
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

červen 2021

202  1  _  30   -   09  .   56   hodin –   03     06  . –   ostatní pomoc, záchrana osob s AED, Jevíčko,  

Zadní Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR, MP Jevíčko
Jednotka  vyslána  za  záchranu  osob  s  AED do  Zadního  Arnoštova.  Na  místě  MP Jevíčko.  Po
upřesnění  adresy  události  zjištěno,  že  se  jedná  o  bezvládnou  osobu  při  vědomí.  Poskytnuta
předlékařská pomoc. Příjezd ZZS. PČR a HZS Moravská Třebová. Velení u zásahu přebírá velitel
družstva HZS. Další práce podle jeho pokynů: spolupráce při ošetřování pacienta a jeho následný
transport do sanitky. Po skončení prací a sbalení použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.

202  1  _  31  _  15   -   10  .   58   hodin –   03  .   06  . – technická pomoc,   likvidace obtížného  

hmyzu, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečného hmyzu do obce Jaroměřice. Na 
místě zjištěno, že se jedná o včelí roj v dutině stromu před obecním úřadem a mateřskou školou. 
Včely ohrožují zaměstnance úřadu a děti z mateřské školy. Za pomoci včelařských prostředků roj 
odstraněn. Po úklidu použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.

202  1  _  32   -   16  .   08   hodin –   07  .   06  . –   dopravní nehoda, uvolnění komunikace,  

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská třebová, ZZS, PČR, MP Jevíčko

Jednotka vyslána k dopravní nehodě autobusu a osobního automobilu v obci Jevíčko. Na místě již
MP  Jevíčko.  Povedli  jsme  označení  místa  události,  protipožární  opatření  a  zasypání  úniku
provozních  kapalin.  Provedena  předlékařská  pomoc u  osob  z  osobního  automobilu.  V průběhu
činnosti se na místo dostavuje jednotka HZS Moravská Třebová, která přebírá velení. Po kontrole
situace dohodnuto,že na místě zůstane místní  jednotka SDH, která vyčká na dopravní  policii  a
následně  zajistí  odstranění  následků  nehody.   Po  odjezdu  jednotky  HZS  M.  Třebová  na  místo
dojíždí ZZS, která přebírá obě zraněné osoby a odváží je k dalšímu vyšetření. Po příjezdu dopravní
policie a zadokumentování nehody provádíme pomoc s naložením osobního automobilu na vozidlo
odtahové služby, autobus odjíždí  sám. Provádíme závěrečné očištění komunikace a po skončení
prací se jednotka vrací zpět na základnu.

202  1  _  33  _  16   -   07  .   56   hodin –   10  .   06  . –   ostatní mimořádná událost, rozvoz  

antigenních testů, školy v ORP Moravská Třebová
Technika: Fiat Ducato, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla rozvoz 5.850 ks antigenních testů na COVID 19 do základních a mateřských škol

na území ORP Moravská Třebová.



202  1  _  34   – 14  .3  1 hodin – 2  1  .6. - technická pomoc  , odstranění stromu, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána na odstranění stromu do obce Jevíčko. Na místě odstraněny pouze větší větve,
strom pravděpodobně odklizen před naším příjezdem. Poté jednotka přejíždí k další události směr
Biskupice.

202  1  _  35   -   14  .   37   hodin – 21  .0  6. - technická pomo  c, odstranění stromu, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 Tatra 815-7, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na ulici Biskupická v Jevíčku. Sem přejíž-
dí  i  CAS 20 Renault z předchozí události.  Na místě zjištěno, že se jedná o tři  vzrostlé  listnaté
stromy.  První  spadl  před  firmou  Rehau,  kde  způsobil  poškození  dopravního  načení  a  zábradlí
mostku, druhý spadl na čistírnu odpadních vod firmy VHOS a třetí přes komunikaci za mostkem
směr Biskupice. PČR a MP Jevíčko provedli uzavření komunikace a my jsme za pomoci moto-
rových pil započali s odstraňováním popadaných stromů z komunikace. Současně cestou KOPIS a
starosty obce Jevíčko vyrozuměny dotčené podniky: Rehau Jevíčko, VHOS Moravská Třebová a
Správa a údržba silnic Moravská Třebová. Po zprůjezdnění komunikace odeslána CAS 30 na zá-
kladnu a cestou KOPIS zažádáno o výškovou techniku. Po příjezdu plošiny JSDH Velké Opatovice
a jejím ustavení proveden ořez nalomených větví nad komunikací. Po sbalení použitého nářadí se
obě jednotky vrací na základnu.

202  1  _  36   -   21  .   09   hodin –   23  .   06  . – technická pomoc,   otevření uzavřených prostor,  

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka provedla nouzové otevření bytu ve 4. nadzemním podlaží  v obci Jevíčko.

202  1  _  37  _  17   -   12  .   28   hodin –   27  .   06  . –   ostatní mimořádné události, odřad HZS  

Pardubického kraje, pomoc obcím zasaženým tornádem, Jižní Morava
Technika: Fiat Ducato, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, ostatní jednotky IZS ČR
Jednotka vyjela s odřadem HZS Pardubického kraje na pomoc obcím postiženým tornádem na jižní
Moravě. Zde pracovala podle pokynů velitele odřadu při provizorním zakrývání střech, odklízení
stromů, odklízení sutin a trosek. Místem působnosti byla převážně obec Moravská Nová Ves. Ná-
vrat z těchto prací byl 30.6.2021 v 17.15 hodin.

202  1  _  38   -   00  .   22   hodin –   30  .   06  . – technická pomoc,   odstranění stromu, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Jevíčko směr Smolná. Na místě
již hlídka PČR, dva stromy přes celou komunikaci. Provedeno zajištění místa pomocí výstražných
kuželů. Stromy rozřezány za pomoci motorové pily a odklizeny mimo komunikaci. Poté se jednotka
vrací na základnu a při cestě zpět provedeno odklizení několika větších větví z vozovky.



202  1  _  39   -   07  .   45   hodin –   30  .   06  . –   technická pomoc, odstranění nebezpečných  

stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár technické místnosti v budově České pošty v Jevíčku.
Na místě zjištěno, že jedná o zakouřenou místnost s počítačovými servery, nebylo viditelné žádné
plamenné hoření a zaměstnanci se nacházejí na dvoře. Proveden průzkum celé budovy v dýchací
technice,  přitozené  odvětrání  otevřením oken  a  dveří  a  nasazen  přetlakový  ventilátor.  Městská
policie Jevíčko pověřena řízením dopravy na místě zásahu. Přes pracovnice pošty zajištěn kontakt
na správce budovy. Příjezd JSDH Jaroměřice,  ta postavena do zálohy na místě události.  Příjezd
HZS Moravská Třebová a přebrání velení. Další práce podle pokynů VZ. Po předání místa zásahu
se jednotky vracejí na základny. Událost následně klasifikována jako technická pomoc, odstranění
nebezpečných stavů.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2021/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


