
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   září 2016     
  
2016_44_11ZOC– 13.09 hodin – 2. 9. - technická pomoc, činnost jednotky, mytí 

komunikace, Jevíčko 
 

Technika:  Tatra T 148 CAS 32, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce Jevíčko na mytí komunikace v Jevíčku. Komunikace 
umyta pomocí jednoho C proudu a kropící lišty z T 148 CAS 32. 
 
 

2016_45_12 – 23.01 hodin – 10. 9. - technická pomoc, odstraňování překážek, 
silnice Jevíčko - Jaroměřice 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, bezpečnostní agentura ARAGON 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění stromu přes komunikaci na 
silnici č.371 Jevíčko směr Jaroměřice. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že se jedná o velkou větev 
ovocného stromu, zasahující přes polovinu komunikace. Na místě se nacházela hlídka bezpečnostní 
agentury ARAGON. Větev odstraněna za pomoci motorové pily a po úklidu vozovky se jednotka 
vrátila na základnu. 
 
 
 

2016_46– 18.17 hodin – 13. 9. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, vysypaný konfiskát z jatek, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+5, Fiat Ducato, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že 
došlo k vysypání části nákladu - konfiskátu z jatek na komunikaci. Na místě se nacházelo vozidlo, 
které konfiskát převáželo. Povoláno vozidlo Fiat Ducato na dovoz dalších členů jednotky a 
sorbentu. Místo události zajištěno vozidly a výstražnými kužely. Vysypaný náklad naložen zpět do 
velkokapacitního kontejneru na vozidle a komunikace, která byla velmi kluzká, očištěna pomocí 
sorbentu. Po skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu. 

 



 
 
 

 
 
 
 

 2016_47 – 19.17 hodin – 13. 9. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, odstranění nebezpečného hmyzu, dětské hřiště, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS k odchytu nebezpečného hmyzu na dětském hřišti v Jevíčku. Průzkumem 
zjištěno, že na uvedeném hřišti se v dutině stromu nachází hnízdo sršní, které ohrožují hrající si 
děti. Za pomoci nastavovacích žebříků, včelařské kukly a spreje proti hmyzu provedeno odstranění 
obtížného hmyzu. Po skončení práce se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 

           
 
 
 

2016_48 -12ZOC– 21.23 hodin – 15. 9. - technická pomoc, činnost jednotky, 
požární asistence při ohňostroji, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost starosty obce na požární asistenci při ohňostroji v rámci oslav 100. let 
založení OLÚ Jevíčko. 
    
 
 
 
 

2016_49_13ZOC– 12.10 hodin – 21. 9. - technická pomoc, činnost jednotky, 
proplach kanalizace, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na žádost místostarosty obce na proplach kanalizace v Jevíčku. Proplach proveden 
za pomoci jednoho proudu "B". 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

2016_50_13 – 13.20 hodin – 22. 9. - požár, lesní, polní porost, tráva, požár lesa, 
Městečko Trnávka  

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+2, Tatra T 148 CAS 32, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Vranová Lhota, HZS 
Moravská Třebová, HZS Svitavy, vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa do Městečka Trnávky. Na místě již zasahovaly 
jednotky Městečko Trnávka, Moravská Třebová a Chornice. Po nahlášení se veliteli zásahu 
prováděny hasební a jiné práce podle jeho pokynů: zajištění zasahujících cisteren pomocí kuželů, 
řízení dopravy do příjezdu Policie ČR, hasební práce za pomoci jednoho proudu C a jednoduchých 
hasebních prostředků, doplňování vody do CAS HZS M.T. a kyvadlová doprava vody na požářiště. 
Po likvidaci požáru se jednotka vrací na základnu. 
 

 
 
 
 
 
 

          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


