
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

říjen 2019

2019_75_31_12ZOC - 07. 30 hodin – 8. 10. - činnost jednotky,technická pomoc,
dovoz vody, Cetkovice

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

Jednotka provedla dovoz vody a natlakování potrubí v obci Cetkovice.

2019_76 - 13. 13 hodin – 12. 10. - požár, průmyslové objekty, sklady, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2, CAS 30 T 815-7,1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár – zadýmení haly . Na místě průzkumem zjištěn kouř v
v  II.  nadzemním podlaží  výrobní  haly.  .  Plamenné hoření  nezhištěno.  Při  neustálém průzkumu
provedeno  přirozené  odvětrání  objektu  a  evakuace  šesti  pracovníků  na  seřadiště  před  budovu.
Příjezd JSDH Velké Opatovice a Chornice – postaveny do zálohy na místě události.  Po příjezdu
HZS Moravská Třebová předáno velení u zásahu, prováděno měření termokamerou a vyhledávání
ohniska požáru. Po domluvě s VZ se jednotky postupně vrací na základny.

2019_77 - 08. 45 hodin – 13. 10. - dopravní nehoda se zraněním, Jevíčko směr
Zadní Arnoštov

Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu mezi obcemi Jevíčko - Zadní Arnoštov. Po
příjezdu na místo průzkumem zjištěno,  že se jedná o jeden osobní automobil,  který narazil  do
stromu. Zraněnému řidiči poskytli předlékařskou pomoc kolem jedoucí řidiči. Pokračovali jsme v
poskytování předlékařské první pomoci. Provedli protipožární opatření, označení a uzavření místa
nehody. Po příjezdu jednotky HZS M. T předáno velení jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly
dle  jeho  pokynů.  Zraněný  řidič  následně  předán  do  péče  ZZS.  Po  skončení  činnosti  jednotka
odeslána zpět na základnu.

2019_78  _32 - 07. 37 hodin – 18. 10. - unik nebezpečných látek na pozemní  
komunikaci, Chornice

Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR

Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  únik  nebezpečné  látky  na  komunikaci  mezi  obcemi
Biskupice – Chornice. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že se jedná o poškozenou palivovou nádrž
nákladního  vozidla od upadlého předního  kola.  Provedli  jsme zajištění  místa  události,  utěsnění
proražené nádrže pomocí havarijního tmelu,  jímání  unikající  nafty  do úkapové vaničky.  Uniklá
nafta byla jímána pomocí sorbentu. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení
jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. 

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2019/
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