
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

prosinec 2020

2020_  82  _  32   -   15  .   04   hodin –   03  .   12  . –   požár, nízké budovy, Březina  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Březina, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár sazí v komíně do obce Březina. Na místě se nachází
místní jednotka. Průzkumem zjištěno: jedná se o požár sazí v komíně rodinného domu, krbová kam-
na vybrána, zastaven přívod vzduchu. Kontrola obytných částí a komínového tělesa. Saze hoří už
jen od komínových dvířek na půdě směrem k hlavě komína. Příjezd HZS Moravská Třebová. Další
práce prováděny podle pokynů VZ. Následně jednotka Jevíčko odeslána zpět na základnu.

2020_  83  _  33   -   14  .   34   hodin –   04  .   12  . – technická pomoc, odstranění   stromu,  

Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění  stromu na silnici  mezi  Jaroměřicemi a Šubí-
řovem. Na místě již hlídka MP Jevíčko. Jednalo se o jehličnatý strom přes celou komunikaci. Po-
mocí motorové pily strom rozřezán a po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2020_  84   -   21  .   30   hodin –   04  .   12  . – technická pomoc, odstranění   stromu, Jevíčko,  

Zadní Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici mezi Jevíčkem a Zadním Arnoš-
tovem. Na místě zjištěno, že se jedná o vyvrácený jehličnatý strom přes celou komunikaci. Prove-
deno zastavení dopravy, nasvícení místa zásahu osvětlovacím stožárem z CAS 20 a strom rozřezán
za pomoci motorové pily. Po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2020_  85   -   22  .   05   hodin –   04  .   12  . –   požár, lesní porost, dohašení ohnišť, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Při návratu z předchozí události zjištěno hořící ohniště v lese. Tato skutečnost oznámena na KOPIS.
Provedeno nasvícení místa zásahu a za pomoci jednoho C proudu a ručního nářadí provedeno roz-
hrabání a dohašení hořící hromady klestí. Příjezd HZS Moravská Třebová. Další práce prováděny
podle pokynů VZ. Po likvidaci požáru se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_  86   -   10  .   06   hodin –   10  .   12  . – technická pomoc, odstranění   stromu, Březinky,  

Nectava
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla za pomoci ručního nářadí  odstranění nalomené větve nad vozovkou. Po  úklidu

komunikace se vracíme na základnu.



2020_  87  _  35   -   12  .   10   hodin –   14  .   12  . –   požár, nízké budovy, Biskupice  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka,
PČR, vyšetřovatel HZS Svitavy

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár kůlny do obce Biskupice. Na místě zjištěno, že hoří
propadlé zbytky třešní konstrukce a další dřevěné materiály ve zděné kůlně.  Kontrola, zda se v ob-
jektu nachází elektrická přípojka či další nebezpečné předměty. Nasazen jeden C proud. Lokalizace
požáru. Příjezd dalších jednotek. Velení u zásahu předáno veliteli družstva HZS M.T. Další práce
prováděny podle jeho pokynů. Po dokumentaci požářiště vyšetřovatelem HZS provedeno dohašení
a po předání místa zásahu se jednotka vrací na základnu.

2020_  88   -   16  .   59   hodin –   17  .   12  . –   dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS, MP Jevíčko
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  dopravní  nehodu  se  zraněním  na  silnici  Jevíčko  směr
Křenov. Na místě již MP Jevíčko a dále zjištěno, že se jedná o jeden osobní automobil v příkopě na
kolech. Ve vozidle cestovaly dvě osoby, obě mimo vozidlo.  Poskytnuta předlékařská pomoc. Prove-
deno zajištění místa nehody, osvětlení místa zásahu, protipožární opatření. Drobný únik provozních
kapalin řešen sorpčními rohožemi. Příjezd HZS Moravská Třebová a ZZS. Zraněná osoba předána
do péče ZZS.  Po zdokumentování místa dopravní nehody vytaženo havarované vozidlo na komu-
nikaci a naloženo na odtahovou službu. Po úklidu použitého nářadí se jednotka vrací na základnu.

2020_  89   -   17  .   46   hodin –   22  .   12  . –   dopravní nehoda se zraněním, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním na silnici Jevíčko směr Uhřice.
Na místě se již nachází hlídka MP Jevíčko. Zjištěno, že se jedná o jeden osobní automobil (částečně
na silnici a částečně v příkopě. Poskytnuta předlékařská pomoc. Povolána ZZS. Provedeno zajištění
místa nehody, protipožární opatření. Událost bez úniku provozních kapalin. Na místo postupně při-
jíždí ZZS, HZS Moravská Třebová a PČR. Zraněná předána do péče ZZS a velení u zásahu předáno
veliteli družstva HZS Moravská Třebová. Další práce prováděny podle jeho pokynů. Po zdokumen-
tování DN PČR provedeno vytažení vozidla a po předání majiteli se jednotka vrací na základnu.

2020_  90  _  36   -   05  .   54   hodin –   25  .   12  . –   ostatní pomoc, transport pacienta,  

Biskupice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Biskupice. Na místě již ZZS.
Podle jejích pokynů proveden transport pacienta  do sanitky.

2020_  91  _  10ZOC   –   xx.     04   hodin –   29  .   12  . –   činnost jednotky,  technická pomoc,  

o  plach komunikace, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla oplach komunikace po výkopových pracích v prostoru gymnázia v Jevíčku.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


