
 
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 

Srpen 2014 
 
 

 2014_42_ – 19:15 hodin – 31. 7. – technická pomoc, čerpání vody, Jevíčko 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+3, Peugeot Boxer, 1+3  
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice s technikou Renault CAS 20 v počtu 1+3 na technickou 
pomoc, čerpání vody do obce Jevíčko, ulice Luční u čísel popisných 231, 540, 228. Na místě 
průzkumem zjištěno, že rozvodněný Smolenský potok zde strouhou pro odvod dešťové vody 
zaplavuje přilehlé zahrady, dřevníky, kůlny a garáže a hrozí přelitím do rodinných domů. Ve 
spolupráci se starostou obce zajištěn bagr firmy KERAX, který zasypal strouhu, a tím bylo 
zabráněno stoupání vodní hladiny. Dále na žádost starosty proveden monitoring zmíněného vodního 
toku a Smolenské přehrady. Jelikož voda z vodní laguny hrozila přetečením do rodinných domků, 
byla na místo povolána další technika JSDH Jevíčko a započato s jejím odčerpáváním. Po skončení 
všech prací se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 2014_43_17 – 10:34 hodin – 1. 8. – technická pomoc, čerpání vody, Jaroměřice 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci čerpání vody ze zatopeného sklepa - strojovny 
dřevozpracujícího závodu – H - pily v Jaroměřicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je 
zatopený sklepní prostor pod pilou s umístěnými motory a ostatními technologickými celky. Voda 
se nacházela na ploše asi 20x10 metrů ve výšce cca 20 cm. Vzhledem k uzavřenému prostoru byla 
nasazena dvě elektrická kalová čerpadla. Po skončení práce bylo místo předáno majiteli a jednotka 
se vrátila zpět na základnu. 
 

 
 2014_44_ – 17:17 hodin – 3. 8. – technická pomoc, čerpání vody, přelití rybníka, 

Jevíčko, Zadní Arnoštov 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na technickou pomoc, čerpání vody do obce Zadní 
Arnoštov, kde došlo k vylití rybníka, s technikou CAS 20 v počtu 1 + 4. Po příjezdu na místo 
zjištěno, že vlivem vydatného deště došlo k přelití místního potůčku a rybníku. Voda přetékala po 
komunikaci a ohrožovala vedle stojící rodinné domky. Žádný z občanů nepožadoval vyčerpání vody 
z obytných prostorů. Za pomoci bagru místního soukromého zemědělce vytvořena hráz z hlíny přes 
komunikaci, která zajistila navrácení vody do koryta. Na místě se nachází také starosta obce 
Jevíčko, na jehož žádost provedla jednotka vyčištění vodních propustků a některých částí 
komunikace. 



 
 
 
 
 2014_45_18 – 17:33 hodin – 3. 8. – technická pomoc, čerpání vody, Jaroměřice 

 
Technika: Peugeot Boxer, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci čerpání vody ze zatopeného sklepa - strojovny 
dřevozpracujícího závodu – H - pily v Jaroměřicích. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že je 
zatopený sklepní prostor pod pilou s umístěnými motory a ostatními technologickými celky. Voda 
se nacházela na ploše asi 20x10 metrů ve výšce cca 50 cm. Bylo nasazeno elektrické kalové 
čerpadlo a motorové kalové čerpadlo. Po vyčerpáni vody se jednotka vrátila na základnu. 
 

 
 
 

 2014_46_19 – 10:07 hodin – 4. 8. – technická pomoc, 2ZOČ, činnost jednotky, 
čištění propustků a kanalizace, Chornice 

 
Technika: T 148 CAS 32, 1 +1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci - vyčištění kanalizace, propustků a mostků v obci Chornice, 
ulice Trnavská. Na místě zjištěno, že vlivem velkého množství dešťových srážek došlo k ucpání 
kanalizace a mostků. Provedli jsme pročištění požadovaných částí kanalizace. Po skončení práce se 
jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 
 
 
 

 2014_47_20 – 08:50 hodin – 5. 8. – technická pomoc, 3ZOČ, činnost jednotky, 
čištění kanalizace, Chornice 

Technika: T 148 CAS 32, 1 + 1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na technickou pomoc do obce Chornice. Jednalo se o čištění kanalizace v úseku 
opravované vozovky na ulici Trnavská, kde vlivem vydatných dešťů z minulých dní došlo k ucpání 
nově budované kanalizace. Čištění provedeno pomocí 1 proudu C a kanálového krtka. Poté se 
jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 2014_48 – 15:39 hodin – 17. 8. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+ 2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů 
do obce Jevíčko. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který zapadl 
předním kolem do otvoru kanalizace. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Jednotka 
provedla vyproštění vozidla z kanálové vpusti a její provizorní označení pomocí palety a výstražné 
pásky. Po předání vozidla majiteli se vrátila na základnu. 
 
 
 

2014_49_21 – 16:06 hodin – 28. 8. – technická pomoc, 4ZOČ, odstranění 
nebezpečného hmyzu, Jaroměřice 

 
Technika: Renault CAS 20, 1 + 2 
Jednotky: JSDH Jevíčko           
Jednotka byla vyslána k odstranění hnízda sršňů v obci Jaroměřice. Po příjezdu bylo průzkumem 
zjištěno, že hnízdo se nachází na půdě domu v krytině a trámoví střechy. Jednotka se vystrojila 
ochranným oblekem proti hmyzu a hnízdo odstranila. Po skončení práce jsme se vrátili zpět na 
základnu. 
 
 
 
 
           Stanislav Ducháček 
           velitel JSDH Jevíčko 


