
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    srpen 2015 
 

2015_62_21– 12.03 hodin – 3. 8. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár trávy, 
Městečko Trnávka, Ludvíkov 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+4, Tatra 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Křenov, 
vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS na požár trávy do obce Ludvíkov. Po příjezdu na místě již zasahují 
jednotky Moravská Třebová a Městečko Trnávka. Po nahlášení se veliteli zásahu naše jednotka 
určena jako záloha na místě události. Po likvidaci požáru a domluvě s VZ se vracíme na základnu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2015_63_25ZOČ – 14.54 hodin – 3. 8. – technická pomoc, činnost jednotky, 
dovoz vody, Smolenská přehrada 

 
Technika: Tatra  148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla na žádost starosty obce dovoz užitkové vody do studny na dětském táboře u 
Smolenské přehrady. 
 
 
 

2015_64_22– 14.28 hodin – 6. 8. – požár, dopravní prostředky, požár vlečky se 
slámou a přilehlého pole, Lazy 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra 148 CAS 32, 1+1, Škoda Octavia 1+0 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Křenov, JSDH 
Vranová Lhota, JSDH Staré Město, JSDH Chornice, vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár vlečky se slámou u obce Lazy. Na místo jsme se 
dostavili současně s jednotkou z Moravské Třebové. Průzkumem zjištěno, že hoří traktorová vlečka, 
z ní spadené balíky slámy a přilehlé pole. Započato s hasebními pracemi dle pokynů VZ: vytvoření 
jednoho proudu C se smáčedlem z CAS 20 na hašení spadených balíků slámy a vlečky, hašení 
fronty požáru za pomoci otočné proudnice z CAS 25 Škoda RTHP Městečko Trnávka a zabránění 
šíření požáru na další pole a do přilehlého lesa za pomoci jednoduchých hasebních prostředků. T 
148 CAS 32 nasazena na dopravu vody na požářiště a hašení strniště a slámy pomocí kropící lišty. 
Na doplňování vody do CAS 20 Renault použito plovoucí čerpadlo Plovčer. Velitelem jednotky 
Jevíčko povolána Škoda Octavia na zajištění pitného režimu zasahujících hasičů a dovoz balené 
vody na požářiště. Po likvidaci požáru se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

2015_65_26ZOČ – 18.19 hodin – 6. 8. – technická pomoc, činnost jednotky, zalití 
zeleně, Jevíčko, Zadní Arnoštov 

 
Technika: Tatra 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla na žádost starosty obce zalití nově vysazených stromků a zeleně v Jevíčku a 
Zadním Arnoštově. Zalití provedeno pomocí otočné proudnice z CAS 32. 
 
 
2015_66 – 19.16 hodin – 7. 8. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 

odstranění sršního hnízda, Jevíčko 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k technické pomoci - odstranění obtížného hmyzu - do obce 
Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o hnízdo sršní ukryté ve střešní konstrukci na rodinném 
domku. Majitel je dle svých slov alergik. Za pomoci nastavovacích žebříků, včelařského obleku a 
včelařské kukly jsme provedli rozebrání střešní krytiny, nalezení hnízda, jeho odstranění a následné 
opětovné složení střešní krytiny.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2015_67_23– 14.24 hodin – 8. 8. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár pole a 

lesa, Křenov 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+4, Tatra 148 CAS 32, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Křenov, JSDH 
Dlouhá Loučka, vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa do obce Křenov. Po příjezdu na místo prováděny 
hasební práce podle pokynů velitele zásahu. Z CAS 20 Renault utvořeny tři proudy C se smáčedlem 
na hašení lesního porostu a balíků slámy. U dvou proudů použity dýchací přístroje. T 148 CAS 32 
určena na doplňování vody do ostatních CAS a kyvadlovou dopravu vody z hydrantu v Křenově. 
Na závěr provedeno prolití strniště za pomoci kropící lišty z CAS 32. Po likvidaci požáru se 
jednotka vrací na základnu. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2015_68_24 - 14.52 hodin – 9. 8. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár pole a 

lesa, Šnekov 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Staré Město, JSDH Velké Opatovice,  
JSDH Dlouhá Loučka, JSDH Březina, vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyjela na žádost KOPIS na požár pole a lesa do obce Šnekov. Na místě prováděny hasební 
práce podle pokynů VZ. Bylo provedeno zastavení šíření fronty požáru za pomoci jednoduchých 
hasebních prostředků, vysokotlakého proudu z CAS 20 a otočné proudnice z CAS 32. Poté CAS 32 
zaujímá stanovisko u lesa, do něhož se požár rozšířil a ve spolupráci s JSDH Velké Opatovice 
provádí hasební práce pomocí jednoho proudu C od rozdělovače. Práce u proudu probíhají v 
dýchací technice. CAS 20 určena na kyvadlovou dopravu vody z obce Březina. Po likvidaci požáru 
přejíždí jednotka na požár strniště do obce Brťov. Další den jednotka vyslána KOPIS na dohašení 
doutnajících stromů na místo té samé události. Po příjezdu na místo prováděny hasební práce podle 
pokynů VZ - rozkopání doutnajících ohnisek a prolití vodou. 
 
 
 

2015_69_25 - 16.39 hodin – 9. 8. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár pole  
Brťov 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Staré Město, vrtulník Brno, HZS Boskovice, HZS Blansko, HZS 
Kunštát, JSDH Velké Opatovice, JSDH Brťov, JSDH Letovice 
Jednotka vyslána KOPIS z požáru ve Šnekově na požár do obce Brťov u Velkých Opatovic. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o rozsáhlejší požár strniště a obilí. Nahlášení se již 
zasahujícím jednotkám z JmK. V této době jednotka dostává informaci z KOPIS PaK, že má přejet 
na požár lesa do obce Smolná. Zažádáno o posilovou jednotku ze Starého Města s velkokapacitní 
CAS. Na místě ponechána T 148 CAS 32, která byla určena na plnění vaku pod vrtulník. Vozidlo 
Renault CAS 20 projelo les od obce Smolná a bylo zjištěno, že se jedná o tu samou událost. 
Prováděny hasební práce podle pokynů VZ: prolití doutnajícího strniště a doplnění vody 
zasahujícím jednotkám. 
 

 
 
 
 



 
 
 

2015_70_26 - 13.27 hodin – 10. 8. – požár, lesní, polní porost, tráva, požár pole  
Bělá 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+2, Tatra 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyjela k požáru pole - strniště do obce Bělá u Jevíčka. Po příjezdu na místo zjištěno, že se 
jedná o požár o rozloze asi 10 m2. Počínající požár již uhašen pracovníky nacházejícími se na místě 
pomocí 4 ks ručních hasicích přístrojů. Jednotka provedla kontrolu požářiště, jeho prolití vodou a 
následné předání majiteli. 
 
 
2015_71_27ZOČ – 18.19 hodin – 11 8. – technická pomoc, činnost jednotky, zalití 

zeleně, Zadní Arnoštov 
 

Technika: Tatra 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla na žádost místostarosty obce zalití zeleně a stromků v Zadním Arnoštově. Zalití 
provedeno pomocí otočné proudnice z CAS 32. 
 
 
2015_72_27 – 18.52 hodin – 16. 8. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů, odstranění obtížného hmyzu, Biskupice 
 

Technika: Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci do obce Biskupice. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o 
sršní hnízdo ve stavební buňce, které bylo za pomoci ochranného včelařského obleku a spreje proti 
sršňům odstraněno. Místo bylo předáno zpět majiteli. 
 
2015_73 – 15.51 hodin – 17. 8. – technická pomoc, otevření uzavřených prostor, 

Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS na technickou pomoc - otevření uzavřených prostor do obce Jevíčko. Po 
otevření bytu nalezena uvnitř osoba bez známek života. Vyčkáno na příjezd ZZS a PČR. Poté jsme 
pomohli ZZS s přemístěním zesnulé osoby na postel pro snadnější ohledání. Místo předáno PČR a 
jednotka se vrací na základnu. 
 
 

2015_74 – 19.10 hodin – 19. 8. – technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, odstranění sršního hnízda na dětském táboře, Smolenská přehrada 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění nebezpečného hmyzu v prostoru tábořiště na Smolenské přehradě. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo ve stromě, nacházející se na hřišti v prostoru 
tábořiště. Za pomoci včelařského obleku a včelařské kukly, insekticidu a vysokotlakého proudu z 
CAS 20 bylo provedeno odstranění hnízda.  

 
 
 
 
 



 
 
 

          

  2015_75_28 – 12.44 hodin – 23. 8. – požár, nízké budovy, Jaroměřice 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+2, Tatra T 148 CAS 2, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, HZS Moravská Třebová, 
vyšetřovatel HZS Svitavy 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na požár do obce Jaroměřice. Po příjezdu na místo provedeno 
upřesnění místa zásahu a průzkumem zjištěno, že se jedná o požár hospodářského přístřešku v 
zahradě rodinného domu. Požárem zasažena jak půda přístřešku, tak i její přízemní část. Na místě se 
nachází JSDH Jaroměřice a zasahuje jedním C proudem. Naší jednotkou provedeno vypnutí 
elektrické energie, nasazení druhého C proudu v dýchacích přístrojích ve směru od obytné budovy. 
Ve spolupráci s Jaroměřicemi provedena evakuace předmětů z kůlny. Zajištěno doplňování vody do 
CAS JSDH Jaroměřice z naší CAS 32 a vytvořeno přívodní vedení z nadzemního hydrantu. Po 
příjezdu JSDH Velké Opatovice vystrojení jejich členů do dýchací techniky a vytvoření jedné 
skupiny na vystřídání zasahujících hasičů, zbytek jednotky zasahuje z druhé strany na ochranu 
sousedních budov. Po příjezdu HZS Moravská Třebová přebírá její velitel velení u zásahu a další 
práce probíhají podle jeho pokynů. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu. 
 
 

2015_76_28ZOČ – 19.12 hodin – 23. 8. – technická pomoc, činnost jednotky, 
odstranění sršního hnízda, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění obtížného hmyzu do obce Jevíčko. Po příjezdu na místo průzkumem 
zjištěno velké sršní hnízdo ve fasádě nad vchodem rodinného domu. Za použití včelařských 
pomůcek hnízdo odstraněno, vystříkáno sprejem a prasklina ve fasádě utěsněna pomocí montážní 
pěny. Poté se jednotka vrátila na základnu. 
 
 

2015_77_29ZOČ – 20.08 hodin – 24. 8. – 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 kropící lišty z T 148 CAS 32. 
 
 
2015_78_29 – 15.21 hodin – 31. 8. – dopravní nehoda, vyproštění osob, Chornice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR 
Jednotka vyjela na dopravní nehodu do obce Chornice. Průzkumem na místě zjištěno, že se jedná o 
náraz osobního automobilu do traktoru. Nedošlo k úniku provozních kapalin. Řidič automobilu 
nevykazoval známky poranění, spolujezdec utrpěl otevřenou ránu na pravém rameni, poranění v 
obličejové části. Jednotka provedla protipožární opatření, zajištění a označení místa nehody, 
ošetření zraněného spolujezdce. Po příjezdu ZZS předány obě osoby do její péče. Po příjezdu 
jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení jejímu veliteli a ostatní práce pokračovaly dle jeho 
pokynů. Po zadokumentování nehody jsme uvolnili a zprůjezdnili komunikaci, pomohli s 
naložením vozidla na odtahovou službu. 
         
        Stanislav Ducháček 
        velitel JSDH Jevíčko 


