
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

duben 2021

202  1  _  18  _  08   -   16  .   06   hodin –   01  .   04  . – technická pomoc, odstra  ňování překážek,  

Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc na silnici Jevíčko směr Jaroměřice. Na
místě se již nachází MP Jevíčko. Zjištěno, že se jedná o rozbité sklo z okenních tabulí, které je roz-
sypáno po silnici v délce asi 20 metrů. Oznámeno na KOPIS a jednotka HZS Moravská Třebová se
vrací na základnu. Zajištěno místo události pomocí výstražných kuželů a provedeno zametení ko-
munikace. Rozbité sklo a zbytky tabulí umístěny mimo komunikaci a označeny reflexní páskou. MP
Jevíčko dohledala původce znečištění komunikace, který si zajistí úklid. Poté se jednotka vrací na
základnu.

202  1  _  19   -   07  .   18   hodin –   13  .   04  . –   požár dopravní prostředky, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 T-815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, PČR, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  požár  pracovního  stroje  do  areálu  Hanácké zemědělské
společnosti v Jevíčku. Na místě hlídka MP Jevíčko a dále zjištěno, že se jedná o požár v motorovém
prostoru  nakladače.  Plamenné  hoření  před  naším  příjezdem  hasili  zaměstnanci  za  pomoci
přenosných práškových hasících přístrojů.  Za pomoci vysokotlakého proudu v dýchací  technice
provedeno dohašení a následné ochlazení nakladače. Provedeno odpojení akumulátoru. Jelikož ha-
sební voda spolu s opláchnutými provozními kapalinami z nakladače stékala do kanálu, byl tento
zacpán pomocí kanálové ucpávky a přehrazen sorpčním hadem. Příjezd HZS Moravská Třebová,
její velitel přebírá velení u zásahu. Další práce prováděny podle jeho pokynů. Po příjezdu vyšet-
řovatele a domluvě s VZ se jednotka vrací na základnu.

202  1  _  20  _  09   -   07  .   23   hodin –   15  .   04  . –   ostatní mimořádné události, rozvoz roušek  

pro základní školy v ORP Moravská Třebová
Technika: Fiat Ducato, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla rozvoz roušek pro základní školy v ORP Moravská Třebová. Celkem rozvezeno

29.950 roušek do 15 základních škol.

202  1  _  21   -   17  .   52   hodin –   15  .   04  . –   ostatní pomoc,  AED, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, LZS, PČR, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob s AED do obce Jevíčko. Na místě již ZZS a
MP Jevíčko.  Spolupráce se ZZS při resuscitaci a ošetřování pacienta. Při příletu lékaře LZS Olo-
mouc vyslána MP Jevíčko pro dovoz lékaře a dále pak zajištěn dovoz přístroje LUKAS pro nepří-
mou srdeční masáž. Pokračováno v resuscitaci. Poté, co lékař konstatoval exitus se jednotka vrací
na základnu.



202  1  _  22   -   11  .   41   hodin –   20  .   04  . –   ostatní pomoc, AED, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob s AED do obce Jevíčko. Zjištěno, že se jedná
o osobu, která leží na zemi na ulici, je v bezvědomí a nereaguje. Před naším příjezdem provedli ob-
čané přivolání ZZS a zakryli osobu dekou.  Provedeno vyšetření osoby, zajištění základních život-
ních funkcí. Po několika vdechnutí ambuvakem začíná osoba dýchat sama. Nasazena kyslíková te-
rapie, zajištěn tepelný komfort. Příjezd ZZS a pacient předán do její péče. Spolupráce při ošetřování
a následný transport pacienta do sanitky. Příjezd HZS Moravská Třebová. Po domluvě s lékařem a
dezinfekci a sbalení použitých prostředků se obě jednotky vrací na základny.

202  1  _  23  _  10 -     13  .   35   hodin –   28  .   04  . –   požár, lesní porost, Velké Opatovice  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7,1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko: JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesního porostu do obce Velké Opatovice směr Sko-
čova Lhota. Velitelem jednotky rozhodnuto o výjezdu obou CAS. Na místě již zasahuje JSDH Velké
Opatovice, hoří lesní porost a hrabanka po lesní těžbě o rozměru asi 30 x 5 metru. Vybavení se
ženijním nářadím, prováděno hašení za pomoci jednoduchých hasebních prostředků a rozhrabávání
ohnišť. CAS 30 ponechána v záloze na místě události. Příjezd HZS Boskovice, její velitel přebírá
velení. Po lokalizaci požáru a domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrací na základnu.

202  1  _  24  _  11   -   15  .   36   hodin –   28  .   04  . –   požár, lesní porost, Vážany  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZS Blansko, HZS Kunštát,
JSDH Boskovice, JSDH Boskovice I, JSDH Benešov, JSDH Doubravice nad Svitavou, JSDH Le-

tovice, JSDH Svitávka
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa do obce Vážany směr Boskovice. Na místě po na-
hlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce podle jeho pokynů. CAS 30 určena k do-
plňování vody do zasahujících cisteren  a kyvadlové dopravě vody z Boskovic, CAS 20 ponechána
v záloze na místě  události.  Vyzbrojení  hasičů ženijním nářadím a za pomoci jednoduchých ha-
sebních prostředků prováděno hašení a rozhrabování ohnisek požáru. Zapůjčení materiálu - hadice
D,  rozdělovač,  přechod  C/D  zasahujícím  jednotkám  JmK.  Na  pokyn  VZ  vydány  zasahujícím
jednotkám JmK ochranné nápoje z výbavy obou CAS. Po likvidaci požáru balení použitého nářadí a
postupný odjezd na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


