
 

 

 
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 

    

květen 2020 

 

2020_28_05ZOC - 12. 08 hodin – 5. 5. - činnost jednotky, technická pomoc, 
dovoz vody, Jevíčko 

Technika: CAS 20 Renault, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka provedla dovoz vody v obci Jevíčko. 

 

2020_29 - 17. 01 hodin – 15. 5. – požár, nízké budovy, Jevíčko 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5, Fiat Ducato, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová, HZS 

Svitavy, PČR 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o požár 

v komínovém tělese. Provedeno vybrání kotle, uzavření přívodu vzduchu a kontrola obytných míst-

ností a půdního prostoru. Současně prováděno přirozené odvětrávání obytných prostor. Ohlášena lo-

kalizace požáru. Na místo se postupně dostavují povolané jednotky PO, které jsou odesílány zpět na 

základny. Po příjezdu HZS M.T. provedena kontrola komínového tělesa termokamerou a poučení 

majitele. Komín ponechán kontrolovaně vyhořet, na místě zůstává jednotka Jevíčko. Po opětovné 

kontrole komínového tělesa a předání majiteli se jednotka vrací na základnu. 
 

 

2020_30_12 - 15. 21 hodin – 19. 5. - požár, nízké budovy, Vranová Lhota 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Vranová Lhota, HZS Moravská 

Třebová, PČR 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár chaty do obce Vranová Lhota. Na místě a po nahlášení 

se veliteli zásahu jednotka postavena do zálohy na místě události. Po likvidaci požáru jsme odesláni 

zpět na základnu. 

 

2020_31 - 13. 23 hodin – 23. 5. – technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, MP Jevíčko, PČR 

Jednotka vyslána k technické pomoci do obce Jevíčko - pád části stromu na osobní automobily na 

parkovišti. Po příjezdu na místo průzkumem zjištěno, že u vzrostlých stromů v parčíku došlo k roz-

lomení části stromu a jeho část spadla na zaparkované automobily na parkovišti. Nezjištěn žádný 

výskyt zraněných osob. Na místě se již nachází strážníci Městské policie Jevíčko a starosta obce 

Jevíčko. Vzhledem k práci ve výškách požádáno o výškovou techniku JSDH Velké Opatovice. Pro-

vedeno zajištění místa události, zjištěni majitelé zaparkovaných vozidel. Rozlomená část stromu také 

zasahovala do telekomunikačního vedení. Provedeno upevnění rozlomené části stromu k jeho kmeni, 

dále za pomoci motorové pily započato s jeho postupným rozřezáváním z výškové techniky. Během 

prací v koruně stromu zjištěno několik dalších rozlomených větví. Bylo proto rozhodnuto o jejich 

odstranění. Po skončení prací a očištění pozemní komunikace se jednotky vrací zpět na základnu. 

 

 

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na 

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

 

          

 

         Stanislav Ducháček 

         velitel JSDH, město Jevíčko 


