
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

září 2020

2020_  57  _  20   -   10  .   39   hodin –   1  .   9  . – technická pomoc,   vytažení sanity, Vrážné  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána na technickou pomoc - vytažení zapadlé sanity do obce Vrážné. Na místě zjištěno,
že vozidlo ZZS při jízdě k pacientovi sjelo ze zpevněné cesty a zabořilo se do hlíny. Celý travnatý
prostor byl vlivem deště silně podmáčen a samotný příjezd k sanitce a ustavení naší techniky bylo
komplikované. Za pomoci navijáku z CAS 20, ručního lanového navijáku, tažných lan a popruhů
byla sanitka na několik pokusů opatrně vytažena bez poškození na zpevněnou cestu.  Po úklidu
použitého nářadí se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_  58   -   09  .   03   hodin –   14  .   9  . –   ostatní pomoc, transport pacienta, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta po úrazu z lesa směr Zadní Arnoštov. Po
vyhlášení  poplachu kontaktován  dále operačním důstojníkem velitel  jednotky s  požadavkem na
osobní automobil, jelikož se jedná o úraz v nepřístupném terénu a není přesně udáno místo úrazu.
Velitelem vyžádána součinnost MP Jevíčko a zapůjčeno vozidlo města Jevíčko. Po příjezdu co nej-
blíže k místu byla vozidla odstavena a vzhledem k nepřístupnému terénu pokračováno po vybavení
se prostředky pro předlékařskou pomoc a transport pacienta pěšky. Na místě zjištěno, že se jedná o
jednu zraněnou osobu, při vědomí, s poraněním dolní končetiny. Poskytnuta předlékařská pomoc.
Příjezd ZZS, PČR, MP Jevíčko a HZS M.T. Prováděna spolupráce při ošetřování pacienta podle po-
kynů ZZS a následný transport zraněného ve vakuové matraci do vozidla ZZS. Po ukončení všech
činností a sbalení použitého materiálu se jednotka vrací na základnu.

2020_  59_  0  8  ZOC -   08  .   01   hodin –   18.     9  . –   činnost jednotky,  technická pomoc,  

dovoz vody, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na žádost starosty obce na dovoz vody do mateřské školy v Jevíčku. Po příjezdu na-
taženo vedení B proudem přes nastavovací žebřík na střechu budovy, kde byla dodávána voda pro
provedení zátopové zkoušky zrekonstruované střechy.

2020_  60  _  21   -   15  . 2  1   hodin –   18  .   9  . –   dopravní nehoda, uvolnění komunikace,  

odtažení, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Jaroměřice. Na místě průzkumem
zjištěno:jedná se o jeden osobní automobil na boku v příkopě, řidič mimo vozidlo. Cestou KOPIS
zažádáno o ZZS a PČR. Provedeno zajištění místa nehody, předlékařská pomoc,protipožární opat-
ření a řízení dopravy v místě zásahu. Drobný únik provozních kapalin zasypán sorbentem. Na místo
se postupně dostavila PČR a po urgenci i ZZS. Řidič předán do její péče. Po zdokumentování neho-
dy dopravní policií vozidlo převráceno na kola a vytaženo z příkopy. Naloženo na odtahovou služ-
bu. Po odstranění následků dopravní nehody a úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.



2020_  61  _  22   -   10  .   35   hodin –   21  .   9  . – technická pomoc,   likvidace obtížného  

hmyzu, Bělá u Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci - odstranění nebezpečného hmyzu do obce Bělá u
Jevíčka.  Po  příjezdu  průzkumem zjištěno,  že  se  jedná  o  větší  sršní  hnízdo  na  půdě.  Členové
jednotky vystrojeni ochrannou včelařskou kombinézou a kuklou následně provedli odstranění toho-
to hnízda. Po úklidu technických prostředků se jednotka vrací zpět na základnu.

2020_  62   -   08  . 2  6   hodin –   24.     9  . – technická pomoc,   likvidace obtížného hmyzu,  

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána na technickou pomoc, odstranění nebezpečného hmyzu do Jevíčka, střediska pe-
čovatelské služby. Na místě zjištěno, že se jedná o větší vosí hnízdo pod balkony. Za pomoci na-
stavovacího žebříku, včelařských pomůcek a spreje proti hmyzu hnízdo odstraněno, po úklidu pou-
žitých prostředků se jednotka vrací na základnu.

2020_  63   -   18  .   43   hodin –   25  .   9  . –   požár, popelnice, kontejner, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Jevíčko. Na místě průzkumem zjištěno, že se
jedná  o  požár  plastového  kompostéru  s  biologickým  odpadem  na  dvorku  rodinného  domu.
Kompostér postaven vedle kůlny se dřevem, začínají ohořívat desky na kůlně. Započato s hasební-
mi pracemi za pomoci vysokotlakého proudu z CAS 20. Lokalizace požáru. Na místo přijíždí JSDH
Chornice, ta je odeslána z důvodu dostatku sil a prostředků zpět na základnu. Provedeno rozhrabání
biologického odpadu a jeho prolití vodou. Kontrola kůlny a v ní uloženého dřeva, zda nebyla zasa-
žena požárem. Vzhledem k večerním hodinám natažen přenosný osvětlovací stožár a provedeno
osvětlení místa zásahu. Likvidace požáru. CAS 30 JSDH Jevíčko odeslána zpět na základnu. Vy-
čkání na místě na příjezd vyšetřovatele HZS Svitavy. Během celého zásahu prováděno řízení do-
pravy na ulici Kostelní. Po domluvě s  vyšetřovatelem a sbalení použitých prostředků se jednotka
vrací na základnu.

2020_  64   -   09  .   36   hodin –   28  .   9  . – technická pomoc,   dovoz vody, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, Fiat Ducato, 1+4, CAS 30 T 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, JSDH Křenov
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc, čerpání vody do OLÚ Jevíčko. Na místě
zjištěno, že vlivem poruchy čerpadla, doplňujícího místní vodojem je celý léčebný ústav bez vody a
jejich vodojem je úplně prázdný. Po domluvě s firmou, zajišťující opravu, technikem VHOS a s ve-
doucím údržby sanatoria provedeno natažení cca. 200 metrů hadic B mezi hydrantovou sítí vně a
uvnitř sanatoria s tím, že VHOS provede zavodnění této sítě a přes propojení hadicemi nouzově do-
pustíme vodojem. Toto se ovšem nepodařilo. Po dohodě na žádost vedoucího údržby rozhodnuto o
dovozu vody do vodojemu pomocí cisteren, aby byla zásoba do provedení opravy čerpadel. Cestou
KOPIS povolány jednotky Jaroměřice a Křenov. Prováděno plnění vodojemu kyvadlovou dopravou
vody za pomoci B proudu. Čerpací stanoviště zřízeno u hydrantu před hasičárnou v Jevíčku. Po
dovozu požadovaného množství vody se jednotky postupně vrací na základny.



2020_  65   -   11  .   31   hodin –   29  .   9  . –   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 Chorni-
ce. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu jednoho osobního automobilu. Vo-
zidlo se nachází na kolech v příkopě, zraněná řidička mimo havarované vozilo. Na místě hlídka
městské policie Jevíčko. Zastaven provoz na komunikaci, zraněné poskytnuta předlékařská pomoc.
Zažádáno o ZZS a PČR. Provedeno zajištění místa nehody a protipožární opatření. Událost bez
úniku provozních kapalin.  Postupný příjezd ZZS a PČR. Zraněná osoba předána do péče ZZS.
Příjezd HZS Moravská Třebová, velení předáno veliteli  družstva HZS M.T. Po příjezdu dopravní
policie a domluvě s velitelem zásahu se jednotka Jevíčko vrací na základnu.

2020_  66  _  23   -   11  . 24 hodin –   30  .   9  . –   ostatní pomoc, záchrana osob, AED,  

Chornice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob s AED do obce Chornice. Po příjezdu na
místo zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí v pokoji rodinného domu. Započato s resuscitací s
podporou AED. Výboj nedoporučen. Pokračováno v resuscitaci. Příjezd ZZS. Pokračováno podle
pokynů lékaře, který krátce nato konstatoval exitus. Příjezd HZS Moravská Třebová. Po domluvě s
lékařem a sbalení použitého vybavení se obě jednotky vrací na základny.

2020_  67  _  24   -   13  .   08   hodin –   30  .   9  . – technická pomoc,   otevření uzavřených  

prostor, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - otevření zabouchnutých dveří do obce
Jaroměřice. Na místě se již nachází PČR. Jedná se o zabouchnuté bezpečnostní dveře v rodinném
domě, uvnitř zapnutý plynový sporák. Bezpečnostní dveře se za pomoci našeho nářadí nepodařilo
otevřít.  Při  dalším průzkumu nalezeno pootevřené ventilační okno do koupelny. Za pomoci na-
stavovacího žebříku a nářadí pro vstup do uzavřených prostor okno otevřeno a proveden vstup do
objektu. Otevření vstupních dveří a zastavení plynu. Po úklidu použitého vybavení se jednotka vrací
na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


