
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

únor 2020

2020_03 - 11. 12 hodin – 4. 2. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
směr Křenov

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

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Jevíčko směr Křenov. Na místě
hlídka  MP  Jevíčko.  Jehličnatý  strom  vyvrácený  přes  celou  komunikaci  rozřezán  za  pomoci
motorové pily a po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2020_04_01ZOC - 08. 42 hodin – 5. 2. - činnost jednotky, technická pomoc,
oplach vozovky, OLÚ Jevíčko

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

Jednotka provedla oplach komunikace u sanatoria v Jevíčku.

2020_05 -   07  .  38   hodin –   8  . 2. - dopravní nehoda   se zraněním, Jevíčko směr  
Uhřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR

Jednotka vyslána KOPIS k DN na silnici  mezi obcemi Jevíčko - Uhřice.  Po příjezdu na místo
zjištěno, že se jedná o DN jednoho osobního automobilu.  Automobil  se nachází na střeše mimo
pozemní komunikaci. Řidičce poskytnuta předlékařská pomoc, provedeno zajištění místa nehody a
protipožární opatření. Po příjezdu ZZS předána zraněná osoba do péče lékaře. Na vozidle nezjištěn
únik provozních kapalin. Po dobu zásahu jsme prováděli řízení provozu na pozemní komunikaci.
Během  zásahu  prováděn  posyp  namrzlé  vozovky  vozidly  SÚS.  Po  příjezdu  Policie  ČR  a
zadokumentování nehody bylo vozidlo převráceno zpět  na kola a  po příjezdu vozidla odtahové
služby jsme pomohli s naložením havarovaného vozidla. Po očištění komunikace se jednotka vrací
zpět na základnu.

2020_06 -   11  .   38   hodin –   10  . 2. - dopravní nehoda   se zraněním, Jevíčko směr  
Chornice

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, MP Jevíčko, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS k DN osobního automobilu na silnici mezi obcemi Jevíčko - Chornice.
Před naším  příjezdem na místo dorazila hlídka Městské policie Jevíčko. Po příjezdu průzkumem
zjištěno, že se jedná o DN jednoho osobního automobilu. Vozidlo zůstalo na kolech mimo pozemní
komunikaci  v poli.  Řidič se při  našem příjezdu nacházel mimo vozidlo. Provedena protipožární
opatření,  nezjištěn  únik  provozních  kapalin.  Řidiči  poskytnuta  předlékařská  první  pomoc.  Po
příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení jejímu veliteli. Následně po dohodě s VZ
se jednotka vrací zpět na základnu.



2020_07 -   15  .   52   hodin –   10   2. -   ostatní pomoc, odstranění nebezpečných stavů,  
Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS k monitoringu znečištění ovzduší v obci Jevíčko. Zjištěno, že se jedná o
znečištění pozemní komunikace kafilerními zbytky. Tyto již před naším příjezdem někdo odstranil a
na silnici zbyla jen jejich nepatrná část rozježděná projíždějícími vozidly v délce asi 70 metrů. Po
příjezdu hlídky Městské policie Jevíčko byla tato část komunikace uzavřena. Za pomocí jednoho
proudu C a smáčedla jsme provedli oplach komunikace. Během činnosti na místo dorazila jednotka
HZS Moravská Třebová. Po dohodě s místním velitelem nepřebírá velení u zásahu a vrací se zpět
na základnu. Po očištění komunikace a skončení prací se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_08 -   07  .   42   hodin –   11   2. -   technická pomoc, odstranění nebezpečných  
stavů, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS k TP do obce Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o uvolněné střešní
tašky  na  střeše  rodinného  domu.  Pomocí  nastavovacích  žebříků  vytvořen  z  půdy  přístup  k
poškozenému  místu  střechy  a  provedena  provizorní  oprava.  Strážník  Městské  policie  Jevíčko
zajišťuje bezpečnostní prostor kolem opravované budovy. Po skončení práce se jednotka vrací zpět
na základnu.

2020_0  9_02   -   19  .   06   hodin –   17  . 2. -   ostatní mimořádné události, dovoz  
materiálu, Slepotice

Technika: Fiat Ducato, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, jednotky HZS PaK, jednotky JSDH PaK, PČR, ZZS, veterinární správa,

HZS ZU Hlučín
Jednotka  provedla  na  žádost  HZS  PaK  dovoz  várnic  a  teplovzdušného  naftového  topení  pro
zasahující jednotky.

2020_  10   -   16  .   02   hodin –   18  . 2. -   planý poplach, OLU Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 T 815-7,1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár nad OLU Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o
nahlášené pálení klestí po lesní těžbě. Po konzultaci s KOPIS a vyšetřovatelem HZS provedeno
poučení pracovníků, provádějící pálení. Po písemném předání místa zásahu se jednotka vrací na
základnu.



2020_  11_  03   -   21  . 2  5   hodin –   18  . 2. -   technická pomoc, odstranění nebezpečných  
stavů, Bělá u Jevíčka

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR

Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  odstranění  úniku  oleje  z  proražené  vany  osobního
automobilu v obci Bělá u Jevíčka. Na místě zjištěno, že došlo k úniku cca. 4 litrů motorového oleje
na komunikaci. Provedeno zajištění místa nehody, protipožární opatření, zasypání úniku sorbentem.
Příjezd  hlídky  PČR,  která  událost  nešetří.  Majitel  si  zajistil  odtažení  vozidla  a  po  úklidu
komunikace se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_  12-04   -   07  .   42   hodin –   21  . 2. -   požár, nízké budovy, Městečko Trnávka  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 T 815-7, 1+3

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

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Městečko Trnávka. Po příjezdu a nahlášení se
veliteli zásahu prováděny hasební a jiné práce podle jeho pokynů. Poskytnuta předlékařská pomoc s
kyslíkovou terapií osobě, nadýchané kouře a její následné předání ZZS, doplňování vody do CAS
HZS  M.T.,  kyvadlová  doprava  vody  z  místní  hydrantové  sítě,  vytvoření  záložního  proudu  na
ochranu střechy a průzkum střechy objektu za použití nastavovacích žebříků a dýchací techniky. Po
skončení všech prací je jednotka odeslána po domluvě s VZ zpět na základnu.

2020_  13   -   00  .   20   hodin –   24  . 2. -   technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko  
směr Zadní Arnoštov

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Jevíčko směr Zadní Arnoštov.
Na místě se nachází strom přes celou komunikaci. Rozřezán za pomoci motorové pily a po úklidu
vozovky se jednotka vrací na základnu.

2020_  14  _0  5   -   04  .   07   hodin –   24.   2. -   technická pomoc, odstranění stromu,  
Březinky - Nectava

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu z železniční trati v obci Nectava. Na místě
se nachází strom přes koleje. Rozřezán za pomoci motorové pily a po úklidu kmene a haluzí se
jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2020/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko


