
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červenec 2019

2019_45 - 15. 45 hodin – 1. 7. - technická pomoc, čerpání vody, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na čerpání vody do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že vlivem
ucpané kanalizace a silného deště je zatopen dvorek rodinného domu a voda začíná téct do obchodu
s potravinami. Provedeno odčerpání vody za pomoci elektrického kalového čerpadla. Po předání
místa zásahu majiteli se jednotka vrací na základnu.

2019_46 - 12. 43 hodin – 2. 7. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko,

Zadní Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  do  Zadního  Arnoštova  na  odstranění  stromu,  opřeného  o
elektrické dráty. Na místě zjištěno, že vyvrácený listnatý strom je opřen o svazek elektrických drátů
s vodícím lankem. Za pomocí motorové pily a trhacích háků strom rozřezán a odtlačen mimo dráty.
Při otáčení se CAS 20 nalezen další strom přes cestu k obci Víska u Jevíčka. Tento také rozřezán a
odklizen mimo cestu. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2019_47 - 06. 26 hodin – 18. 7. - technická pomoc, otevření uzavřených prostor,

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault,  1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - otevření uzavřených prostor do obce
Jevíčko. Na místě se již nachází MP Jevíčko. Informací a průzkumem zjištěno, že v bytě v druhém
nadzemním podlaží se nachází osoba, která volá o pomoc. Byt otevřen za pomoci nářadí pro vstup
do uzavřených prostor. Osoba nalezena ležící vedle postele, při vědomí, není schopná samostatného
pohybu. Zažádáno o ZZS, poskytnuta předlékařská pomoc a stabilizace do vakuové matrace. Po
příjezdu ZZS proveden transport do sanitky a předání do péče ZZS. Po úklidu použitého vybavení
se jednotka vrací na základnu.

2019_48 - 05. 39 hodin – 20. 7. - technická pomoc, odstranění nebezpečných

stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, pohotovostní služba VČE
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc -odstranění nebezpečných stavů do obce
Jevíčko. Na místě  zjištěno, že se jedná o spadené dráty VN přes místní komunikaci. Na drátech
zavěšený vzrostlý strom. Skoro současně na místo dorazila jednotka HZS Moravská Třebová. Práce
podle pokynů VZ.Po předání místa zásahu pohotovostní službě rozvodných závodů se obě jednotky
vrací na základny.



2019_49 - 09. 28 hodin – 21. 7. - technická pomoc, spolupráce se složkami IZS,

Jevíčko
Technika: CAS 20  Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice k technické pomoci - spolupráci se zdravotnickou záchrannou
službou do obce Jevíčko.  Během výjezdu jednotka odvolána KOPIS zpět na základnu.

2019_50_07ZOC- 10. 49 hodin – 24. 7. - činnost jednotky, ostatní pomoc, oplach

komunikace, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla oplach komunikace, znečištěné po stavebních pracích. Oplach proveden pomocí
lišty z CAS 30.

2019_51 - 22. 11 hodin – 24. 7. - technická pomoc, odstranění nebezpečných

stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc, zvednutí osoby po pádu z invalidního
vozíku.  Osobě  poskytnuta  předlékařská  pomoc.  Po  skončení  všech  prací  se  jednotka  vrací  na
základnu.

2019_52_21 - 13. 02 hodin – 25. 7. - ostatní pomoc, Slatina
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, LZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na ostatní pomoc, alergické reakci na hmyzí bodnutí do obce
Slatina.  Na místě jednotka  spolupracovala  se ZZS,  zajistila  místo pro přistání  vrtulníku LZS a
provedla transport zraněné osoby. Po skončení všech prací návrat na základnu.

2019_53 - 20. 05 hodin – 25. 7. - technická pomoc, čerpání vody, Jevíčko, Zadní

Arnoštov
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána na doplnění vody do poškozeného vodojemu v Zadním Arnoštově. Na místě jsme
spolupracovali s pracovníky VHOS. Po doplnění vody návrat na základnu.

2019_54 - 14. 39 hodin – 26. 7. - dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu v obci Jevíčko. Zjištěno, že se jedná o
nehodu dvou osobních automobilů, na místě dvě zraněné osoby. Zajištěno místo nehody, zraněným
poskytnu  předlékařské  pomoc,  provedeno  protipožární  opatření.  Příjezd  ZZS  a  HZS  Moravská
Třebová. Další práce prováděny podle pokynů velitele zásahu: spolupráce při ošetřování zraněných,
transport  do  sanitek,  odstranění  úniku  provozních  kapalin,  řízení  provozu  na  komunikaci.  Po
vyšetření DN, odtažení vozidel mimo komunikaci a úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.



2019_55_22_08ZOC- 18. 41 hodin – 26. 7. - činnost jednotky, dovoz vody, Víska

u Jevíčka
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody na dětský tábor. Voda napuštěna do přistavených plastových nádob
za pomoci jednoho proudu C.

2019_56_23_09ZOC- 12. 41 hodin – 27. 7. - činnost jednotky, technická pomoc,

dovoz vody, Březinky
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody do prázdného obecního vodojemu. Voda napuštěna podle pokynů
přítomného pracovníka firmy VHOS.

2019_57_10ZOC- 17. 36 hodin – 27. 7. - činnost jednotky, dovoz vody, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody na dětský tábor na Smolenské přehradě.

2019_58 - 09. 50 hodin – 28. 7. - technická pomoc, otevření uzavřených prostor,

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na otevření zabouchnutých dveří, uvnitř se nachází nevidomá
osoba. Dveře otevřeny za pomoci nářadí pro vnikání do uzavřených prostor. Osoba nalezena bez
známek zranění, po předání místa majiteli se jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2019/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko


