Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

říjen 2018
2018_47_29 – 10. 35 hodin – 16. 10. - taktické cvičení, požár, průmyslové,
zemědělské objekty, slady, Velké Opatovice
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovice, HZS Konice, HZS Blansko, JSDH Velké Opatovice
Jednotka vyjela na požár v areálu firmy GERBRICH s.r.o. Velké Opatovice. Jednalo se o taktické
cvičení. Po příjezdu a nahlášení se veliteli zásahu prováděny práce podle jeho pokynů a námětu
cvičení: doplňování vody do CAS Velké Opatovice.

2018_48_30 – 16. 42 hodin – 23. 10. - požár, průmyslové, zemědělské objekty,
sklady, požár sila, Velké Opatovice
Technika: CAS 20 Renault, 1+1, CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovice, HZS Blansko, HZS Konice, JSDH Velké Opatovice,
JSDH Letovice, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Boskovice,
Jednotka vyslána KOPIS Pardubického kraje k požáru sila do obce Velké Opatovice, Po příjezdu na
místo jsme se nahlásili veliteli zásahu a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Provedena
příprava na dopouštění do CAS V. Opatovice a záloha na místě události. Po převzetí velení
velitelem jednotky HZS Boskovice byla, na jeho pokyn, činnost jednotky ukončena a jednotka
odeslána zpět na základnu.

2018_49_31 – 23. 27 hodin – 23. 10. - technická pomoc, odstranění stromu,
Biskupice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Biskupice a Nectava. Strom
rozřezán za pomoci motorové pily. Po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2018_50_06ZOC– 09. 02 hodin – 26. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
dovoz vody, Smolenská přehrada
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehradu. Voda čerpána do
přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

2018_51_07ZOC– 09. 02 hodin – 27. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
7ovoz vody, Smolenská přehrada
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehradu. Voda čerpána do
přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

2018_52_08ZOC– 09. 02 hodin – 28. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
dovoz vody, Smolenská přehrada
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehradu. Voda čerpána do
přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

2018_53_09ZOC– 09. 02 hodin – 29. 10. - činnost jednotky, technická pomoc,
dovoz vody, Smolenská přehrada
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na technickou pomoc - dovoz vody na Smolenskou přehradu. Voda čerpána do
přistavené nádrže pomocí jednoho B proudu. Po naplnění nádrže se jednotka vrátila na základnu.

2018_54 – 13. 10 hodin – 29. 10. - požár, nízké budovy, požár rodinného domu,
Zadní Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Velké Opatovice, ZZS, MP Jevíčko
Jednotka vyslána k požáru domu, kde se uvnitř měla nacházet starší osoba. Po příjezdu na místo se
zde již nacházeli strážníci Městské policie Jevíčko, kteří evakuovali osobu z domu.Po vybavení
jednotky dýchacími přístroji za použití vysokotlakého proudu byl proveden vstup do objektu. Po
příjezdu jednotky SDH Velké Opatovice byli její členové vystrojeni do dýchací techniky a vysláni k
doplnění skupiny Jevíčko a vytvoření druhé skupiny s C proudem pro zajištění prostor
nezasažených požárem a kontrole půdních prostor. Bylo provedeno vypnutí el. Energie. Dále bylo
rozbito okno do ulice pro zajištění odvětrání zasažených prostor. Průzkumem zjištěno, že se jedná o
požár obytných místností, v budově se již nenachází jiná osoba. Z budovy vynesen PB vařič s 2 kg
lahví, tato mimo objekt ochlazována proudem vody. Po příjezdu jednotky Moravská Třebová bylo
předáno velení u zásahu a práce pokračovaly dle pokynů VZ - vynášení ohořelých věcí, zajištění
kamen, spolupráce s vyšetřovatelem požáru.

2018_55 – 10.16 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS k odstranění stromu přes komunikaci mezi obcemi Jevíčko - Zadní
Arnoštov. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o vzrostlý jehličnatý strom vyvrácený přes celou šíři
vozovky. Na místě již Městská policie Jevíčko, která pomáhala řídit dopravu na pozemní
komunikaci. Za pomoci motorové pily strom rozřezán a odstraněn mimo komunikaci, vozovka
očištěna. Během prací jednotka dostává informaci od KOPIS o další události - uvolněná střešní
krytina na nám. Palackého v Jevíčku, ke které přejíždí.

2018_56 – 10. 32 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka přejíždí z předchozí události na nám. Palackého v Jevíčku. Zde zjištěno, že vlivem větru
došlo k uvolnění střešní krytiny - AL šablony, které byly částečně rozlétány po okolních střechách a
po samotném náměstí. Po odklizení popadaných plechů byl za pomoci záchranného lana,
bezpečnostních opasků a nastavovacích žebříků proveden vstup na střechu budovy - vstup vnitřními
prostory za účasti majitele. Na střeše provedeno provizorní upevnění uvolněné krytiny, odstranění
šablon z okolních střech. Během činnosti se na místo dostavila jednotka HZS Moravská Třebová.
Tato po dohodě nepřebírala velení a přejíždí k dalším událostem. Majitel upozorněn na nutnost
okamžité opravy střechy. Po skončení prací jednotka přejíždí k další události v Jevíčku.

2018_57 - 11. 23 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka přejela od předchozí události k další budově na Palackého nám. Jevíčko. Zde kontaktovala
majitele budovy a za jeho souhlasu provedla za použití bezpečnostních opasků, záchranného lana a
nastavovacího žebříku vstup na střechu, kde provedla provizorní zajištění uvolněné plechové
krytiny a lemování štítu. Práce prováděny v součinnosti Městskou policí Jevíčko zajišťující
ohraničení nebezpečného prostoru a řízení dopravy. Majitel upozorněn na nutnost zajištění okamžité
odborné opravy. Po skončení práce se jednotka přesouvá k další události.

2018_58 – 12. 07 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka přejela k odstranění prasklého stromu na Palackého náměstí v Jevíčku. Ve spolupráci s
Městskou policií byli nalezeni majitelé zde zaparkovaných osobních vozidel. Po jejich odstranění
byla komunikace uzavřena a za pomoci motorové pily strom pokácen, rozřezán, jeho části
odstraněny z komunikace a vozovka a parkoviště opět zprovozněny.

2018_59 – 12. 33 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána k odstranění nebezpečných stavů - uvolněné kovové výplni kopule městské věže v
Jevíčku. Po příjezdu zjištěno, že vlivem větru došlo k uvolnění výplně v otvoru věže. Kovová výplň
zčásti visela nad vozovku a hrozil její pád na zem. Za pomoci ochranných opasků a záchranných lan
byl proveden vnitřkem věže výstup do kopule věže, zde zajištěna uvolněná kovová výplň a tato
následně snesena do přízemí věže. Po dobu prací na věži zajišťovala městská policie Jevíčko řízení
dopravy na komunikaci a při manipulaci s kovovou výplní její uzavření.

2018_60 – 13. 13 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána k technické pomoci - odstranění stromu nakloněného přes pozemní komunikaci
mezi obcemi Jevíčko - Zadní Arnoštov. Po příjezdu na místo se zde již nacházela hlídka Městské
police Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o větrem vyvrácený strom hrozící pádem na
pozemní komunikaci. Za pomoci motorové pily a navijáku byl strom pokácen, vozovka uvolněna a
zprůjezdněna. Strážníci městské policie zajišťovali řízení dopravy

2018_61 – 15. 01 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - odstranění spadlého stromu přes příjezdovou
komunikaci k chatám v lokalitě Smolenské přehrady. Po příjezdu na místo se zde již nacházela
hlídka Městské policie Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o prasklý strom spadlý přes lesní
cestu. Za pomoci motorové pily byl rozřezán, cesta uvolněna a jednotka se vrátila zpět na základnu.

2018_62 – 18. 36 hodin – 30. 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - spadlému stromu na chatu v lokalitě smolenské
přehrady. Po příjezdu na místo se zde nacházel zástupce majitele. Přes uvedenou chatu byl
vyvrácený strom, který se opřel o hranu ploché střechy chaty, tuto poškodil a zůstal viset nakloněný
přes lesní cestu. Vzhledem k podmínkám v lese - nepřehledný terén a špatná viditelnost bylo
rozhodnuto a s majitelem domluveno provizorní podepření padlého stromu tak, aby byla odlehčena
střecha, nebezpečná oblast označena výstražnou páskou. . Majitel ústně upozorněn na zákazu
pohybu v nebezpečné oblasti ohraničený páskou. Druhá den ráno byla jednotka vyslána k dořešení
výše uvedené situace. Za pomoci vysokozdvižné plošiny a motorové pily byl strom rozřezán a
dřevo ponecháno na místě. Tyto práce již probíhaly bez účasti majitele. Majitel vyrozuměn
telefonicky VZ o ukončení prací a uzavření události. Během naší činnosti nedošlo k dalšímu
poškození střechy.

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko

