Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červen 2017
2017_33 – 22.54 hodin – 1. 6. - technická pomoc, transport pacienta, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik nebezpečné látky do ovzduší do obce Jevíčko. Na místě
již zasahuje ZZS. Vystrojení průzkumné skupiny do dýchací techniky a vybavení zdravotnickým
batohem. Zjištěno, že únik plynu z jakéhokoliv zařízení není možný, neboť v bytě se žádný plynový
spotřebič nevyskytuje. Ke zranění pacientky došlo zřejmě vlivem zdravotní indispozice. Spolupráce
se ZZS a na její žádost proveden následný transport pacientky do sanitky. Poté se jednotka vrací na
základnu.

2017_34_11_ – 13.38 hodin – 3. 6. - dopravní nehod silniční, silnice Jevíčko směr
Smolná, u Smolenské přehrady
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, LZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na nehodu jednoho osobního automobilu. Po našem příjezdu se
řidič nacházel mimo vozidlo, které bylo v poli na boku. Řidiče již ošetřoval kolem jedoucí civilní
lékař. Provedeno zajištění místa události, protipožární opatření, mimo náplň z chladiče nebyl zjištěn
další výskyt unikajících provozních kapalin. Dále jsme prováděli předlékařské ošetření zraněného
řidiče. Během ošetření dorazila na místo ZZS, která pokračovala v ošetření. Po příjezdu jednotky
HZS Moravská Třebová bylo předáno velení u zásahu a ostatní práce pokračovaly dle pokynů VZ.
Společně bylo prohlédnuto okolí nehody pro případný výskyt další osoby cestující ve vozidle.
Proběhl transport do vozidla ZZS a vyčkávali jsme na přílet vrtulníku LZS. Po přeložení zraněného
do vrtulníku jsme společně s HZS vytáhli vozidlo ke krajnici a odstranili následky DN. Po naložení
vozidla na vůz odtahové služby se jednotka vrátila zpět na základnu. Během zásahu bylo prováděno
řízení provozu na pozemní komunikaci.

2017_35_08ZOC_ – 10.40 hodin – 5. 6. - činnost jednotky, dovoz vody, Jevíčko
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na dovoz vody do obce Jevíčko.

2017_36_12 – 13.3155 hodin – 20. 6. - dopravní nehoda silniční, silnice
Jaroměřice směr Šubířov
Technika: Renault CAS 20, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Konice, ZZS, PČR
Jednotka na pokyn KOPIS v\jela k dopravní nehodě mezi obcemi Jaroměřice - Šubířov.
Průzkumem zjištěno, že se jedná o DN osobního a nákladního automobilu. JPo příjezdu na místo se
zde již nacházela ZZS, která ošetřovala zraněného řidiče osobního automobilu. Řidič nákladního
vozidla nevykazoval známky zranění a nepožadoval lékařské ošetření. Na obou vozidlech byly
provedeny protipožární opatření, odpojeny baterie, drobný únik provozních kapalin z nákladního
vozidla byl zajištěn sorbentem. Současně jsme na pokyn ZZS zajistili místo přistání LZS (letecké
záchranné služby). V době jejího příletu se na místo dostavila jednotka HZS Konice, která
pokračovala v započatých opatřeních. Během probíhajících prací na místo dorazila jednotka HZS
Moravská Třebová a další práce pokračovaly dle pokynů jejího velitele. Prováděli jsme řízení
provozu na pozemní komunikaci, pomáhali s přípravnými pracemi nutnými pro odtažení nákladního
vozidla. TSpolečně s jednotkou M. Třebová jsme za pomoci navijáku odtáhli poškozené a
nepojízdné vozidlo na přilehlou polní cestu a uvolnili tak jeden jízdní pruh pozemní komunikace
pro možnost projetí stojících vozidel. Vzhledem k velmi teplému počasí byla řidičům, kteří byli
nuceni čekat v koloně - komunikace byla do zadokumentování nehody policií ČR zcela uzavřena a
neprůjezdná, nabídnuta možnost občerstvení nealko nápoji z výbavy vozidla Renault CAS 20.
Někteří řidiči této nabídky využili.

2017_37_13 – 12.06 hodin – 21. 6. - požár, lesní, travní porost, Jaroměřice
Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Jaroměřice, PČR
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár travního porostu u obce Jaroměřice. Na místě
hledána nevhodnější příjezdová cesta k místu zásahu. Na místě se nacházel ohlašovatel. Navedení
techniky k místu zásahu, započato s hašením za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. Z
CAS JSDH Jaroměřice rozvinut jeden C proud a provádění hasebních prací. Po příjezdu HZS
Moravská Třebová přebírá její velitel velení u zásahu a další práce prováděny podle jeho pokynů.
Po likvidaci požáru se jednotka vrací na základnu.

2017_38_14 – 02.39 hodin – 24. 6. - požár, nízké budovy, požár hospody,
Cetkovice
Technika: Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148 CAS 32, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Cetkovice, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZS
Blansko, JSDH Letovice, JSDH Benešov, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár hospody v Cetkovicích. Po příjezdu na místo a
nahlášení se veliteli zásahu jsme prováděli práce podle jeho pokynů: hasební práce na střeše objektu
v dýchací technice, rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek, dopravu a doplňování
vody na požářiště. Po skončení všech prací jednotka odeslána VZ na základnu.

2017_39 – 18.07 hodin – 29. 6. - technická pomoc, odstraňování překážek,
strompřes komunikaci, Jevíčko
Technika: Renault CAS 20, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu přes komunikaci na "eurocestě" v obci
Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o velmi vzrostlý listnatý strom, který blokuje celou vozovku.
Strom rozřezán za pomoci motorové pily Stihl a kusy stromu odstraněny z komunikace za pomoci

navijáku z CAS 20. Po úklidu větví a komunikace se jednotka vrátila na základnu.

Více fotografií na sdhjevicko.cz/?page_id=10172
Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko

