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  2015_88_31 – 13.08 hodin – 18 11. – technická pomoc, odstraňování 
překážek, Březina 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko        
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na technickou pomoc do obce Březina. Na místě průzkumem 
zjištěno, že se jedná o dva spadlé stromy na silnici Březina směr Šnekov, které zasahují špičkami do 
komunikace. Vršky stromů odtaženy mimo komunikaci. V přilehlém lesíku byly další tři vyvrácené 
a zavěšené stromy, které hrozily pádem. Tato skutečnost ohlášena na KOPIS s žádostí o vyrozumění 
majitele, nebezpečný prostor označen pomocí vytyčovací pásky. Po úklidu vozovky od popadaných 
větví se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
2015_89_32 – 13.53 hodin – 18 11. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár lesa, 

Svárov 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko  
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice ihned po návratu z předchozí události na mezikrajskou 
výpomoc na požár lesa do obce Svárov. Na místě po nahlášení se veliteli zásahu jednotka postavena 
do zálohy na místě události, po domluvě s VZ odvolána jednotka JSDH Jaroměřice, po zjištění, že 
síly a prostředky na místě události postačují, se jednotka na pokyn VZ vrací na základnu. 
 

 
 
 

2015_90 – 10.27 hodin – 19 11. – ostatní pomoc, pomoc ZZS, Jevíčko 
 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Moravská Třebová 
 Jednotka vyjela s AED na pomoc ZZS na ulici Horní Farní - obchod Večerka Hebelka v Jevíčku, 
kde se měla nacházet osoba s náhlou srdeční příhodou. Na místě se již nacházela ZZS Moravská 
Třebová a pracovníci bezpečnostní agentury města Jevíčko, kteří poskytli zraněnému předlékařskou 
pomoc.. Osoba již v péči ZZS, které jsme pomohli s naložením pacienta do sanitky. Poté se 
jednotka vrátila na základnu. 
 

 
 



 
 

2015_91 – 13.17 hodin – 20 11. – dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 
odtažení, Jevíčko, silnice  směr Boskovice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová, PČR  
Jednotka vyjela k dopravní nehodě na křižovatce silnic č. 374 a 36615 Po příjezdu na místo 
zjištěno, že se jedná o dopravní nehodu dvou osobních automobilů. Provedeno protipožární opatření 
a předlékařská pomoc. Drobný únik provozních kapalin odstraněn pomocí sorpční rohože. Po 
příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo velení u zásahu předáno jejímu veliteli a ostatní 
práce pokračovaly dle jeho pokynů. Po příjezdu Police ČR a zdokumentování události jsme 
provedli očištění pozemní komunikace od následků dopravní nehody a pomohli jsme s naložením 
vozidel na odtahovou službu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2015_92 – 13.12 hodin – 26 11. – technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, 
Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Moravská Třebová 
Jednotka vyjela na pomoc ZZS s transportem pacienta. Po příjezdu na místo zjištěno, že se zde již 
nachází osádka ZZS a ostatní práce tak probíhaly podle jejich požadavků. Po snesení pacienta a 
jeho uložení na nosítka do sanitky se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
2015_93_32ZOČ – 09.06 hodin – 30 11. – technická pomoc, proplach kanalizace,  

Jevíčko 
 
Technika:  Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na proplach kanalizace v Jevíčku. Proplach proveden za pomoci jednoho proudu C. 
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