
 
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 

červenec 2014 
 
 

 2014_34 – 10:04 hodin – 1.7. – únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci, 
Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyjela ke skvrně na pozemní komunikaci - křižovatka ulic Třebovská a Soudní v obci 
Jevíčko. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o skvrnu od nafty rozsahu asi 2 x 8 metrů, 
která je současně rozjezděna vozidly po ulici Třebovská v délce asi 30 metrů. Provedli jsme 
zajištění místa události a zasypání skvrn dvěma balení sorbentu. Po příjezdu jednotky HZS 
Moravská Třebová bylo velení předáno veliteli této jednotky a ostatní práce pokračovaly dle jeho 
pokynů. Po očištění komunikace se na jeho pokyn jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 

 2014_35 – 12:17 hodin – 8.7. – dopravní nehoda, úklid vozovky, Jevíčko 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová, PČR 
Jednotka byla vyslána k dopravní nehodě na křižovatce Okružní II, Olomoucká, Okružní III v obci 
Jevíčko. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu 2 osobních automobilů. V jednom 
vozidle cestovaly 4 osoby, cizí státní příslušníci. V druhém vozidle cestovala jedna osoba. Provedli 
jsme protipožární opatření, předlékařskou pomoc zraněným osobám. Po příjezdu ZZS byly zraněné 
osoby předány do péče lékaře. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo předáno velení u 
zásahu veliteli této jednotky a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Na jeho pokyn se 
jednotka vrátila zpět na základnu. 

 
 
 2014_36 – 17:24 hodin – 8.7. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů,  

Jevíčko 
Technika: Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyjela na technickou pomoc do ulice Barvířská v Jevíčku. Po příjezdu na místo zjištěno, 
že se jedná o uvolněnou plechovou střešní krytinu, která byla vlivem větru částečně stržena a 
ohrnuta na střeše. V době našeho příjezdu již byl na místě zástupce majitele objektu. Po dohodě 
jednotka provedla provizorní navrácení části plechové střechy zpět a po příjezdu klempíře i 
provizorní zajištění střechy. V průběhu zásahu se na místo rovněž dostavila jednotka HZS 
Moravská Třebová. Po skončení prací se obě jednotky vrátily zpět na základny. 
 
 



 

 
            
 

 2014_37_14 – 16:41 hodin – 12.7. – požár popelnice, kontejner, odpad, ostatní, 
požár kontejneru, Březina 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2, T 148 CAS 32, 1 + 2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Březina, JSDH Letovice, HZS Boskovice 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár kontejneru do obce Březina.  Po příjezdu na 
místo průzkumem zjištěno, že se jedná o požár komunálního odpadu v železném kontejneru a na 
místě se nachází místní jednotka, která má požár lokalizovaný. Provedli jsme dohašení kontejneru 
vysokotlakým proudem z CAS 20. Vozidlo CAS 32 T 148 a ostatní povolané jednotky jsou vráceny 
zpět na základny. Po předání místa zásahu zástupci obce Březina jsme se vrátili na základnu. 

 
 
            
 

 2014_38 – 12:58 hodin – 17.7. – technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, 
vytažení těla z vody, Jevíčko, Smolenská přehrada 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR 
Jednotka vyjela k technické pomoci - vytažení utonulé osoby z vodní nádrže Smolná. Po našem 
příjezdu se zde již nacházela Policie ČR. U břehu byla ve vodě utonulá osoba, kterou jsme vytáhli 
na břeh a uložili do vaku. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová jsme předali místo zásahu 
jejímu veliteli a dle jeho pokynu se vrátili zpět na základnu. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2014_39 – 19:24 hodin – 19.7. – technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, 
transport pacienta, Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko,  ZZS 
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Pardubice na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS, 
transport pacienta v obci Jevíčko. Po příjezdu na místo se zde již nacházela ZZS Moravská 
Třebová. Na základě požadavků lékařky jsme pomohli při uložení pacienta do vakuové matrace a 
následně jsme provedli jeho transport do sanitky. Poté jsme se vrátili na základnu. 
 
 
 

 2014_40_15 – 08:07 hodin – 21.7. – dopravní nehoda, vyproštění osob, Chornice 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS Moravská Třebová 
Jednotka vyjela po ohlášení KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Chornice s vozidlem 
Renault CAS 20 v počtu 1 + 4. Na místo jsme se dostavili společně se ZZS Moravská Třebová. 
Jednalo se o srážku osobního automobilu s nákladním. Obě dvě vozidla se nacházela na komunikaci 
a v době našeho příjezdu byl řidič mimo vozidlo a předán ostatními účastníky DN do péče lékaře. 
Jednotka provedla zajištění místa nehody, protipožární opatření u havarovaných vozidel a odpojení 
LPG. Únik provozních kapalin byl zasypán sorbentem. V této době se na místo dostavila jednotka 
HZS Moravská Třebová, její velitel si přebírá velení u zásahu a další práce jsme prováděli dle jeho 
pokynů - řízení dopravy, odstraňování úniku provozních kapalin, odstranění následků DN. Po 
vyšetření dopravní nehody Policií ČR a ukončení všech prací jsme se vrátili na 
základnu. 

 
 
 
      
2014_41_16 – 15:47 hodin – 27.7. – dopravní nehoda, vyproštění osob, Březinky, 

Nectava 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS Moravská Třebová 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice s vozidlem Renault CAS 20 v počtu 1 + 5 na dopravní 
nehodu u železničního přejezdu P 6594 v obci Březinky, místní část Nectava. Na místě zjištěno, že 
se jedná o DN jednoho osobního automobilu. Vozidlo stálo na kolech na louce vedle komunikace. 
Ve vozidle se nacházel zaklíněný řidič a mimo vozidlo lehce zraněná spolujezdkyně. Řidič byl při 
vědomí a komunikoval s námi. Zraněným osobám byla poskytnuta předlékařská pomoc, provedeno 
zajištění místa nehody a protipožární zabezpečení. Současně jsme provedli vytvoření přístupu k 
zaklíněnému řidiči pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení. V této době se na místo 



dostavili ZZS a HZS Moravská Třebová. Velení u zásahu předáno veliteli HZS M.T. a další práce 
jsme prováděli dle jeho pokynů a pokynů lékařky: vyproštění řidiče z vozidla za pomoci páteřové 
desky Spencer, uložení do vakuové matrace a jeho transport do sanitky, řízení dopravy, pomoc při 
vytažení vozidla na odstavnou plochu. Při vytahování vozidla došlo k drobnému úniku provozních 
kapalin, které jsme odstranili pomocí sorpčních rohoží. Po úklidu komunikace a ukončení všech 
prací se jednotka po dohodě s VZ vrátila na základnu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
           Stanislav Ducháček 
           velitel JSDH Jevíčko 


