
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

srpen 2021

2021_49_19 - 18. 17 hodin – 01. 08. – požár, nízké budovy, Velké Opatovice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 T 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZS Konice, HZS Blansko,
PČR, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Velké Opatovice. Jedná se o požár odpadu v
obytné místnosti  bytového domu. Na místě se již nachází místní jednotka, která provádí hasební
práce, odvětrání prostor, Osoby již evakuovány mimo objekt. Po domluvě s velitelem naše jednotka
postavena do zálohy na místě události. Po příjezdu stanice Boskovice a dalších jednotek JmK naše
jednotka z důvodu dostatku sil a prostředků odeslána na základnu.

2021_50_20 - 15. 23 hodin – 02. 08. – ostatní pomoc, pátrání po ztracené

holčičce, Vysoká
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, Fiat Ducato, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Březinky, JSDH Kladky, HZS Pardubice, řídící
důstojník HZS Svitavy, PČR, LS PČR, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice do obce Vysoká na pátrání po ztracené malé holčičce. Na místě
prováděno prohledávání lesa ve spolupráci s ostatními složkami IZS. Po nalezení ztraceného děv-
čátka se zúčastněné jednotky vrací na základny.

2021_51_21 – 16.17 hodin – 05. 08. – dopravní nehoda, se zraněním, Březinky,

Nectava
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Konice, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu u železničního přejezdu v Nectavě.  Na
místě zjištěno, že jedná o střet osobního automobilu a motocyklu. Osobní vozidlo na kolech na ko-
munikaci, motocykl na boku mimo komunikaci. Na místě PČR a ZZS. Dva zranění v péči ZZS. Za-
jištěno místo nehody, provedeno protipožární opatření a drobný únik provozních kapalin odstraněn
pomocí sorpčních rohoží. Příjezd HZS Konice a HZS Moravská Třebová. Po sepsání údajů se obě
dvě jednotky vrací na základny. Po příjezdu dopravní policie a zdokumentování místa provedeno
odtlačení  havarovaného  vozidla  mimo  komunikaci.  Po  domluvě  s  PČR  a  úklidu  vozovky  se
jednotka vrací na základnu.

2021_52 - 12. 53 hodin – 06. 08. – technická pomoc, likvidace obtížného hmyzu,

Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění  vosího hnízda na dětském táboře na Smolenské
přehradě.  Za  pomoci  včelařských  pomůcek a  spreje  proti  hmyzu hnízdo  odstraněno.  Po úklidu
použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.



2021_53 - 10. 31 hodin – 09. 08. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace,

odtažení, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu kamionu  na silnici Jevíčko směr Uhřice.
Na místě již  hlídka městské policie  Jevíčko.  Jedná  se o tahač s návěsem v příkopu. Řidič bez
zjevných známek zranění, nepožaduje lékařské ošetření. Nebyl zjištěn žádný viditelný únik provoz-
ních kapalin. Zajištěno místo nehody. Celková řidičem udávaná hmotnost kamionu s nákladem 38
tun. Příjezd PČR a jednotky HZS Moravská Třebová. Další práce prováděny podle pokynů velitele
zásahu.  Zajištěn tlumočník pro  komunikaci  s  řidičem. Po domluvě,  že  kamion vytáhne specia-
lizovaná firma se jednotky vrací na základny.

2021_54 - 21. 19 hodin – 10. 08. – ostatní pomoc, pátrání po pohřešované osobě,

Jevíčko, OLU Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, Fiat Ducato, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Jaroměřice, JSDH Křenov, HZS Moravská Tře-
bová, HZS Pardubice, HZS Brno, PČR, vrtulník PČR, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na pátrání po osobě do OLU Jevíčko. Na místě již PČR. Po-
stupný příjezd dalších jednotek PO. Po dohodě s VZ jednotky rozděleny na dvě skupiny a provádějí
vyhledávání pohřešované osoby podle pokynů PČR. Přílet vrtulníku PČR a příjezd psovodů. Po
nalezení osoby provedena předlékařská pomoc, zajištěn tepelný komfort  a transport  ve vakuové
matraci z nepřístupného terénu na komunikaci k sanitce ZZS. Po sbalení  použitého vybavení se
jednotka vrací na základnu.

2021_55_22 - 13. 11 hodin – 11. 08. – technická pomoc, kouř z vozidla, Bělá u

Jevíčka
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár osobního vozidla  na silnici mezi Bělou u Jevíčka a
Březinou. Na místě se nachází vozidlo bez zjevných známek hoření, řidič mimo vozidlo, bez vidi-
telných známek zranění, lékařské ošetření nepožaduje. Zajištěno místo události, provedeno natažení
vysokotlakého proudu, odpojení akumulátoru a únik provozních kapalin zasypán sorbentem. Prove-
deno odvětrání motorového prostoru vozidla. K zakouření došlo pravděpodobně únikem oleje na
blok motoru a výfukové potrubí. Příjezd HZS Moravská Třebová, její velitel přebírá velení u zá-
sahu. Další práce prováděny podle jeho pokynů.  Po odtlačení nepojízdného vozidla mimo komu-
nikaci a sbalení použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.

2021_56_23 - 17. 01 hodin – 14. 08. – ostatní pomoc, záchrana osoby, Biskupice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR, vrtulník ZZS
Jednotka vyslána na záchranu osoby s AED do obce Biskupice. Na místo přijíždíme společně se
ZZS.  Pacient  již  při  vědomí.  Spolupráce  se  ZZS  při  ošetřování  pacienta  podle  jejich  pokynů,
naložení do vakuové matrace a transport do sanitky. Společně odjíždíme s PČR zajistit místo pro
přistání letecké techniky. Po přeložení pacienta do vrtulníku a sbalení použitého vybavení se vrací-
me na základnu.



2021_57 - 04. 46 hodin – 16. 08. – technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyjela na příkaz KOPIS Pardubice na silnici Jevíčko směr Křenov, kde provedla

odstranění několika větších větví z komunikace.

2021_58 - 20. 13 hodin – 21. 08. – dopravní nehoda, se zraněním, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním do obce Jevíčko. Jedná se o
střet dvou osobních vozidel, při kterém došlo k poškození dalšího zaparkovaného vozidla a do-
pravního značení. Provedeno vyproštění jedné zraněné osoby z vozidla, předlékařská pomoc, za-
jištění místa nehody, protipožární opatření. Postupný příjezd PČR, ZZS a HZS Moravská Třebová.
Zraněná osoba předána do péče ZZ. Po zdokumentování místa DN provedeno odstranění následků
dopravní nehody, zprůjezdnění a úklid komunikace. Po skončení všech prací se jednotka vrací na
základnu.

2021_59_24 - 14. 50 hodin – 22. 08. – ostatní pomoc, záchrana osoby, Chornice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osoby do obce Chornice. Na místo přijíždíme sou-
časně s PČR a lékařem ZZS. Jedná se o bezvládnou osobu. Postupováno podle pokynů ZZS. Poté,
co lékař konstatuje exitus, se vracíme na základnu.

2021_60 - 09. 58 hodin – 25. 08. – technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Jevíčko směr Zadní Arnostov.
Na místě zjištěno, že se jedná o menší jehličnatý strom, nebezpečně nakloněný nad vozovkou. Za-
staven provoz, strom pokácen a odstraněn mimo vozovku. Po úklidu komunikace a sbalení použi-
tého vybavení se jednotka vrací na základnu.

2021_61_25 - 19. 30 hodin – 30. 08. – požár, nízké budovy, Uhřice
Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Uhřice, HZS Boskovice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár stodoly do Uhřic. Na místě již JSDH Uhřice a JSDH
Velké Opatovice. Zjištěno, že se jedná o požár plechové popelnice, která již byla vynesena na zahra-
du. Po příjezdu HZS Boskovice a domluvě s VZ se jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


