
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

leden 2019

2019_01_01 - 16. 51 hodin – 5. 1. - záchrana osob a zvířat, zasypané, zavalené,

vyproštění osoby z drtiče, Březina
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  do  obce  Březina  na  vyproštění  osoby  z  drtiče.  Na  místě
zjištěno, že v drtiči na kamení se nachází osoba, kdy horní část těla s hlavou se nachálela ve vrchní
násypce,  zasypána kamenivem, nohy od půli  lýtek pak pod drtičem a zbytek těla uvnitř  stroje.
Osoba při vědomí a komunikuje. Na místě se nacházejí zaměstnanci firmy, kteří provedli zastavení
stroje. Odpojili jsme drtič od přívodu elektrické energii, navázali kontakt s osobou a začali hledat
možností rozevření čelistí  drtiče.  Postupný příjezd ZZS, PČR a HZS Moravská Třebová. Velení
předáno VD HZS M.T. Společně jsme provedli zajištění osoby proti dalšímu posunutí do drtiče, její
provizorní ochranu proti kamenivu, odebrání kameniva a vytvořili přístup lékaři. Po pokynu lékaře
jsme  pokračovali  v  postupném  vyprošťování  osoby  ve  spolupráci  se  zaměstnanci  firmy,  a  to
postupným povolováním pohonu drtiče, desek drtiče a částí násypek za současného jištění desek
proti  samovolnému  pohybu  rozpínákem.  Po  vytvoření  dostatečného  prostoru  zraněná  osoba  za
pomoci páteřní desky, nekonečné smyčky a úvazků vyproštěna z drtiče a transportována na nosítka
ZZS a poté do sanitky. Po úklidu nářadí se jednotka vrací na pokyn VZ na základnu.

2019_02_02_- 16. 36 hodin – 9. 1. - požár, nízké budovy, požár gauče, Březina
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, Tatra 815-7, CAS 30, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Březina, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Březina. Na místo jsme se dostavili současně
s místní  jednotkou. Průzkumem zjištěno, že se jedná o požár deky a gauče v obývacím pokoji
rodinného domu. Majitel  před naším příjezdem provedl likvidaci  požáru přenosným práškovým
přístrojem. Prostory domu zakouřeny a na zemi zbytky doutnajících dek a matrací.  Dvě osoby
vykazovaly známky nadýchání kouře a předány ZZS k ošetření, jedna transportována do sanitky.
Vynesli  jsme  zbytky  doutnajících  předmětů  mimo  objekt  a  provedli  jejich  zasypání  sněhem,
současně prováděno přirozené odvětrání domu otevřením oken a dveří. Po příjezdu HZS Moravská
Třebová prováděny práce podle pokynů VZ a po předání místa zásahu místní jednotce se vracíme
na základnu.

2019_03_03 - 14. 12 hodin – 15. 1. - dopravní nehoda, se zraněním, nehoda dvou

osobních automobilů, silnice Jevíčko - Chornice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, MP Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  dopravní  nehodu  dvou  vozidel  na  silnici  Jevíčko  směr
Chornice. Na  místě se již nachází hlídka PČR a MP Jevíčko. V poli na kolech první havarované
vozidlo Ve vozidle pouze řidič, bez zranění a úniku provozních kapalin. Druhé havarované vozidlo
na kolech v příkopu po nárazu do křížku, který se zlomil a leží na střeše havarovaného vozidla. Ve
vozidle  zraněný  řidič,  drobný  únik  provozních  kapalin.  Zažádáno  o  ZZS,  zraněnému  řidiči
poskytnuta předlékařská pomoc, tepelný komfort, zajištěno místo nehody a protipožární opatření.
Únik  provozních  kapalin  zachycen  pomocí  sorpčních  rohoží.  Příjezd  ZZS  a  HZS  Moravská
Třebová. Ve spolupráci proveden transport zraněného do sanitky. Po odjezdu ZZS a domluvě se
vrací na základnu i jednotka HZS M.T. Povolán jeřáb z CPS Svitavy. Po vyšetření nehody PČR
provedeno za pomoci jeřábu vytažení prvního vozidla z pole, toto samostatně odjelo. Ve spolupráci
se starostou obce Jevíčko zajištěn odvoz a uložení poškozeného křížku. Druhé vozidlo vytaženo z
příkopy jeřábem CPS Svitavy a jednotkou Jevíčko odtaženo mimo komunikaci, kde bylo předáno
majiteli. Po očištění vozovky se jednotka vrací na základnu.



2019_04_04 - 17. 27 hodin – 18. 1. - dopravní nehoda, se zraněním, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, MP Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána k dopravní nehodě v obci Jaroměřice. Po příjezdu na místo zjištěno následující: 
na místě se již nachází hlídka MP Jevíčko, jedná se nehodu jednoho osobního vozidla, které je na
střeše, mimo vozidlo se nachází tři zraněné osoby. Provedli jsme zajištění místa nehody a ošetření
zraněných osob. Zažádáno o ZZS. Po příjezdu ZZS a lékaře pokračovaly práce dle jejich pokynů.
Řidič umístěn na vakuovou matraci a transportován do sanitky, ostatní zraněné osoby ošetřeny a
rovněž předány do péče zdravotníků. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová pokračování v
protipožárních  opatřeních.  Velení  zásahu  předáno  veliteli  této  jednotky.  Po  skončení  prací  se
jednotka na pokyn VZ vrací zpět na základnu.

2019_05_ - 17. 27 hodin – 24. 1. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace,

odtažení, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, PČR 
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  odtažení  vozidel  z  komunikace  po  dopravní  nehodě  v
Jevíčku.  Na  místě  se  již  nachází  městská  policie  Jevíčko  a  PČR.  Vozidla  stojí  na  kolech  na
komunikaci, u každého poškozena přední kola. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin.
Provedeno zajištění  místa  nehody, protipožární  opatření  a po domluvě s policií  prováděn odtah
vozidel  na  odstavnou plochu.  Při  odtahu prvního vozidla  došlo k  úniku provozních kapalin  na
komunikaci,  zasypáno  sorbentem.  U  druhého  vozidla  provedena  výměna  poškozeného  kola  za
rezervu. Po zprůjezdnění a úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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