
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červenec 2020

2020_4  4   -   16  .   36   hodin –   1  .   7  . –   ostatní pomoc, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka  vyslána  KOPIS Pardubice na ostatní  pomoc do léčebného ústavu v Jevíčku.  Mělo se
jednat o zaskočené  dveře. Po příjezdu na vrátnici léčebny zjištěno, že se zde  nic takového  nena-
chází. Oznámeno na KOPIS a dále zjištěno, že oznamovatelka se pravděpodobně léčí s psychickou
poruchou a jedná se o nepravdivé informace. Poté se jednotka vrací na základnu.

2020_4  5   -   13  .   50   hodin –   6  .   7  . –   dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení  

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č. 366 Jevíčko směr Chornice. Na
místě zjištěno, že  se jedná o střet dvou osobních automobilů , kdy jeden projel  příkopu, poškodil
dopravní značení a stojí na kolech v poli, druhy stojí na kolech na komunikaci. Všichni účastníci
mimo vozidla, nikdo nepožaduje lékařské ošetření. Událost bez úniku provozních kapalin. Prove-
deno zajištění místa nehody, protipožární opatření a řízení dopravy v místě zásahu. Příjezd PČR a
ZZS. Jeden zraněný předán předána do péče ZZS. Příjezd dopravní policie. Po zdokumentování DN
provedeno vytažení havarovaného vozidla z pole, jeho odtah si zajistil majitel. Po úklidu komunika-
ce a odstranění následků dopravní nehody se jednotka vrací na základnu.

2020_4  6  _1  7   -   14  .   48   hodin –   15  .   7  . – technická pomoc,   čerpání vody, Vranová  

Lhota
Technika: Fiat Ducato, 1+4, Peugeot Boxer, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Vranová Lhota, JSDH Chornice, JSDH Městečko Trnávka
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na čerpání vodní laguny u obce Vranová Lhota. Po příjezdu na
místo se zde nachází jednotky Vranová Lhota a Městečko Trnávka. Po zjištění, co je požadováno a
po domluvě s veliteli zúčastněných JPO bylo započato s čerpáním vody z vodní laguny na poli s ku-
kuřicí do řeky Třebůvka. Na požadované čerpání neměly JPO dostatečné prostředky,hlavně hadice.
Tyto byly průběžně dováženy. Na místo se dostavila starostka obce Vranová Lhota,vysvětlila celou
záležitost. Odhadem jí byl sdělen přibližný čas čerpání technikou, která byla na místě, čas odhadem
88 hodin. Poté Fiat Ducato přejíždí s částí jednotky k události  v Bělé u Jevíčka, zbytek jednotky
pokračuje v čerpání. Čerpání bylo kolem 19.00 hod. Ukončeno a jednotka se vrací na základnu.

2020_4  7  _1  8   -   16  .   37   hodin –   15  .   7  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

stavů, Bělá u Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, Fiat Ducato,1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Bělá u Jevíčka, PČR



Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do obce Bělá u Jevíčka. Současně k udá-
losti přejíždí část jednotky s vozidlem Fiat Ducato z události ve Vranové Lhotě. Nay místě průzku-
mem zjištěno, že se jedná o propadený strop v domě s více byty. Na místě se nenacházela žádná
zraněná osoba. Elektrická energie vypnuta. V tuto chvíli se na místo dostavila jednotka HZS Morav-
ská Třebová a další práce probíhají podle pokynů velitele zásahu: zajištění místa události, evakuace
předmětů, spolupráce se starostou obce, zajištění statika, zajištění vysokozdvižné plošiny a dovoz
stavebního skluzu na suť. Po předání místa zásahu majiteli se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_4  8  _1  9   -   23  .   09   hodin –   19  .   7  . –   ostatní pomoc, AED, Biskupice  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob s AED do obce Biskupice. Na místě již za-
sahuje  ZZS.  Po  domluvě  pomoc s  ošetřením pacienta  a  transport  pacienta  do  sanitky.  Poté  se
jednotka vrací na základnu.

2020_4  9   -   13  .   55   hodin –   23  .   7  . – technická pomoc, odstranění   obtížného hmyzu,  

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečného hmyzu do obce Jevíčko. Na místě
průzkumem  zjištěno, že se jedná o vosy na balkoně v prvním nadzemním patře bytového domu.
Vosy odstraněny za pomoci včelařských pomůcek a spreje proti hmyzu. Poté se jednotka vrací na
základnu.

2020_  50   -   17  .   13   hodin –   25  .   7  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečných stavů na silnici č.  366 Jevíčko
směr Zadní Arnoštov. Na místě zjištěno, že pod mostem došlo k úniku digestátu ze zemědělského
stroje. Digestát po celé komunikaci v délce asi 150 metrů, vozovka kluzká a zapáchá. Místo za-
jištěno výstražnými kužely, zažádáno o druhou CAS Jevíčko a PČR na řízení dopravy. Digestát
opláchnut z vozovky za pomoci dvou C proudů se smáčedlem a rozředěn vodou. Po předání místa
zástupci Hanácké zemědělské společnosti  se jednotka vrací na základnu. 

2020_  51   -   16  . 2  0   hodin –   30  .   7  . – technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu nad komunikaci u Smolenské přehrady.
Na místě zjištěno, že se jedná o nahnutý listnatý strom menšího průměru, nakloněný nad vozovku.
Zastavena  doprava  a  pomocí  motorové  pily  strom pokácen  a  rozřezán.  Po  úklidu  vozovky  se
jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2020/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


