
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

říjen 2020

2020_  68   -   10  .   59   hodin –   2  .   10  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

stavů,   Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 T 815-7, 1+0

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění kafilerního odpadu z komu-
nikace v obci Jevíčko. Na místě v křižovatce ulic Okružní II a Biskupická se nachází nákladní vozi-
dlo s přívěsem, který odvážel  drůbeží  odpad. Na vozovce na nachází  hromádky slepičích střev,
zčásti rozježděné projíždějícími automobily. Zastaven provoz na komunikaci pomocí výstražných
kuželů. Na místo přijíždí hlídka MP Jevíčko, která řídí dopravu. Za pomoci lopat a košťat prove-
deno hrubé očištění komunikace. Cestou KOPIS povolána CAS 30 JSDH Jevíčko. Proveden oplach
nákladního automobilu a kontejnerů na odpad. Poté za pomoci jednoho C proudu z CAS 20 se smá-
čedlem ECO CLEAN proveden oplach a odmaštění komunikace. Dále proveden oplach komunika-
ce z CAS 30 za pomoci kropící lišty. Po sbalení použitého nářadí a doplnění vody se jednotka vrací
na základnu.

2020_  69  _0  9  ZOC -   10  . 2  6   hodin –   7  .   10  . –   činnost jednotky,   technická pomoc,  

oplach komunikace, Zadní Arnoštov
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla na žádost starosty obce oplach komunikace v Zadním Arnoštově.

2020_  70  _  25   -   13   2  7   hodin –   8  .   10  . –   ostatní pomoc, pád osoby, Březina  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice s AED do obce Březina. Na místě zjištěno, že se jedná o pád
osoby ze stupačky popelářského vozu. Osoba na zemi, v bezvědomí. Na místě ZZS. Spolupráce se
ZZS včetně resuscitace. Po konstatování exitu úklid použitého vybavení. Po oplachu komunikace se
jednotka vrací na základnu. 

2020_  71  _  26   -   05  . 2  3   hodin –   14  .   10  . – technická pomoc,   čerpání vody, Vranová  

Lhota
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, Peugeot Boxer, 1+4, CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Vranová Lhota, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Chornice, HZS
Moravská Třebová, řídící důstojník HZS UO Svitavy

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do obce Vranová Lhota. Na místo vyjíždí
CAS 20, DA Peugeot Boxer odvolán KOPIS na událost jinou událost. Poté také přejíždí do Vranové
Lhoty. Na místě zjištěno, že se jedná o rodinný dům, který je zatopen včetně přilehlých prostor a za-
hrady vodou z řeky Třebůvky a nedalekého potoka. Na místě JSDH Vranová Lhota a JSDH Městeč-
ko Trnávka, které provádějí čerpání vody. Po domluvě s velitelem místní jednotky započato s čerpá-
ním vody. Na místě necháno vozidlo Peugeot BOxer se dvěma čerpadly a CAS 20 odjíždí zpět na
základnu. Domluveno případné střídaní našich členů. V odpoledních hodinách povolána opět CAS
20 na místo zásahu.  Voda stoupá a stále vydatně prší. Po domluvě s velitelem družstva HZS M.T.,
řídícím důstojníkem UO HZS SY a starostkou obce prováděny následující práce: čerpání vody,
zajištění pytlů s pískem a jejich dovoz, stavba provizorních hrází z pytlů, zajištění dovozu pytlů s
pískem, zapůjčení dvoulomorových pytlů s pískem, zapůjčení plničky na protipovodňové pytle.



 CAS 20 odvolána KOPIS na jinou událost, poté se vrací zpět. Po zabezpečení budovy a zjištění, že
řeka Třebůvka kulminuje je na pokyn VZ zastaveno čerpání. Vodní hladina se již nezvedá, proto
rozhodnuto o ukončení činnosti. Po sbalení použitých prostředků se jednotka Jevíčko vrací s oběma
vozidly zpět na základnu.

2020_  72  _  27   -   05  .   38   hodin –   14  .   10  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

stavů, Jaroměřice
Technika: Peugeot Boxer, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Při výjezdu na čerpání vody do Vranové Lhoty vozidlo odvoláno operačním střediskem na zapla-

venou silnici Jaroměřice směr Šubířov.  Za pomoci ručního nářadí silnice zbavena vody, naplavenin
a větví. Poté vozidlo přejíždí do Vranové Lhoty.

2020_  73   -   11  .   34   hodin –   14  .   10  . –   ostatní pomoc, monitoring, Zadní Arnoštov  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice do Zadního Arnoštova na usměrnění toku vody z komunikace.
Na místě zjištěno, že vlivem deštivého počasí proudí voda po komunikaci. Za pomoci ručního nářa-
dí vykopány odtokové žlábky z komunikace do příkopy a potoka. Po opadnutí vody a úklidu použi-
tého nářadí se jednotka vrací na základnu. 

2020_  74   -   16  .   02   hodin –   14  .   10  . – technická pomoc,   čerpání vody, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka za pomoci elektrického kalového čerpadla provedla vyčerpání vody  ze sklepa rodinného

domu v Jevíčku.

2020_  75   -   08  .   38   hodin –   15  .   10  . – technická pomoc,   čerpání vody, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka za pomoci elektrického kalového čerpadla provedla vyčerpání vody  ze sklepa rodinného

domu v Jevíčku.

2020_  76  _  28   -   13  .   43   hodin –   20  .   10  . – technická pomoc, odstranění   stromu,  

Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Jaroměřice směr Šubířov. Na
místě zjištěno, že se  jedná o menší jehličnatý strom přes komunikaci. Strom rozřezán za pomoci
motorové pily a po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.



2020_  77   -   13  .   04   hodin –   21  .   10  . – technická pomoc,   čerpání vody, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla čerpání vody ze sklepa rodinného domu po poruše vodovodního řádu. Během

zásahu odvolána k požáru v Biskupicích.

2020_  78  _  29    -   13  .   16   hodin –   21  .   10  . –   požár, nízké budovy, Biskupice  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 T 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, JSDH
Městečko Trnávka, HZS Moravská Třebová, PČR, vyšetřovatel HZS UO Svitavy

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice od čerpání vody ze sklepa v Jevíčku na požár udírny do obce
Biskupice. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o požár střechy hospodářského stavení, kdy je
plamenným hořením zasažena skoro celá střecha. Zažádáno o posilové jednotky. Provedeno rozvi-
nutí dvou C proudů od rozdělovače a započato s hasebními pracemi a ochranou obytné budovy.
Hasební práce probíhají vně budovy. Příjezd JSDH Chornice a JSDH Jaroměřice. Zajištěno dopl-
ňování CAS 20 a zřízen třetí C proud. Příjezd dalších jednotek a velení u zásahu předáno veliteli
družstva HZS Moravská Třebová. Další práce probíhají podle jeho pokynů: hašení požáru, ustavení
nastavovacích  žebříků,  rozebírání  konstrukcí,rozřezání  konstrukcí  za  pomoci  motorových  pil,
vyhrabání a odnos shořelého materiálu,  dohašování skrytých ohnisek. Práce probíhají  v dýchací
technice. Zřízeno čerpací stanoviště u nadzemního hydrantu v Biskupicích naproti palírně a CAS 30
provádí  kyvadlovou  dopravu  a  doplňování  vody  do  zasahujících  cisteren.  Po  likvidaci  požáru
jednotky postupně odesílány na základny a po dohodě s velitelem zásahu a vyšetřovatelem zůstavá
na místě na dohlídku CAS 30 v počtu 1+2 do 24.00 hodin. CAS 20 přejíždí zpět k události čerpání
vody ze sklepa v Jevíčku.

2020_  79   -   12  .   21   hodin –   30  .   10  . –   ostatní pomoc, transport pacienta, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jevíčko. Na místě již ZZS. Ve
spolupráci provedeno uložení pacienta do vakuové matrace a jeho transport z 3. nadzemního podla-
ží do sanitky. Poté se jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


