Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

prosinec 2015

2015_94_33ZOČ – 14:02 hodin – 5.12. - technická pomoc, činnost jednotky,
čištění komunikace, Zadní Arnoštov, Mařín
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na technickou pomoc - čištění komunikace do
Zadního Arnoštova, místní části Mařín. Komunikace očištěna za pomoci jednoho C proudu a
kropící lišty z T 148 CAS 32.

2015_95_33 – 01:55 hodin – 15.12. - dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice
Jevíčko – Velké Opatovice
Technika: Fiat Ducato, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Moravská Třebová, ZZS Velké Opatovice, HZS Moravská Třebová,
JSDH Velké Opatovice, PČR
Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici mezi Jevíčkem a Velkými Opatovicemi. Po příjezdu na
místo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu osobního automobilu, který se nacházel po nárazu do
stromů silně poškozený a zdeformovaný v poloze na střeše mimo pozemní komunikaci. Dále se zde
nacházela posádka ZZS. Po domluvě jsme společnými silami provedli vyproštění zraněné osoby a
započali s prováděním resuscitace. Po příjezdu dalšího vozidla ZZS lékař, vzhledem ke zraněním
řidiče, ukončil resuscitaci a konstatoval smrtelné zranění. Souběžně jednotka prováděla zajištění
místa události, jeho označení a protipožární opatření. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné informace
o počtu cestujících v havarovaném vozidle, prováděli jsme prohlídku místa události v okruhu cca
100m pro zjištění případného výskytu dalších osob. V této činnosti jsme spolupracovali s hlídkou
Policie ČR. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení u zásahu jejímu veliteli a
ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Po příjezdu jednotky SDH Velké Opatovice VZ rozhodl
o našem návratu na základnu.

2015_96_ 34 - 13:53 hodin – 20.12. - technická pomoc, spolupráce se složkami
IZS, transport pacienta, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS
Jednotka povolána k technické pomoci do obce Jaroměřice. Jednalo se o spolupráci se ZZS při
transportu imobilního pacienta z 3.n.p. Po příjezdu na místo zjištěno, že se zde již nachází
ZZS,která provádí ošetřování pacienta. Naše jednotka byla nápomocna při jeho transportu do
sanitky.

2015_97_35 – 16:27 hodin – 20.12. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, silnice Jevíčko - Chornice
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS PaK k dopravní nehodě na silnici mezi obcemi Jevíčko Chornice. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu autobusu Mercedes, který se
nacházel mimo pozemní komunikaci v příkopu. Autobus narazil čelní částí do betonového mostku v
příkopu. Po provedených protipožárních opatřeních, zajištění místa události a jeho osvětlení za
pomoci výsuvného stožáru z vozidla Renault jsme prováděli řízení provozu na pozemních
komunikacích. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo velení u zásahu předáno VZ této
jednotky a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů, včetně vyproštění autobusu pomocí AV 14.

98_34ZOČ – 08:59 hodin – 21.12. - technická pomoc, činnost jednotky, pokácení
stromu, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na pokácení stromu, který zasahoval do drátů elektrického napětí. Strom pokácen
za pomoci vysokozdvižné plošiny a motorové pily.

99_36 – 22.20 hodin – 31.12. - požár, požár nízké budovy, Velké Opatovice
Technika: Renault CAS 20, 1+3, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Konice, HZS Boskovice, HZS Blansko,
PČR
Jednotka vyjela s CAS 20 a CAS 32 na žádost KOPIS HZS PaK na požár střechy stodoly do
Velkých Opatovic. Na místě zjištěno, že se jedná o požár střechy stodoly a hospodářského
přístřešku. Po dohodě s velitelem již zasahující JSDH Velké Opatovice naše jednotka zahájila zásah
z vrchní strany objektu (od ulice), provedla kontrolu objektu, rozvinutí 3 proudů C, osvětlení místa
zásahu a prováděla hasební zásah ze dvora a současně ze dvora sousedního objektu. Po příjezdu
profesionálních jednotek prováděny práce podle pokynů VZ - rozebírání konstrukcí, hasební práce,
doplňování a kyvadlová doprava vody, rozebírání střechy. Práce probíhaly za pomoci nastavovacích
žebříků a v dýchací technice. Po skončení všech prací se jednotka na pokyn VZ vrací na základnu.
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