
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    červenec 2015 
 
2015_42 – 19.55 hodin – 1. 7. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 

Jevíčko 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci v obci Jevíčko na odstranění uhynulého zvířete. Po příjezdu na 
místo zjištěno, že v korytě potoka se zachytil uhynulý zajíc ve stupni rozkladu. Provedli jsme 
vytažení uhynulého zvířete, umístili jej do igelitového pytle a následně předali do kafilérie. 
 
 
2015_43_16_13ZOČ – 10.29 hodin – 3. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 

odvoz nebezpečného odpadu, Třebovice 
 

Technika: Avia A 30 NA valník, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Na pokyn starosty obce zajišťovala jednotka odvoz nebezpečného odpadu do obce Třebovice. Po 
příjezdu na místo a předání materiálu se jednotka vrací zpět na základnu. 
 
 
2015_44_14ZOČ – 12.39 hodin – 3. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí 

komunikace a zalití zeleně, Jevíčko, Zadní Arnoštov 
 

Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Na pokyn starosty obce vyjela jednotka na technickou pomoc – mytí místní komunikace v obci 
Jevíčko. Dále pokračovala v zalévaní nově vysazených stromů podél silnice Jevíčko - Zadní 
Arnoštov. 
 
 
2015_45_15ZOČ – 15.56 hodin – 7. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí 

komunikace, Jevíčko 
 

Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na mytí komunikací v Jevíčku. Komunikace umyty za 
pomoci kropící lišty z T 148 CAS 32. 
 
 

2015_46 – 15:07 hodin – 9. 7. – požár, nízké budovy, požár bytu, Jevíčko 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová, ZZS 
Velké Opatovice, ZZS Moravská Třebová, PČR, LZS Brno, vyšetřovatel HZS Svitavy 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na hlášený požár bytu na ulici Nerudova v Jevíčku. Na místě 
průzkumem zjištěno, že se jedná o požár bytu v prvním patře dvoupatrového bytového domu. V 
zasaženém vchodu se nacházeli celkem čtyři byty. Ze vchodových dveří a pootevřených oken 
zasaženého bytu se valil hustý černý dým.  
 
 
 



 
 
Rozhodnuto o vytvoření dvou dvoučlenných skupin v dýchací technice, první s vysokotlakým 
proudem nasazena na lokalizaci požáru a průzkum v zasaženém bytě, druhá na zjištění situace v 
ostatních bytech a otevření oken na chodbě. Vypnutí plynu a elektrické energie a zažádáno o 
posilové jednotky, zejména o dýchací techniku. Dále zjištěna přítomnost 2 ks 10 kg propan - 
butanových lahví ve sklepě budovy a jejich vynesení mimo budovu. Průzkumnou skupinou 
nalezena v hořícím bytě ležící popálená bezvládná osoba. Provedeno její vynesení před budovu, 
uložení do vakuové matrace, transport do sanitky a předání ZZS. Současně provedeno nasazení 
přetlakové ventilace a ve spolupráci s jednotkou z Velkých Opatovic nasazení kyslíkové masky 
imobilní osobě v bytě nad požárem a její evakuace mimo budovu, vyvedení druhé osoby. V dalších 
dvou bytech se nikdo nenacházel. Jednotce z Chornic nařízeno vytvořit další skupinu v dýchací 
technice pro případné vystřídání zasahujících hasičů a jednotce z Velkých Opatovic připravit 
doplňování vody z jejich CAS do naší. Lokalizace požáru. V této době na místo přijíždí HZS 
Moravská Třebová, velitel družstva je seznámen se situací na místě zásahu a přebírá velení. Další 
práce prováděny dle jeho pokynů: kontrola bytů a jejich odvětrání, dohašovací práce, likvidace 
požáru, péče o evakuované osoby, spolupráce se ZZS při ošetřování a kontrole evakuovaných osob, 
zajištění místa pro přistání vrtulníku LZS Brno, spolupráce s PČR a vyšetřovatelem HZS Svitavy. 
Po ukončení všech prací a domluvě s vyšetřovatelem se jednotka vrátila na základnu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015_47_16ZOČ – 12.48 hodin – 10. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
čištění propustků, Zadní Arnoštov 

 
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na vyčištění propustků do obce Zadní Arnoštov. Práce 
provedeny za pomoci 1 C a 1 D proudu z CAS 32.  
 
 
 
 



 
  
 

2015_48_17ZOČ – 09.49 hodin – 15. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
čištění propustků, Zadní Arnoštov 

 
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na vyčištění vodních propustků do obce Zadní 
Arnoštov. Práce provedeny za pomoci jednoho C proudu z CAS 32 T 148. 
 
 
15_49_18ZOČ – 15.05 hodin – 17. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, mytí 

komunikace, Jevíčko 
 

Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na oplach komunikací po zemních pracích. 
Komunikace umyty pomocí kropící lišty z T 148 CAS 32. 
 
 

2015_50 – 00.18 hodin – 19. 7. – technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, 
pátrání po pohřešované osobě, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Křenov, HZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyjela na žádost KOPIS na technickou pomoc, spolupráci se složkami IZS k vodní nádrži 
Žlíbka v Jevíčku. Na místě provedeno dle požadavků KOPIS a PČR pátrání po pohřešované osobě. 
Osvětlena vodní hladina a okolí za pomoci osvětlovacích stožárů z CAS 20, vytvoření dvou skupin. 
Jedna prováděla průzkum okolí a břehů vodní nádrže, druhá, po vystrojení do plovacích vest a 
vyzbrojení prostředky pro práci na vodě, průzkum vodní hladiny obou nádrží ze zapůjčené loďky. 
Na místo se dále dostavily JSDH Chornice a Křenov, které byly vysláni na průzkum okolí a břehů 
obou nádrží. PČR požádán starosta obce Jevíčko o vyhlášení informací o pohřešované osobě 
městským rozhlasem. Jelikož pohřešovaná osoba nebyla stále nalezena, zažádáno o další člun z 
HZS, neboť nebylo vůbec jasné, u které vodní plochy se měla pohřešovaná osoba nalézat. V 02.20 
nám bylo sděleno, že dívka byla nalezena a zúčastněné jednotky se vrací na základnu. 
 
 

2015_51_19ZOČ – 08.00 hodin – 19. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
zalití zeleně, Jevíčko, Zadní Arnoštov 

 
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce na zalití zeleně - nově vysazených stromků podél silnice 
Jevíčko směr Zadní Arnoštov. Stromky zality za pomoci jednoho C proudu a za pomoci otočné 
proudnice z T 148 CAS 32. 
 
 

2015_52_20ZOČ – 15.32 hodin – 22. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
mytí komunikace Jevíčko 

 
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla na žádost místostarosty obce omytí komunikace po výkopových pracích. 
Komunikace umyta za pomoci 1 C proudu a kropící lišty z T 148 CAS 32. 
 
 



 
2015_53_17 – 17.32 hodin – 24. 7. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů, Smolná 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci na silnici mezi obcemi Smolná - Velké Opatovice. Po příjezdu 
na místo zjištěno, že se jedná o nakloněný strom přes pozemní komunikaci, který hrozil 
neočekávaným pádem. Bylo proto rozhodnuto o jeho odstranění. Strom odstraněn a rozřezám 
pomocí motorové pily. Během této činnosti byl zastaven provoz na pozemní komunikaci a po 
rozřezání a odklizení byl provoz opětovně umožněn. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2015_54_21ZOČ – 17.32 hodin – 24. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 

dovoz vody, Smolenská přehrada 
 

Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla na žádost starosty města dovoz užitkové vody do studny dětského tábora na 
Smolenské přehradě. Studna naplněna pomocí jednoho B proudu. 
 
 

2015_55_22ZOČ – 16.51 hodin – 24. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
zalití zeleně, Jevíčko, Zadní Arnoštov 

 
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na zalití zeleně - nově vysazených stromků podél 
silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov. Stromky zality pomoci otočné proudnice z T 148 CAS 32. 
 
2015_56_18.22 hodin – 24. 7. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů 

zeleně, Jevíčko, Smolenská přehrada 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS na technickou pomoc - odstranění větví na silnici Jevíčko směr Smolenská 
přehrada. Na místě zjištěny dvě velké větve z ovocných stromů, které zasahují do komunikace. 
Pomocí motorové pily větve rozřezány a po úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu. 
 

2015_57_19.56 hodin – 25. 7. – technická pomoc, odstranění nebezpečného 
hmyzu, Jevíčko, Smolenská přehrada 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k TP - odstranění nebezpečného hmyzu u rekreačního objektu "Rybářské chaty" u 
údolní nádrže Smolná. Ve štítu střechy se nacházelo sršní hnízdo. Pomocí nastavovacích žebříků, 
ochranné kombinézy a včelařské kukly jsme provedli odstranění hnízda.  



 
 

2015_58_18_20.18 hodin – 25. 7. – technická pomoc, odstranění nebezpečného 
hmyzu, Bělá 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci - odstranění nebezpečného hmyzu do obce Bělá u Jevíčka. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o rekreační chatu, uvnitř které se v obytné části nachází sršní 
hnízdo. Za pomoci ochranných prostředků - včelařského obleku a kukly jsme provedli odstranění 
uvedeného hnízda a po skončení činnosti se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2015_59_19 – 18.16 hodin – 30. 7. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár pole, 
Sklené 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+3, T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Svitavy, JSDH Březová nad Svitavou, JSDH Svitavy, JSDH 
Brněnec, JSDH Křenov, JSDH Sklené, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS na požár pole do obce Sklené. Při cestě k zásahu odvolána zpět na 
základnu. 
 

2015_60_23ZOČ – 16.51 hodin – 31. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
zalití zeleně, Jevíčko, Zadní Arnoštov 

 
Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na zalití zeleně - nově vysazených stromků podél 
silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov. Stromky zality pomoci otočné proudnice z T 148 CAS 32. 
 
 

2015_61_24ZOČ – 20.12 hodin – 31. 7. – technická pomoc, činnost jednotky, 
dovoz vody, Smolenská přehrada 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce k městské chatě - dětskému táboru - doplnit vodu do zde 
umístěné nádrže. Po skončení práce se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
         Stanislav Ducháček 
         velitel JSDH Jevíčko 
 


