Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

prosinec 2018
2018_69_33 - 21. 21 hodin – 2. 12. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, silnice Jevíčko směr Uhříce
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, ZZS, JSDH Velké Opatovice, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici směr Jevíčko - Uhřice. Vzhledem
k silné ledovce cesta na místo zásahu trvala delší dobu. Na místě zjištěno, že se jedná o osobní
automobil na boku v příkopě. Událost na území JmK. Řidič se nacházel mimo vozidlo bez
viditelných známek zranění a nepožadoval lékařské ošetření. Drobný únik provozních kapalin
zachycen pomocí sorpční rohože. Provedeno zajištění místa nehody, protipožární opatření, osvětlení
místa zásahu. Na místo se následně dostavila ZZS, řidič předán do její péče. Po příjezdu JSDH
Velké Opatovice předáno jejímu veliteli místo zásahu a jednotka se vrací na základnu.

2018_70_34 – 22 29 hodin – 2. 12. - technická pomoc, odstraňování překážek,
vzpříčené kamiony, silnice Jevíčko směr Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na vzpříčený kamion na silnici Jevíčko směr Jaroměřice.
Vzhledem k silné ledovce byla silnice velice obtížně sjízdná. Nejednalo se pouze o tento kamion,
ale asi o šest dalších, kteří odváželi cukrovou řepu. Společně s MP Jevíčko zajištěno místo nehody,
sehnán traktor a posyp z Hanácké zemědělské společnosti. Kamiony postupně podsypávány za
pomoci ručního nářadí a po celkovém posypu vozovky všechny postupně odjíždí a komunikace
zprůjezdněna.

2018_71 - 6. 52 hodin – 3. 12. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů,
zapadlý sypač, silnice Jevíčko směr Smolná
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů. Jednalo
se o zapadnutý sypač, který sjel z vozovky do příkopy na silnici Jevíčko směr Smolná. Celá
komunikace byla vlivem silné ledovky velice špatně sjízdná. Zajistili jsme ve spolupráci s MP
Jevíčko místo nehody a požádali o AV 14. Po jeho příjezdu jsme byli nápomocni při vyproštění
sypače. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2018_72_35 – 13. 28 hodin – 3. 12. - technická pomoc, transport pacienta,
Biskupice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Biskupice. Na místě již zasahuje
ZZS a ve spolupráci s ní provedeno naložení pacienta do vakuové matrace a transport do sanitky.

2018_73_11ZOC– 14. 06 hodin – 7. 12. - činnost jednotky, echnická pomoc,
oplach komunikací, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce Jevíčko na oplach ulic Biskupická a U střelnice.
Komunikace znečištěny blátem od strojů pracujících na staveništi firmy Rehau. Oplach proveden za
pomoci jednoho C proudu a kropící lišty z CAS 30.

2018_74_12ZOC– 8. 24 hodin – 11. 12. - činnost jednotky, technická pomoc,
oplach komunikací, Jevíčko
Technika: Tatra 815-7, CAS 30, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Na žádost starosty obce provedla jednotka oplach komunikací v Jevíčku.

2018_75 - 10. 24 hodin – 12. 12. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění plechů z mostu na silnici
Jevíčko směr Zadní Arnoštov. Na místě zjištěno, že se jedná o dva uvolněné plechy, volně visící z
mostu a zasahující do průjezdního profilu. Z plošiny CAS 20 uvolněné plechy odstraněny pomocí
páčidla. Na místě Městská policie Jevíčko. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2018_76_36 – 10.11 hodin – 23. 12. - požár, dopravní prostředky, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová, PČR, vyšetřovatel HZS
Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice do obce Jaroměřice na požár kolového nakladače. Po příjezdu
na místo zjištěno, že zde již zasahuje JSDH Jaroměřice jedním C proudem. Požár v motorovém
prostoru lokalizován. CAS 30 odeslána na základnu. Záloha na místě události. Příjezd PČR a HZS
Moravská Třebová. Po domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu.

2018_77_37 – 13.20 hodin – 29. 12. - dopravní nehoda silniční, dopravni nehoda
motocyklu se zraněním, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, ZZS. LZS
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k dopravní nehodě do obce Jaroměřice. Po příjezdu zjištěno, že se
jedná o nehodu mopedu se zraněním řidiče. Zraněnému řidiči poskytli předlékařskou pomoc
kolemjoducí lidé. Na místě se rovněž již nacházela RZP a hlídka Policie ČR. Spolupracovali jsme s
členy RZS s ošetřováním zraněné osoby a prováděli protipožární opatření na havarovaném
motocyklu. Vzhledem k povaze zranění byla povolána LZS. Proto jsme po naložení pacienta do
vozidla RZS vyčkali jejího příletu. Přesunuli jsme se k místu přistání LZS a zajistili místo pro její
přistání. Lékařem LZS byl přehodnocen stav situace a zraněná osoba byla transportována vozidlem
RZS do nemocnice. Vrátili jsme zpět na místo události, vyčkali příjezdu dopravní policie. Po
zadokumentování nehody jsme odstranili biologické skvrny z chodníku, na pokyn policie předali
poškozený motocykl známému řidiče a vrátili se zpět na základnu.

2018_78_38– 4. 25 hodin – 31. 12. - požár, nízké budovy, požár domu a
hospodářských stavení, Šubířov
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3,
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Velké Opatovice, HZS Konice, HZS
Olomouc, vyšetřovatel HZS Olomouc, řídící důstojník HZS Olomouc, tiskový mluvčí HZS
Olomouc, PČR, EON, JSDH Šubířov, JSDH Konice, JSDH Dzbel, JSDH Hvozd, JSDH Brodek u
Konice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice s CAS 20 a CAS 30 na požár do obce Šubířov. Po příjezdu na
místo a ohlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce podle jeho pokynů: uzavírání
plynu a elektřiny, hašení 1 C proudem, rozebírání konstrukcí, dohašovací práce, zřízení čerpacího
stanoviště na místním rybníku, osvětlení místa zásahu, doplňování a dovoz vody. Hasební práce
probíhaly z nastavovacích žebříků a v dýchací technice.
V odpoledních hodinách vyslána jednotka KOPIS Pardubice s CAS 30 opět ke stejné události. Na
místě zasahuje JPO Konice a Šubířov. Provedeno doplnění vody do zasahujících cisteren, poté
odjezd na základnu.

2018_79_13ZOC– 16. 30 hodin – 31. 12. - činnost jednotky, požární asistence při
silvestrovském ohňostroji, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, MP Jevíčko
Na žádost starosty obce Jevíčko vyjela jednotka na požární asistenci při ohňostroji na jevíčském
náměstí.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2018/
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