
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

leden 2021

202  1  _  01  _  01   -   17  .   02   hodin –   01  .   01  . –   únik nebezpečných látek na pozemní  

komunikaci, Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, Fiat Ducato, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů do obce Jaroměřice. Vzhledem k ne-
jasnému množství uniku povolána velitelem dodávka JSDH Jevíčko na dovoz dalších sorbentů. Na
místě se nachází starostka obce Jaroměřice. Jedná se o únik asi 5 litrů motorového oleje na komu-
nikaci v délce asi 100 metrů. Místo vyznačeno dopravními kužely a únik zasypán sorbentem. Prove-
den úklid komunikace a po příjezdu PČR se jednotka vrací na základnu.

202  1  _  02   -   20  .   58   hodin –   06  .   01  . – technická pomoc, odstranění   stromu, Zadní  

Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Zadní Arnoštov směr Křenov.
Cesta k místu zásahu ztížena stavem komunikace, velká vrstva mokrého sněhu. Na místě zjištěno,
že se jedná o vzrostlý jehličnatý strom přes celou komunikaci. Místo zajištěno pomocí výstražných
kuželů a strom rozřezán za pomoci motorové pily.  Po úklidu vozovky se jednotka vrací na zá-
kladnu.
202  1  _  03   –   21  .   44   hodin –   06  .   01  . –   dopravní nehoda, uvolnění komunikace, Zadní  

Arnoštov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko
Cestou od předchozího zásahu přijela jednotka k dopravní nehodě jednoho osobního vozidla. Řidič
nepožaduje na místo PČR. Událost bez zranění, bez úniku provozních kapalin a beze škody třetí
osobě.  Vzhledem k místu  a  stavu vozovky zajištěno  místo  nehody výstražnými  kužely a  řízen
provoz na komunikaci do příjezdu odtahové služby. Poté havarované vozidlo naloženo a jednotka se
vrací na základnu.

202  1  _  04   -   09  .   21   hodin –   12  .   01  . –   ostatní pomoc, záchrana osob s AED, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob s AED do obce Jevíčko. Na místě hlídka MP
Jevíčko. Zjištěno, že se jedná o osobu v bezvědomí. Započato s resuscitací za pomoci AED a kyslí-
kovou terapií. Zažádáno o ZZS. Pokračováno v resuscitaci, podány dva výboje z AED. Na místo
přijíždí ZZS, pokračováno s resuscitací podle jejich pokynů. Příjezd HZS Moravská Třebová. Pří-
jezd lékaře ZZS. Pokračováno v resuscitaci. Odjezd HZS Moravská Třebová. Na základě pokynu
ZZS pacient naložen do vakuové matrace a proveden jeho transport do sanitky. Po úklidu použitého
vybavení se jednotka vrací na základnu.

202  1  _  05  _  01ZOC   -   11  .   21   hodin –   19  .   01  . –   činnost jednotky, t  echnická pomoc,  

oplach komunikace, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla vysokotlakým proudem z CAS 20 oplach komunikace po výkopových pracích,

souvisejících s poruchou vodovodního  řádu.



202  1  _  06   -   14  .   01   hodin –   23  .   01  . – technická pomoc,   záchrana osoby z vodní  

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka JPO II Jevíčko vyjela na základě oznámení KOPIS PU na záchranu osob směr Jevíčko -
vodní nádrž Smolná. Po příjezdu na místo zjištěna jedna tonoucí osoba, která se propadla ledem ve
vzdálenosti  cca  25  m  od  břehu.  Osoba  při  příjezdu  byla  při  vědomí,  částečně  komunikovala.
Jednotka po vystrojení plovoucími vestami a jistícími lany za pomocí páteřové desky provedla vyta-
žení postižené osoby na břeh. Zde byla osobě poskytnuta předlékařská pomoc a zajištěn tepelný
komfort. Po příjezdu HZS Mor. Třebová předáno velení a další práce pokračovaly dle pokynů VD
HZS Mor. Třebová. Během zásahu zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Proveden nácvik růz-
ných metod záchrany osoby za za pomoci technických prostředků ve výbavě jednotky. Po ukončení
zásahu jsme se vrátili zpět na základnu.

202  1  _  07  _  02 - 13  .   10   hodin –   25  .   01  . –   ostatní pomoc, záchrana osob s AED,  

Hartinkov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, LZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osoby s AED do Hartinkova. Na místě již ZZS.
Spolupráce se ZZS při resuscitaci pacienta. Na místo přilétá vrtulník LZS s lékařem. Příjezd HZS
Moravská Třebová, předáno velení u zásahu. Pokračujeme v resuscitaci. Poté, co lékař konstatoval
exitus, se obě dvě jednotky vrací na základnu.

202  1  _  08    -   15  .   36   hodin –   29  .   01  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice k technické pomoci - uvolnění komunikace mezi obcemi Jevíč-
ko – Zadní Arnoštov. Po příjezdu na místo zjištěno průzkumem, že se jedná o nákladní automobil,
který sjel všemi pravými koly mimo pozemní komunikaci a uvízl v rozbahněném terénu. Po za-
dokumentování situace strážníky Městské policie Jevíčko  jsme provedli vytažení vozidla zpět na
pozemní komunikaci. Během zásahu byla řízena doprava.

202  1  _  09  _  03   -   16  .   13   hodin –   29  .   01  . – technická pomoc, odstranění   nebezpečných  

stavů, Křenov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR, MP Jevíčko
Jednotka přejíždí od předchozí události k uvízlému vozidlu na silnici u obce Křenov. Na místě prů-
zkumem zjištěno, že se jedná o uvízlý tahač,který sjel na rozbředlou krajnici, kde uvízl. Zde návěs
vyvrátil  dopravní  značku.  Vozidlo  řídil  cizí  státní  příslušník.Po zadokumentování  situace,  které
provedla Městská policie Jevíčko a následně hlídka Policie ČR, OO Mor. Třebová bylo provedeno
vyproštění vozidla. Během zásahu bylo prováděno řízení dopravy na pozemní komunikaci. Po skon-
čení práce se jednotka vrací zpět na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


