
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   prosinec 2016     
  
  

 
2016_60 – 15.30 hodin – 12. 12. - dopravní nehoda, úklid vozovky, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, bezpečnostní agentura ARAGON 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se 
jedná o střet dvou osobních automobilů na křižovatce ulic Brněnská a Okružní III. Vozidla na 
kolech. V každém OA cestoval pouze řidič,oba mimo vozidlo, bez zranění. Drobný únik provozních 
kapalin na komunikaci. Na místě místní bezpečnostní agentura ARAGON, která řídila dopravu. 
Provedeno zajištění místa nehody výstražnými kužely a pomoc při řízení dopravy. Provedeno 
protipožární opatření a zasypání úniku provozních kapalin sorbentem. Po příjezdu HZS M.T. si její 
velitel přebral velení a další práce prováděny podle jeho pokynů: odstranění vozidel mimo 
komunikaci, úklid vozovky, naložení na odtahovou službu. Během zásahu oznámena občany další 
nehoda v Jevíčku na silnici směr Velké Opatovice. K této z rozhodnutí velitele zásahu přejíždí 
pouze jednotka HZS Moravská Třebová a naše jednotka se vrací na základnu. 
. 

 

 
 

2016_61 – 15.06 hodin – 14. 12. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 
odtažení, silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, bezpečnostní agentura ARAGON 
 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č.366 mezi Jevíčkem a Zadním 
Arnoštovem. Na místě zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který se vlivem kluzké vozovky 
převrátil na bok do příkopy. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Na místě již řídila 
dopravu místní bezpečnostní agentura ARAGON. Provedeno zajištění místa nehody, protipožární 
opatření a povolána SaUS na ošetření zledovatělého povrchu vozovky. Řidička si nepřála šetření 
nehody PČR. Havarované vozidlo přetočeno na kola a za pomoci navijáku vytaženo na komunikaci. 
Po předání vozidla majitelce se jednotka vrátila na základnu. Jednotka HZS Moravská Třebová se 
po příjezdu na místo a vyhodnocení, že síly a prostředky na místě stačí, vrátila na základnu. 
 

 
 
 
 
 



 

 
2016_62_18 – 16.35 hodin – 21. 12. - požár, požár nízké budovy, požár 

hospodářského stavení, Borušov 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148 CAS 32 1+2, Fiat Ducato 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, HZS Lanškroun, JSDH Staré 
Město, JSDH Dlouhá Loučka, JSDH Křenov, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Borušov, JSDH 
Mohelnice, JSDH Lanškroun, PČR, vyšetřovatel HZS Svitavy, řídící důstojník HZS Svitavy 
 Jednotka vyjela na výzvu KOPIS Pardubice na požár hospodářského stavení do obce Borušov s 
oběma cisternami a následně s dodávkou Fiat na vystřídání zasahujících hasičů.Po příjezdu na místo 
a nahlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce dle jeho pokynů: vytvoření jednoho 
proudu C, osvětlení místa zásahu, hasební práce v dýchací technice a z nastavovacích žebříků, 
rozebírání konstrukcí, vyskladňování sena, výměna tlakových lahví zasahujících hasičů, pomoc při 
organizaci dálkové dopravy vody, dálková doprava vody a její doplňování do CAS HZS SY. V 
průběhu zásahu provedeno vystřídání části zasahujících hasičů, po likvidaci požáru se jednotka na 
pokyn VZ vrátila na základnu. 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2016_63_19– 10.21 hodin – 27. 12. - technická pomoc, spolupráce se složkami 
IZS, Slatina 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice do obce Slatina na osobu v bezvědomí. Po příjezdu na místo 
zjištěno, že se jedná o osobu v provizorním obydlí, která již nejevila známky života a byla ve stavu 
posmrtné ztuhlosti. Po příjezdu dalších složek IZS a domluvě s velitelem zásahu z HZS Moravská 
Třebová se jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 

2016_64 – 12.23 hodin – 27. 12. - technická pomoc, odstraňování překážek, 
silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko  
Jednotka vyslána na odstranění stromu přes komunikaci na silnici č. 366 Jevíčko směr Zadní 
Arnoštov. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o vzrostlý jehličnatý strom přes celou 
komunikaci. Strom rozřezán pomocí motorové pily a po úklidu vozovky se jednotka vrátila na 
základnu. 
 
 

2016_65_20 – 19.12 hodin – 28. 12. - dopravní nehoda silniční, se zraněním, 
sražený chodec na silnici Jevíčko směr Jaroměřice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS Moravská Třebová, LZS Brno, PČR, vyšetřovatel PČR  
 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu - sraženého chodce na silnici č. 371 
Jevíčko směr Jaroměřice. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o chodce, sraženého osobním 
automobilem . Sražený chodec i OA se nacházeli v příkopě. Zajištěno místo nehody, osvětlení místa 
zásahu a zraněné osobě poskytována předlékařská pomoc. Zažádáno o ZZS. Událost bez úniku 
provozních kapalin. Provedeno protipožární opatření. Po příjezdu ZZS Moravská Třebová 
spolupracovala jednotka při ošetřování zraněné osoby, dále pak při jejím transportu do sanitky. 
Zajištěno místo pro přistání vrtulníku LZS Brno a následně transport zraněné ve spolupráci se ZZS. 
Na žádost Policie ČR řízena doprava na místě zásahu a následně nasvětlování místa zásahu při 
šetření DN. Po vyšetření DN proveden úklid vozovky, předání havarovaného vozidla majiteli a 
jednotka se vrací na základnu. 

 
 

 



 
2016_66_21 - 01.56 hodin – 31. 12. - požár, nízké budovy, Velké Opatovice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZS Konice  
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár rodinného domu do Velkých Opatovic. Po příjezdu na 
místo zde již zasahuje JSDH Velké Opatovice. Jednalo se požár mezistropu v půdním prosturu 
rodinného domu. Po domluvě s velitelem JSDH V.O. vytvořena skupina dvou hasičů v dýchacích 
přístrojích na případné střídání zasahujících a provedeno osvětlení místa zásahu našimi stativy z 
vozidla JSDH V.O. a za pomocí přenosných reflektorů. Zbytek jednotky postaven do zálohy na 
místě události. Příjezd jednotek HZS Boskovice a Konice. Po lokalizaci a likvidaci požáru odeslána 
naše jednotka VZ zpět na základnu. 

 
 

16_67 – 09.56 hodin – 31. 12. - dopravní nehoda se zraněním, srážka dvou 
osobních automobilů, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR, ZZS  
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č. 366 Jevíčko směr Chornice. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o střet dvou osobních automobilů. Jeden z automobilů se 
nacházel na kolech napříč komunikaci, druhý na kolech v příkopě. Na místě tři zraněné osoby mimo 
vozidla. Zažádáno o ZZS a poskytována předlékařská pomoc. Provedeno zajištění místa nehody, 
protipožární opatření a únik provozních kapalin zasypán sorbentem. Po příjezdu ZZS a HZS 
Moravská třebová předáni zraněných do péče lékaře a velení u zásahu předáno veliteli družstva 
HZS. Další práce prováděny podle jeho pokynů: odstraňování následků dopravní nehody, vytažení 
vozidel, jejich naložení na odtahovou službu, úklid komunikace. Po skončení všech prací se 
jednotka vrátila na základnu. 

 
2016_68_16ZOC– 16.31 hodin – 31. 12. - požární asistence, činnost jednotky, 

silvestrovský ohňostroj, Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+1, Peugeot Boxer, 1+1, Škoda Octavia, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, bezpečnostní agentura ARAGON, PČR  
jednotka provedla na žádost starosty obce Jevíčko požární asistenci při silvestrovském ohňostroji na 
jevíčském náměstí ve spolupráci s Policií ČR a bezpečnostní agenturou ARAGON. 
 
          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


