
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

květen 2021

202  1  _  25  _  12   -   15  .   28   hodin –   04  .   05  . –   požár, průmyslové, zemědělské  objekty,  

sklady, Dětřichov u Moravské Třebové
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Dlouhá Loučka, JSDH Křenov,  JSDH Městečko Trnávka, JSDH
Mladějov, JSDH Staré Město, JSDH Dětřichov, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR, ZZS,

vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár bioplynové stanice do obce Dětřichov. Na místě po na-
hlášení se veliteli zásahu prováděny práce podle jeho pokynů. Jednotka vyčleněna na pomoc HZS
Svitavy, hlavně na doplňování a kyvadlovou dopravu vody z čerpacího stanoviště ve Starém Městě
do CAS 30 na hašení z výškové techniky. Po ukončení hasebních prací a domluvě s velitelem zá-
sahu se vracíme na základnu.

202  1  _  26   -   08  .   56   hodin –   12  .   05  . – technická pomoc, odstranění   stromu, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice
Jednotka vyslána na odstranění stromu v pivovarském parku v Jevíčku. Na místě zjištěno, že se
jedná o nebezpečně vyvrácený vzrostlý jehličnatý strom, který je nakloněn nad trafostanicí a bu-
dovou bývalého pivovaru. Zažádáno o plošinu JSDH Velké Opatovice. Po ustavení techniky prove-
deno rozřezání a pokácení stromu za pomoci motorové pily z koše plošiny. Po ukončení prací a
úklidu použitého vybavení se vrací obě jednotky na základny.

202  1  _  27   -   08  .   02   hodin –   18  .   05  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě
MP Jevíčko a  dále  zjištěno,  že se jedná o rozbité  sklo a  drobný únik oleje  na komunikaci  po
údajném střetu projíždějících vozidel. Tyto se již na místě nenacházela. Místo zajištěno výstražnými
kužely. Unik oleje odstraněn pomocí sorpční rohože a sklo zameteno. Poté se jednotka vrací na zá-
kladnu

202  1  _  28  _  13   -   17  .   11   hodin –   19  .   05  . –   požár, nízké budovy, Chornice  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3

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

Jednotka vyslána na požár do obce Chornice. Velitelem jednotky rozhodnuto o výjezdu obou CAS.
Na místě již JSDH Chornice. Průzkumem zjištěno, že jedná o požár střechy a půdního prostoru ve
3. nadzemním podlaží. JSDH Chornice zasahuje jedním C proudem. V domě se nenacházejí žádné
osoby. Vystrojení hasičů do dýchací techniky a za pomoci nastavovacích žebříků vstup do půdního
prostoru. Prováděny hasební práce C proudem od JSDH Chornice. Před domem provedono zajištění
místa  a  zastavení  dopravy,  odtlačení  nepojízdného  osobního  vozidla  a  přirozené  odvětrání
domovních prostor otevřením oken. Příjezd dalších jednotek, velení u zásahu přebírá velitel druž-
stva HZS M.T. Prováděny hasební a jiné práce podle jeho pokynů: vytvoření D proudu, rozebírání
střešní konstrukce za pomoci motorové pily, dohašování skrytých ohnisek. CAS 30 doplňuje vodu
do CAS JSDH Chornice. Po likvidaci požáru, úklidu komunikace od zbytků střešní konstrukce a
sbalení použitého nářadí se jednotka vrací na základnu.



202  1  _  29  _  14   -   08  .   12   hodin –   22  .   05  . – technická pomoc,   spolupráce se složkami  

IZS, Staré Město
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, Fiat Ducato, 1+6

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Svitavy, HZS Moravská Třebová, JSDH Chornice, JSDH Staré
Město, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Vranová Lhota, JSDH Křenov, JSDH Dlouhá Loučka,

JSDH Mladějov, LS PČR Brno, řídící důstojník HZS Svitavy
Jednotka vyjela na taktické cvičení do Starého Města. Zde prováděn nácvik plnění bambivaku ve

spolupráci s osádkou vrtulníku podle pokynů vedoucího cvičení.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


