
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

říjen 2021

202  1  _  71  _  34_03ZOC   -   19  .   41   hodin –   04  .   10  . –   požár, nízké budovy, Velké  

Opatovice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, PČR, vyšetřovatel HZS
Blansko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár chaty do Velkých Opatovic.  Na místě již zasahuje
místní  jednotka.  Prováděny  práce  podle  pokynů velitele  zásahu:  rozebírání  konstrukce  střechy,
osvětlení místa zásahu. Po příjezdu HZS Boskovice a zhodnocení, že na místě je dostatek sil a
prostředků jednotka odeslána zpět na základnu.

202  1  _  72  _  35   -   18  .   43   hodin –   06  .   10  . –   únik ropných prosuktů, na komunikaci,  

Jaroměřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů na silnici Jevíčko směr Jaroměřice.
Na místě již hlídka MP Jevíčko. Jedná se o únik motorové nafty na komunikaci v délce asi 60 metrů
z  osobního  vozidla  Zažádáno  o  posilovou  jednotku.  Nafta  zasypána  sorbentem.  Po  příjezdu
jednotky HZS Moravská Třebová pokračováno v pracích podle pokynů velitele zásahu. Po ukon-
čení všech prací a úklidu použitého vybavení se obě jednotky vrací na základny.

202  1  _  73  _  36   -   08  .   48   hodin –   07  .   10  . –   technická pomoc, odstranění nebezpečných  

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Svitavy, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu zvířete do obce Biskupice. Na místě zjištěno, že se 
jedná o ležícího koně, který není schopen se sám vlivem poranění zvednout. Ve spolupráci s majite-
lem kontaktován veterinář. Na místo přijíždí jednotka HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy a další
práce prováděny podle pokynů velitele zásahu: asistence veterináři, pracovníkům zvířecí záchranné 
služby, pomoc při stavění a transportu koně do vozíku.

202  1  _  74   -   09  .   35   hodin –   07  .   10  . –   technická pomoc, otevření uzavřených prostor,  

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4,

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla nouzové otevření bytu v bytovém domě v Jevíčku.

202  1  _  75  _  37   -   08  .   33   hodin –   08  .   10  . –   ostatní pomoc, transport pacienta,  

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

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jaroměřice. Na místě již ZZS. Po
domluvě a podle jejich pokynů pacient transportován do sanitky. po sbalení použitého vybavení se
jednotka vrací na základnu.



202  1  _  76   -   14  .   07   hodin –   11  .   10  . –   dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici Jevíčko směr Usobrno. Na místě
zjištěno, že se jedná o dodávkový automobil  který stojí v poli s vyvráceným kolem. Řidič mimo
vozidlo, bez viditelných známek zranění. Zajištěno místo nehody, provedeno protipožární opatření.
Drobný únik provozních kapalin zachycen sorpční rohoží. Na místo postupně přijíždí MP Jevíčko,
ZZS,  PČR a  HZS Moravská  Třebová.  5idič  předán  do  péče  ZZS.  HZS Moravská  Třebová po
zhodnocení situace odjíždí zpět na základnu. Jednotka Jevíčko vyčkává na příjezd dopravní policie
a majitele havarovaného vozidla. Po jejich příjezdu se jednotka se vrací zpět na základnu.

202  1  _  77  _  38   -   05  .   25   hodin –   12  .   10  . –   dopravní nehoda, se zraněním, Biskupice  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Biskupice. Událost se nachází u
železničního přejezdu v Nectavě. Na místě již ZZS. Jedná se o střet dvou automobilů. Všechny oso-
by mimo vozidla, řidička v péči ZZS. Událost bez úniku provozních kapalin. Provedeno zajištění
místa  nehody, protipožární  opatření.  Současně osvětleno místo zásahu stožárem z CAS 20.  Po-
stupný  příjezd  PČR  a  HZS  Moravská  Třebová.  Po  domluvě  s  VZ  prováděno  řízení  dopravy.
Jednotka HZS M.T. se vrací na základnu, jednotka Jevíčko vyčkává na příjezd dopravní policie. Po
zdokumentování dopravní nehody odtlačeno jedno vozidlo mimo komunikaci a druhé naloženo na
odtahovou službu. Po úklidu komunikace a sbalení použitého vybavení se jednotka Jevíčko vrací na
základnu.

202  1  _  78   -   16  .   19   hodin –   13  .   10  . –   technická pomoc, odstranění nebezpečných  

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, MP Jevíčko, PČR, chemická la-
boratoř Bohdaneč

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě a
informací z KOPIS zjištěno, že se jedná o neznámou nebezpečnou látku v budově České spořitelny.
Nebezpečná látka ve  skleněné uzavřené sklenici na stole, uvnitř se nalézají zaměstnanci a klienti
ČS. Provedena evakuace pěti lidí z vnitřních prostor, uzavřena a vytyčena nebezpečná zóna. Prová-
děno řízení dopravy na místě zásahu. Příjezd PČR a HZS Moravská Třebová. Dále prováděny práce
podle pokynů velitele zásahu: předání informací, pomoc při vystrojení hasičů do protichemických
obleků, vytvoření dekontaminačního prostoru, spolupráce při dekontaminaci, uložení barelu s NL.
Po ukončení zásahu a odjezdu HZS Svitavy a Moravská Třebová jednotka Jevíčko určena k dohledu
nad NL do příjezdu laboratoře Bohdaneč. Po jejím příjezdu naložen barel do jejich vozidla a po
sbalení použitého nářadí se jednotka vrací na základnu.

202  1  _  79   -   21  .   02   hodin –   24  .   10  . –   ostatní pomoc, AED, Jevíčko  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice s AED na záchranu osoby do obce Jevíčko. Na místě bezvládná
osoba , kterou resuscituje rodinný příslušník. Převzata KPR, příprava AED. Postupný příjezd ZZS,
PČR a HZS Moravská Třebová. Pokračováno v resuscitaci podle pokynů ZZS. Poté, co lékař kon-
statoval exitus a po sbalení použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.



202  1  _  80  _  39_03ZOC   -   12  .   45   hodin –   27  .   10  . –   technická pomoc, činnost jednotky,  

kropení komunikace, Pohledy
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla na žádost stavební firmy kropení komunikace při stavebních pracích. 

202  1  _  81_40   –   22  .   23   hodin –   30  .   10  . –   požár, lesní prost, Městečko Trnávka,  

Petrůvka
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 T 815-7, 1+1

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

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa u obce Petrůvka. Na místě již zasahuje HZS Mo-
ravská Třebová a JSDH Městečko Trnávka. Po nahlášení se veliteli zásahu prováděny práce podle
jeho pokynů: dva hasiči vybaveni ženijním nářadím a zádovým vakem vysláni na provádění ha-
sebních prací, CAS 30 určena ke kyvadlové dopravě vody z Rozstání a CAS 20 ke zřízení plnícího
stanoviště pro zasahující cisterny a nasvícení ísta zásahu. Po ukončení všech prací a likvidaci požá-
ru se jednotka vrací zpět na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


