
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   říjen 2016     
  
  

2016_51_14 – 14.52 hodin – 1.10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, odstranění rozbitého skla na silnici Jevíčko - Jaroměřice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění rozbitého skla na silnici č. 
371 Jevíčko směr Jaroměřice u železničního přejezdu. Na místě zjištěno, že se jedná o rozbité sklo, 
rozsypané a rozježděné na komunikaci v rozsahu zhruba 5 x 2 metry. Sklo zameteno. Zkontrolována 
vozovka až do obce Jaroměřice. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová a domluvě s jejím 
velitelem se obě jednotky vrací na základnu. 
 

2016_52_14ZOC– 08.02 hodin – 3. 10. - technická pomoc, činnost jednotky, 
proplach kanalizace, Jevíčko 

 
Technika:  Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla proplach kanalizace v obci Jevíčko. Proplach proveden za pomoci jednoho „C“ 
proudu. 
 

2016_53 – 9.05 hodin – 5. 10. - požár, nízké budovy, taktické cvičení, požár v 
OLÚ Jevíčko, sanatorium 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148 CAS 32, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, HZS 
Moravská Třebová, HZS Svitavy 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár v OLÚ Jevíčko. Jednalo se o taktické cvičení. Po 
příjezdu na místo provedeným průzkumem zjištěno, že se jedná o požár v III. nadzemním podlaží v 
kuchyňce pavilonu S. Zdravotnický personál prováděl dle svých postupů evakuaci pacientů. 
Současně nataženo dopravní vedení s rozdělovačem a jeden útočný C proud. Vytvořeno doplňování 
vody do CAS 20. Vystrojení dvou průzkumných skupin do dýchací techniky a započato s evakuací 
pacientů. Příjezd jednotek z Velkých Opatovic, Chornic a Jaroměřic. Vyslání těchto jednotek k 
evakuaci pacientů v dýchací technice. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení 
u zásahu a prováděny další práce dle námětu cvičení podle pokynů velitele zásahu. Po ukončení 
cvičení následovalo jeho vyhodnocení a odjezd zúčastněných jednotek na základny. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

2016_54 _ 17.25 hodin – 9. 10. - dopravní nehoda, úklid vozovky, dopravní 
nehoda dvou automobilů, silnice Jevíčko - Uhřice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR  
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č.374 Jevíčko směr Uhřice. Na 
místě průzkumem zjištěno, že se jedná o střet dvou osobních automobilů. Obě vozdla se nacházela 
na kolech, jedno na komunikaci, druhé v poli. Cestující byli již mimo vozidla, bez známek zranění a 
nepožadovali lékařské vyšetření. Zajištěno místo nehody pomocí výstražných kuželů, provedeno 
protipožární opatření a drobný únik provozních kapalin (chladící kapalina, motorový olej)zasypán 
sorbentem. Do příjezdu PČR prováděno řízení dopravy. Z důvodu stížností jednoho z účastníků DN 
na bolest na hrudi zažádáno o ZZS. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová předáno velení u 
zásahu a další práce prováděny podle pokynů VZ. Po odjezdu HZS Moravská Třebová a vyšetření 
místa DN dopravní policií jsme pomohli s naložením havarovaných vozidle na odtahovou službu a 
po úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu.  
 
 

2016_55_15 - 15.17 hodin – 28. 10. - technická pomoc, otevření uzavřených 
prostor, Vysoká 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice k otevření uzavřených prostor - zabouchnuté vchodové dveře u 
rodinného domu v obci Vysoká. Za použití sady pro otevírání uzavřených prostor byly dveře 
otevřeny a jednotka se vrátila zpět na základnu.  
 
 

2016_56_15ZOC– 12.50 hodin – 31. 10. - technická pomoc, činnost jednotky, 
proplach kanalizace, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na proplach ucpané kanalizace v budově městského úřadu v Jevíčku. Kanalizace 
vyčištěna za pomoci jednoho proudu „D“. 
 
 
 
 
 
          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


