
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
 září 2015 

 
2015_79_30_30ZOC – 19. 11 hodin – 1. 9. – technická pomoc, činnost jednotky, 

odstranění nebezpečného hmyzu, Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění vosího hnízda na dětském hřišti u mateřské školky v Jevíčku. 
Nebezpečný hmyz odstraněn za pomoci včelařských pomůcek a spreje proti hmyzu. 
 
2015_80 – 18.20 hodin – 4. 9. – technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 

odstranění nebezpečného hmyzu, Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění vosího hnízda do obce Jevíčko. Hnízdo se nacházelo ve štítové zdi 
pod podbitím. Bylo odstraněno za pomoci nastavovacích žebříků, včelařských pomůcek a spreje 
proti hmyzu. 
 
 

2015_81 – 12.35 hodin – 8. 9. – dopravní nehoda, úklid vozovky, Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR 
Jednotka vyjela na žádost KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na křižovatku ulic Olomoucká a 
Okružní v obci Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že jedná o střet tří automobilů, na místě hlídka Policie 
CR. Událost bez zranění, z havarovaných vozidel došlo k úniku provozních kapalin. Jednotka 
zajistila místo nehody, provedla protipožární opatření a uniklé provozní kapaliny zasypala sorbenty. 
Po zdokumentování nehody jsme pomohli s naložením havarovaných vozidel na odtahovou službu 
a po úklidu vozovky a zprovoznění komunikace jsme se vrátili na základnu. 
 

 
 
 

015_82_31ZOC – 8.13 hodin – 9. 9. – technická pomoc, činnost jednotky, 
vyčištění vodního propustku, Smolenská přehrada 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na vyčištění vodního propustku u chaty na Smolenské přehradě. Propustek vyčištěn 
pomocí vysokotlakého proudu z CAS 20. 
 
 
 



 
 

2015_83 – 15.06 hodin – 14. 9. – technická pomoc, odstraňování překážek, silnice 
Jevíčko – Zadní Arnoštov 

Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS na odstranění větve z komunikace Jevíčko - Zadní Arnoštov. 
Větev odstraněna za pomoci ručního nářadí a po úklidu vozovky se jednotka vrací na základnu. 
 
 

2015_84 – 01.45 hodin – 22. 9. – požár, dopravní prostředky, výbuch kabiny 
nákladního automobilu, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5, Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, LZS, PČR 
Jednotka vyjela k požáru kabiny nákladního automobilu po jejím výbuchu. V době našeho příjezdu 
nebyly zjištěny žádné známky plamenného hoření. Provedli jsme protipožární opatření, zajištění 
místa události,osvětlení místa události, uzavření hlavního ventilu PB lahve v kabině. Zraněnému 
řidiči, který se nacházel mimo kabinu, byla poskytnuta první pomoc a chlazení popálených částí 
těla. Po příjezdu lékaře byl předán do jeho péče. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová bylo 
předáno velení VD této jednotky a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Po příletu LZS 
jednotka byla nápomocna při překládání zraněné osoby do vrtulníku. Po domluvě s vyšetřovatelem 
policie se jednotka vrací zpět na základnu. 
Během dopoledne v 10.24 vyjela jednotka na tu samou událost. Na žádost vyšetřovatelů PČR a 
HZS prováděla za pomoci hydraulického vyprošťovacího zařízení rozstřižení a rozebrání kabiny 
NA po výbuchu. Po vyšetření události jsme pomohli odtahové službě s naložením věcí, 
rozmetaných výbuchem a naložením NA. Po úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu. 

 
 
 
 
 

2015_85_30 – 12.17 hodin – 28. 9. – požár, lesní, polní porost, Velké Opatovice 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k požáru lesa do obce Velké Opatovice, po nahlášení se veliteli 
zásahu byla naše jednotka ponechána v záloze na místě události a následně, po likvidaci požáru se 
vrací zpět na základnu. 

 
        Stanislav Ducháček 
         velitel JSDH Jevíčko 
 


