
 
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 

Květen 2014 
 
 

 2014_16_06 – 00:32 hodin - 1.5. – dopravní nehoda, vyproštění osob, silnice 
Chornice - Konice 

 
Technika : Renault CAS 20, 1+5  
Jednotky : JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Konice, ZZS, PČR, JSDH Kladky 
Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici mezi obcemi Chornice – Konice. Po příjezdu na místo 
zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu na území Olomouckého kraje. Na místě již byla jednotka 
HZS Konice a RZP. Po průzkumu jsme byli nápomocni při ošetřování zraněné osoby – nakládání na 
vakuovou matraci a zajištění, označení místa události. Po pokynu velitele zásahu z jednotky HZS 
Konice se vracíme zpět na základnu. 

 
 
 2014_17 – 18:22 hodin - 5.5. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 

Jevíčko 
 

 
 
 
 
 
Technika : Renault CAS 20, 1+3  
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění nebezpečného hmyzu,  
který se nacházel v prasklině zdiva domu v majetku 
města Jevíčka. Prasklina byla ucpána pomocí montážní 
pěny, vylétající hmyz zlikvidován pomocí spreje proti 
hmyzu. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2014_18 – 19:17 hodin - 10.5. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko, Mařín 

 
Technika : Renault CAS 20, 1+3   
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce Jevíčko na odstranění roje včel do osady Mařín. Po 
provedeném průzkumu byl roj odstraněn za pomoci igelitového pytle a spreje proti hmyzu za 
pomoci ochranných včelařských prostředků. Poté se jednotka vrátila na základnu. 

 
 
 
 

 
 2014_19 – 19:04 hodin - 12.5. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů, Jevíčko 
 

Technika : Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce k technické pomoci - odstranění nebezpečného hmyzu do 
chatové kolonie v Jevíčku – předměstí. Po příjezdu na místo zjištěno, že ve střešní konstrukci je 
skryto hnízdo sršní. Po částečném rozebrání střechy bylo hnízdo odstraněno, střešní konstrukce 
vrácena do původního stavu a jednotka se vrátila zpět na základnu.  
 
 

 
 2014_20_07 – 14.27. - 20.5. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 

Chornice 
 

Technika : Renault CAS 20, 1+3  
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů 
(včelího roje) do obce Chornice. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že se jedná o včelí roj na stromě 
v zahradě. Roj se nacházel v blízkosti veřejné komunikace a majitelka sdělila, že je alergická na 
včelí bodnutí. Roj byl zklidněn pomocí vysokotlakého proudu z CAS 20 a odstraněn za použití 
ochranných včelařských prostředků. Při odjezdu na základnu byla jednotka vyslána na další událost 
v Jevíčku. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2014_21 – 14.59 - 20.5. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 
Jevíčko 

Technika : Renault CAS 20, 1+3   
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Při odjezdu z e zásahu v obci Chornice byla jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou 
pomoc - odstranění nebezpečných stavů (včelího roje) do obce Jevíčko. Po příjezdu průzkumem 
zjištěno, že se jedná o včelí roj na keři u vrátnice Hanácké zemědělské společnosti Jevíčko. Roj byl 
zklidněn pomocí vysokotlakého proudu z CAS 20 a odstraněn za použití ochranných včelařských 
prostředků. Poté se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 

2014_22_08 – 15.17 hodin - 22.5. – technická pomoc, odstraňování překážek, 
Jaroměřice 

 
Technika : Renault CAS 20, 1+3, Avia A 30 MP 13 plošina, 1+2, motorová pila Stihl 
Jednotky : JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice 
Jednotka vyjela na výzvu KOPIS PaK s technikou Renault CAS 20 v počtu 1+3 a plošinou Avia A 
30 MP 13, která byla operačním důstojníkem vyžádána jako věcná pomoc od města Jevíčka,v počtu 
1+2, na technickou pomoc na silnici Jaroměřice - Nový Dvůr. Jednalo se o rozlomený strom přes 
komunikaci a zábradlí na mostu. Průzkumem zjištěno, že se zde již nachází jednotka SDH 
Jaroměřice s T 148 CAS 32 v počtu 1+3, která provádí odstraňování menších větví z komunikace. 
Na žádost velitele JSDH Jaroměřice bylo přebráno velení u zásahu. Jednotky společně provedly 
uzavření komunikace pomocí vozidel a výstražných kuželů, ustavení vysokozdvižné plošiny a za 
pomoci motorové pily odstranění stromu z komunikace a mostku. Po úklidu komunikace se obě 
jednotky vrátily na základny. 

 



 
 

 
2014_23 – 16:27 hodin - 22.5. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů, Jevíčko 
Technika : Renault CAS 20, 1+3   
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce na technickou pomoc - odstranění nebezpečného hmyzu v 
domě na ulici Biskupická v Jevíčku. Průzkumem zjištěno, že se jedná o včely usazené v prasklině 
zdi. Včely byly zlikvidovány pomocí spreje proti hmyzu a prasklina utěsněna montážní pěnou. 
Práce probíhaly za použití ochranných včelařských prostředků. 
 
 
2014_24 – 13:46 hodin - 23.5. – planý poplach, strom přes komunikaci na silnici 

Jevíčko – Křenov 
 

Technika : Renault CAS 20, 1+3   
Jednotky : JSDH Jevíčko 
Jednotka byla vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu přes silnici Jevíčko - Křenov u 
odbočky na Mařín. Jednotka projela celou silnici až do Křenova, ale žádný strom nebyl nalezen. Dle 
informace operačního důstojníka byl strom odstraněn kolem projíždějícím lesním dělníkem před 
naším příjezdem, poté se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 
2014_25_09 – 21:30 hodin - 23.5. – dopravní nehoda, úklid vozovky, Jaroměřice 

 
Technika : Renault CAS 20, 1+5, elektrocentrála 
Jednotky : JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR 
Jednotka byla vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu osobního automobilu do obce 
Jaroměřice. Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o vozidlo, které narazilo do obrubníku, 
zůstalo stát na kolech na komunikaci a vytékají z něho provozní kapaliny. Událost bez zranění 
účastníků a na místě se nacházela hlídka PČR. Jednotka provedla zajištění místa nehody, 
protipožární opatření a zasypání uniklých provozních kapalin sorbentem. Celou dobu jsme 
osvětlovali místo zásahu pomocí teleskopického stožáru z CAS 20 a elektrocentrály. Po příjezdu 
HZS Moravská Třebová jsme prováděli práce dle pokynů VZ a po domluvě s ním jsme se vrátili na 
základnu. 
 
 

 
 
            
 
 
           



 
 
 
 
 

2014_26 – 11:23 hodin - 30.5. – dopravní nehoda, úklid vozovky, Jevíčko 
 

Technika : Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky : JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS Velké Opatovice 
Jednotka vyjela k dopravní nehodě osobního automobilu. Po našem příjezdu byla řidička ve vozidle 
na sedadle spolujezdce, byla jí poskytnuta předlékařská první pomoc, provedena protipožární 
opatření a zajištění místa události. Po příjezdu ZZS byla řidička předána do její péče. Po příjezdu 
jednotky HZS Moravská Třebová bylo velení u zásahu předáno jejímu veliteli a ostatní práce 
pokračovaly dle jeho pokynů. Do skončení zadokumentování nehody jsme prováděli řízení provozu 
na pozemních komunikacích a následně pomohli s naložením vozidla na přívěs. Na základě pokynu 
VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 

 
 
 
 
 
           Stanislav Ducháček 
           velitel JSDH Jevíčko


