Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červen 2015
2015_33_9ZOČ – 10.41 hodin – 3. 6. – technická pomoc, činnost jednotky, dovoz
vody, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na dovoz vody do obce Jevíčko za úhradu provozních nákladů.

2015_34_12 – 09.12 hodin – 4. 6. – požár, výškové budovy, požár základní školy,
taktické cvičení, Velké Opatovice
Technika: Renault CAS 200, 1+3, Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZS Konice
Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubice na mezikrajskou výpomoc do obce Velké Opatovice na
taktické cvičení - požár v základní škole. Po příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu
prováděny práce dle jeho pokynů. Jednalo se o zřízení dopravního vedení z hydrantu do naší CAS a
dále do CAS JSDH Velké Opatovice, potom o vytvoření dvou průzkumných skupin v dýchací
technice na prohledání pater pod a nad místem požáru. Po ukončení cvičení následovalo jeho
vyhodnocení a návrat na základnu.

2015_35_10ZOČ – 13.17 hodin – 6. 6. – technická pomoc, činnost jednotky,
dovoz vody, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na dovoz vody do obce Jevíčko za úhradu provozních nákladů.

2015_36_11ZOČ – 15.22 hodin – 11. 6. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí
komunikace, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na oplach komunikací v Jevíčku. Komunikace umyty
za pomoci kropící lišty z T 148 CAS 32.

015_37_12ZOČ – 18.05 hodin – 17. 6. – technická pomoc, činnost jednotky,
dovoz vody, Velké Opatovice
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na dovoz vody do obce Velké Opatovice za úhradu provozních nákladů.

2015_38_13 – 22:49 hodin – 18. 6. – dopravní nehoda, vyproštění osob, dopravní
nehoda jednoho osobního automobilu, Nový Dvůr
Technika: Renault CAS 200, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR, LZS Brno
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Pardubice na dopravní nehodu - vyproštění osob do Jaroměřic,
směr Nový Dvůr. Po příjezdu upřesněno místo zásahu, nehoda se stala na začátku obce Nový Dvůr.
Průzkumem zjištěno, že se jedná o jednoho osobního automobilu. Automobil se nacházel na boku
na komunikaci, uvnitř byla jedna zraněná osoba. Nehoda bez úniku provozních kapalin. Provedli
jsme zajištění místa nehody, stabilizaci vozidla za pomoci dřevěných klínů a nastavovacích žebříků,
vytvoření přístupu do automobilu pátými dveřmi a započali s předlékařskou pomocí. Zraněný
upadal střídavě do bezvědomí a nereagoval na podněty a velmi těžce chrčivě dýchal, proto jsme
uvolnili dýchací cesty a prováděli podpůrné dýchání ambuvakem. Dále provedeno protipožární
opatření odpojením akumulátoru a osvětlení místa zásahu. Jelikož vyproštění zraněného pátými
dveřmi bylo těžko proveditelné, bylo rozhodnuto o odstranění střechy za pomoci hydraulických
nůžek a agregátu. Bylo odstraněno přední sklo a výplně bočních oken a započato s odstřižením
střechy. V této době se dostavila jednotka HZS Moravská Třebová a ZZS Moravská Třebová. Velení
u zásahu předáno veliteli družstva HZS Moravská Třebová a další práce prováděny dle jeho
pokynů: vyproštění zraněné osoby z havarovaného automobilu, pomoc ZZS při ošetření pacienta,
jeho uložení na vakuovou matraci a transport do vozidla ZZS, osvětlení a uzavření komunikace pro
přistání vrtulníku LZS Brno, přeložení pacienta do vrtulníku. Po ukončení všech těchto prací a
domluvě s velitelem zásahu, že naše jednotka již není potřeba, jsme se vrátili na základnu.

2015_39_14 – 18:09 hodin – 19. 6. – požár nízké budovy, požár střechy nádražní
budovy, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+4, T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár nádražní budovy železniční stanice v Jevíčku. Na
místě průzkumem zjištěno, že na nástupišti hoří hromada odpadu (matračky, hadry, plastové kýble)
a od ní počíná doutnat dřevěné podbití a plášť střešní konstrukce. Objekt bez elektrické energie a
rozvodu plynu. Nasazen 1 C proud na lokalizaci a likvidaci požáru, připraveno doplňování vody z
CAS 32 do CAS 20, násilné vniknutí do místnosti za hořící hromadou, proveden průzkum, zda se
zde nenachází nějaké osoby, její odvětrání pomocí přetlakového ventilátoru a kontrola budovy a její
střešní konstrukce konstrukce, zda se někde nenacházejí skrytá ohniska. Jednotky JSDH Jaroměřice
a Velké Opatovice postaveny do zálohy na místě zásahu a po příjezdu jednotky HZS Moravská
Třebová odeslány zpět na základny. Ve spolupráci s HZS Moravská Třebová provedeny dohašovací
práce, kontrola požářiště pomocí teploměru a závěrečný průzkum. Po skončení všech prací se
jednotky vrací na základnu.

2015_40 – 14.16 hodin – 21. 6. – technická pomoc, spolupráce se složkami IZS,
transport pacienta, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS
Jednotka vyjela k technické pomoci, spolupráci při transportu pacienta do obce Jevíčko. Pacient se
nacházel ve 2.n.p. bytového domu. Po domluvě s lékařem jsme naložili pacienta do vakuové
matrace a snesli jej do připraveného vozidla ZZS. Po skončení práce se jednotka vrátila zpět na
základnu. Cesta k místu události byla ztížená parkujícími vozidly v ulici Růžová, bylo nutno
kontaktovat majitele parkujících vozidel s žádostí o jejich odstranění a umožnění tak průjezdu
našeho vozidla.

2015_41_15 – 16.47 hodin – 21. 6. – planý poplach, požár lesa mezi obcemi Bělá
a Březina
Technika: Renault CAS 20, 1+4, Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyjela k hlášenému požáru lesa mezi obcemi Březina - Bělá u Jevíčka. V obci Březina
jsme se setkali s jednotkou HZS Moravská Třebová. Po domluvě s velitelem zásahu jsme se
rozdělili a jeli na průzkum lesního porostu do obce Bělá. Zde jsme se v prostoru nad Bělou znovu
setkali s jednotkou HZS Moravská Třebová. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět
na základnu. Událost hodnocena jako planý poplach.
Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko

