
 
 

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   srpen 2016     
  
           
2016_32– 05:57hodin – 2. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných stavů, 

zastavení úniku vody, Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová       
 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění nebezpečných stavů do obce 
Jevíčko. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o únik vody z prasklé hadičky k WC v bytě v 
prvním nadzemním patře. Byt byl již otevřen a na podlaze se nacházelo cca. 2 cm vody ve všech 
místnostech a voda dále prosakovala stropem do sklepních prostor pod bytem. Provedeno zastavení 
hlavního uzávěru vody a přívodu elektrické energie do bytu,provizorně opravena hadička k WC, 
vyrozuměn starosta obce a vedoucí PBH Jevíčko. Na žádost starosty a vzhledem k věku uživatelů 
zůstala jednotka na místě a pomohla s odstraněním vody za pomoci vysavače, kýblů a hader, dále 
pak s vystěhováním mokrého nábytku a koberců z bytu. Po předání bytu vedoucí PBH Jevíčko se 
jednotka vrátila na základnu.    

 
 
2016_33_09ZOC– 13:57 hodin – 2. 8. - technická pomoc, činnost jednotky, dovoz 

vody, Smolenská přehrada 
 

Technika:  Tatra T 148 CAS 32, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na dovoz užitkové vody do studny na dětském táboře na Smolenské přehradě. 
 

 
2016_34_06– 15:58 hodin – 4. 8. - požár, dopravní prostředky, požár motorového 

prostoru nákladního automobilu, silnice Jevíčko – Velké Opatovice 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+5, Tatra T 148 CAS 32, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, vyšetřovatel HZS Blansko 
 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár nákladního vozidla na silnici č.372 Jevíčko - Velké 
Opatovice. Na místě zjištěno, že hoří nákladní vozidlo a již zde zasahuje JSDH Velké Opatovice. Po 
domluvě s jejím velitelem natažen vysokotlaký proud z CAS 20 a prováděny hasební práce v 
dýchací technice. Dále prováděno řízení dopravy na komunikaci v místě zásahu. Po příjezdu 
jednotky HZS Boskovice a domluvě s jejím velitelem, že prostředky a síly na místě zásahu 
postačují, se naše jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 
 
 
 



 
 

20165_07– 16:52 hodin – 4. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, nebezpečný hmyz, Hartinkov 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu do obce Hartinkov. Na místě průzkumem 
zjištěno, že se jedná o dvě velká sršní hnízda na štítu a v půdním prostoru jednopatrové budovy. 
Nebezpečný hmyz ohrožoval majitele a jeho dceru, alergickou na bodnutí hmyzem. Z 
nastavovacího žebříků provedeno rozebrání části podbití a za pomoci včelařských pomůcek a 
postřiku proti hmyzu provedeno odstranění sršních hnízd. Po ukončení práce jednotka vyrozuměna 
o další události a přejíždí do obce Slatina. 
 

 
 

2016_36_08– 18:26 hodin – 4. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, nebezpečný hmyz, Slatina 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka přejížděla na na odstranění nebezpečného hmyzu do obce Slatina z předchozí události v 
Hartinkově. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o sršní hnízdo v rodinném domě. 
Nebezpečný hmyz ohrožoval majitele domu. Hnízdo odstraněno za pomoci včelařských pomůcek a 
spreje proti hmyzu. 
       
   

16_37_09– 12:19 hodin – 5. 8. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 
odtažení, náraz vozidla do stromu, silnice Jevíčko – Velké Opatovice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Moravská Třebová, HZS Boskovice, PČR 
 
 
 



 
 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu nákladního automobilu na silnici č. 372 
Jevíčko – Velké Opatovice. Na místě průzkumem zjištěno, že nákladní automobil Tatra sjel do 
příkopy, kde urazil větev stromu, která mu poškodila kabinu a již vycouval na komunikaci. Událost, 
která již byla na území Jihomoravského kraje, bez zranění a úniku provozních kapalin. Zajistili jsme 
místo nehody a řídili dopravu. Jednotka HZS Moravská Třebová vrácena zpět na základnu a 
zažádáno o jednotky z Jihomoravského kraje. Po příjezdu JSDH Velké Opatovice předáno místo 
zásahu jejímu veliteli a jednotka se vrátila na základnu. 
 
 

 
 
 

2016_38_10ZOC– 13:00 hodin – 5. 8. - technická pomoc, činnost jednotky, 
odstranění nebezpečných stavů, sršní hnízdo, Smolenská přehrada 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána na odstranění nebezpečných stavů - nebezpečného hmyzu na Smolenskou 
přehradu. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o velké sršní hnízdo pod štítem obytné budovy. 
Hnízdo odstraněno z nastavovacího žebříku za pomoci včelařských prostředků a spreje proti hmyzu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
2016_39_10 – 03.11 hodin – 14. 8. - požár, nízké budovy, požár domu, Linhartice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+2, Tatra T 148 CAS 32, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Staré Město, JSDH Trnávka, HZS Moravská Třebová, vyšetřovatel 
HZS Svitavy, PČR  
 
 



 
 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár domu do obce Linhartice. Po příjezdu na místo a 
nahlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce dle jeho pokynů: vytvoření jednoho C 
proudu, doplňování vody, kyvadlová doprava vody, osvětlení místa zásahu, použití smáčedla. 
Hasební práce probíhaly z nastavovacího žebříku a v dýchací technice. V 06.59 hodin jednotka 
odeslána VZ zpět na základnu. 
 

 
 
2016_40 – 04.17 hodin – 19. 8. - únik nebezpečné látky, únik ropných produktů 

na komunikaci, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik nebezpečných látek na pozemní komunikaci v Jevíčku. 
Na místě zjištěno, že se jedná o nepojízdný nákladní automobil, stojící na ulici Třebovská. Z 
automobilu došlo k úniku motorové nafty na komunikaci. Místo události zajištěno pomocí kuželů. 
Únik zasypán sorbentem a po odtahu nákladního automobilu mimo komunikaci proveden úklid 
vozovky.  

 
2016_41_11 - 16.48 hodin – 19. 8. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 

odtažení, nehoda osobního automobilu, Jaroměřice 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, ZZS Velké Opatovice, ZZS Boskovice, PČR 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Jaroměřice. Po příjezdu zjištěno, 
že se jedná o DN osobního automobilu, jehož řidič údajně vlivem zdravotních problémů vyjel do 
pole a následně na cestu k domu. Vozidlo zůstalo stát na na kolech na cestě. Na místě již zasahovaly 
jednotky z Jihomoravského kraje (JSDH Velké Opatovice, ZZS Velké Opatovice). Událost bez 
úniku provozních kapalin a zraněný řidič se nacházel v péči ZZS. JSDH Velké Opatovice již měla 
místo nehody zabezpečeno a prováděla řízení dopravy. Místo zásahu přebráno, po domluvě JSDH 
Velké Opatovice odeslána na základnu. Po příjezdu PČR jí bylo místo zásahu předáno a jednotka se 
vrátila na základnu. 



 
 

2016_42 - 12.13 hodin – 21. 8. - technická pomoc, čerpání vody, Jevíčko 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+3, Fiat Ducato, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na čerpání vody do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná 
o asi 10 centimetrů vody ve sklepě rodinného domu. Povoláno vozidlo Fiat Ducato s motorovým 
kalovým čerpadlem Heron. Po odčerpání vody se jednotka vrátila na základnu. Na místě starosta 
obce Jevíčko. 

 
 
 
 
 

2016_43 – 16.45 hodin – 25. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, nebezpečný hmyz, Smolenská přehrada 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána k odstranění nebezpečného hmyzu ve štítě chaty. Na místě průzkumem zjištěno, 
že se jedná o velké sršní hnízdo pod štítem chaty. Hnízdo odstraněno z nastavovacího žebříku za 
pomoci včelařských prostředků a spreje proti hmyzu. 
 
 
 
  
          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


