulici K.H.Borovského dle
námětu cvičení. Byla nasazena přetlaková ventilace a práce probíhaly v dýchací technice. Po
příjezdu stanice HZS Moravská Třebová proběhlo seznámení se s objektem, úklid použitého
materiálu, vyhodnocení a návrat na základnu.

2014_54_23 – 14:53 hodin – 12. 10. – technická pomoc, záchrana osob a zvířat z
výšky, z hloubky, transport pacienta, Jaroměřice, Nový Dvůr, č.p.28
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Velké Opatovice a Moravská Třebová
Jednotka vyjela po ohlášení KOPIS Pardubice na záchranu osoby po pádu z výšky. Na místo jsme
se dostavili současně se ZZS Velké Opatovice. Zraněná osoba se nacházela při vědomí na zemi v
zahradě rodinného domu. Provedli jsme ve spolupráci se ZZS ošetření zraněné, její uložení do
vakuové matrace a transport do sanitky. Po příjezdu lékaře z Mor. Třebové a vyšetření zraněné
odjíždí ZZS do nemocnice a my se vracíme na základnu.

2014_55_6_ZOC_– 14:57 hodin – 17. 10. – technická pomoc, čištění
komunikace, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost starosty obce k technické pomoci - čistění komunikace v obci Jevíčko. Za
pomocí kropící lišty z vozidla CAS 32 T148 jsme provedli očištění požadované komunikace a po
skončení práce se vrátili zpět na základnu.

2014_56_ – 13:28 hodin – 25. 10. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, vytažení zapadlého nákladního auta s návěsem z příkopy, silnice
Jevíčko - Smolná
Technika: Renault CAS 20, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS SDŽC Česká Třebová, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na nákladní automobil v příkopu směr Křenov. Při
výjezdu upřesněno dotazem na KOPIS, že se jedná o NA směr Jevíčko - Smolná. Průzkumem na
místě zjištěno, že se jedná o nákladní automobil Scania s návěsem, sjetý pravou zadní částí návěsu v
příkopě, hrozící převrácením. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Jednotka zajistila
místo nehody a prováděla řízení dopravy na místě zásahu. Povolána posilová jednotka VYA 15
SŽDC Česká Třebová. Po příjezdu HZS Moravská Třebová předáno velení jejímu veliteli a
prováděny práce při vyproštění NA dle jeho pokynů. Po vyproštění NA se jednotka vrací na
základnu.

2014_57_24 – 04:42 hodin – 28. 10. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, odstranění vyteklého oleje z osobního automobilu, silnice Jevíčko –
Velké Opatovice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela k nehodě osobního vozidla. Ve vozidle cestovaly dvě osoby, nepožadující lékařské
ošetření. Vozidlo se nacházelo na pozemní komunikaci mezi obcemi Jevíčko - Velké Opatovice, na
území Jihomoravského kraje. Na vozidle zjištěno poškození zadního diferenciálu, z kterého vytékal
olej. Za pomoci sorbentu jsme provedli očištění vozovky, dále jsme odtáhli poškozené vozidlo
mimo pozemní komunikaci a po odstranění následků nehody se jednotka vrátila zpět na základnu.
Stanislav Ducháček
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