
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

září 2021

2021_62 - 16. 58 hodin – 04. 09. –ostatní pomoc, záchrana osoby, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR
Jednotka vyslána s AED na záchranu tonoucí osoby . Bezvládná osoba na místě již vytažena z vody
a   resuscitována    občany.  Převzata  resuscitace,  nasazeno  AED spolu  s  podpůrným dýchaním
ambuvakem s kyslíkovou inhalací. Postupný příjezd PČR, ZZS a HZS Moravská Třebová. Pokra-
čováno v resuscitaci podle pokynů lékaře. Poté, co je konstatován exitus a po dezinfekci a úklidu
použitého vybavení se postupně jednotky vrací na základny.

2021_63_26 - 13. 20 hodin – 12. 09. – dopravní nehoda, se zraněním, Slatina
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, LZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním do obce Slatina. Jedná se o ná-
raz jednoho osobního automobilu do stromu. Jsou zde tři zraněné osoby, všichni mimo vozidlo. Na
místě již ZZS, dojíždíme hned po HZS Moravská Třebová. Prováděny práce podle pokynů lékaře a
velitele  zásahu:  pomoc  při  ošetřování  zraněných,  zajištění  místa  nehody,  protipožární  opatření,
řízení dopravy v místě zásahu, transport pacienta do vrtulníku LZS. Po zdokumentování dopravní
nehody PČR odstraněna větev z vozidla, havarované vozidlo odtlačeno mimo komunikaci. po úkli-
du komunikace se jednotka vrací na základnu.

2021_64_27 - 15. 08 hodin – 13. 09. – technická pomoc, odstranění stromu,
Jaroměřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu na silnici Jaroměřice směr Šubířov. Za po-
moci motorové  pily provedeno odstranění uschlých větví zasahujících do komunikace a dále pak
odstranění vyvráceného stromu přes komunikaci. Po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu.

2021_65_28 - 08. 04 hodin – 16. 09. – technická pomoc, odstranění obtížného
hmyzu, Jaroměřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění obtížného hmyzu do obce Jaroměřice. Na místě
průzkumem a dotazem zjištěno, že vosy a sršni ohrožují klienty domu s pečovatelskou službou Na
Kalvárii. Odstraněno jedno vosí hnízdo u vchodu a za pomoci nastavovacího žebříku, spreje proti
hmyzu a včelařských pomůcek odstraněno několik menších vosích a sršních hnízd u oken v tepelné
izolaci  a  výdechů  ventilátorů,  kterými  hmyz  vlétal  do  budovy.  Oznamovateli  následně  předán
kontakt na odbornou firmu, zabývající se likvidací obtížného hmyzu a po sbalení použitého nářadí
se jednotka vrací na základnu.



2021_66_29 - 13. 08 hodin – 17. 09. – ostatní pomoc, transport pacienta,
Jaroměřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravsá Třebová, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jaroměřice. Na místě již ZZS. Po
domluvě proveden transport pacienta do sanitky za pomoci kolečkového křesla. Příjezd HZS Mo-
ravská Třebová. Po sbalení použitého vybavení se obě dvě jednotky vrací na základny.

2021_67_30 - 10. 42 hodin – 25. 09. – technická pomoc, otevření uzavřených
prostor, Jaroměřice

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

Jednotka vyslána KOPIS do obce Jaroměřice k odemčení uzavřených prostor. 
Po příjezdu průzkumem zjištěno, že na místo právě dorazil farář, který otevřel uzamčené prostory.
V areálu kostela se nachází dva dospělí a dvě děti. Po opuštění osob areálu se jednotka vrací zpět na
základnu.  .  Během  naší  přípravy  k  odjezdu  na  místo  přijíždí  jednotka  SDH  Jaroměřice,  tato
jednotka nezasahuje a vrací se na základnu.

2021_68_31 - 08. 47 hodin – 26. 09. – technická pomoc, odstranění obtížného
hmyzu, Jaroměřice, Nový Dvůr

Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka provedla odstranění velkého shnízda sršňů z půdního prostoru rodinného domku. Obtížný
hmyz ohrožoval majitele objektu a jeho děti.

2021_69_32 - 17. 07 hodin – 28. 09. – požár, dopravní prostředky, Šubířov
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Konice, JSDH Šubířov, HZS Konice,  ZZS, LZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice do obce Šubířov na požár osobního automobilu , ve kterém se
mají nacházet osoby. Na místě již zasahují JPO, ZZS a PČR Olomouckého kraje. Jedná se o do-
pravní nehodu jednoho osobního vozidla, které se po nárazu do stromu nachází na střeše v
příkopu a hoří.  Mimo vozidlo jedna zraněná osoba v péči  ZZS. Prováděny práce podle pokynů
velitele zásahu: hašení a ochlazování vozidla jením C proudem v dýchací technice, spolupráce se
ZZS  při  ošetřování  pacienta,  otevření  dveří  a  kufru  vozidla  za  pomoci  hydraulického
vyprošťovacího zařízení, vytvoření rojnice a prohledání blízkého okolí, zda se zde nenachází další
osoby, transport  pacienta do vrtulníku ZZS. Po sbalení  použitého vybavení a domluvě s VZ se
jednotka vrací na základnu.

2021_70_33 - 10. 25 hodin – 30. 09. – technická pomoc, likvidace obtížného
hmyzu, Smolná

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

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečného hmyzu do obce Smolná. Na místě
zjištěno, že hmyz ohrožuje starší manžele, kteří mají sršně ve ventilační šachtě z pokoje na střechu.
Vytvořen přístup z půdy na střechu a za pomoci včelařských pomůcek, sprejů proti hmyzu a komi-
nického nářadí sršni zlikvidováni a vybráni včetně hnízda z ventilační šachty. Po sbalení použitého
nářadí se jednotka vrací na základnu.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2021/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH, město Jevíčko


