
 

 

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 

    

   březen 2017     

  

  
2017_13_05 – 14.47 hodin – 4. 3. - dopravní nehoda, se zraněním, Jaroměřice 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu u obce Jaroměřice. Na místě průzkumem 

zjištěno, že se jedna o nehodu skútru, jehož řidič údajně vlivem zdravotní indispozice havaroval do 

příkopy. Na místě již zasahovala ZZS Moravská Třebová a PČR. Řidič v péči ZZS. Událost bez 

úniku provozních kapalin. Provedli jsme zajištění místa nehody, protipožární opatření a odstavení 

skutru na krajnici. Příjezd jednotky HZS Moravská Třebová. Po odjezdu ZZS se zraněným a 

předání místa zásahu PČR se jednotka vrátila na základnu. 

 

 

  

  

  

  

   
 
 
 

 
 

2017_14_06 – 12.48 hodin – 8. 3. - požár, polní porost, tráva, Jaroměřice 
 

Technika: Tatra T 148 CAS 32, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová,, vyšetřovatel HZS SY 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Jaroměřice. Po příjezdu na místo se zde již 

nacházela místní jednotka, která prováděla navádění na místo události a hasební práce na požářišti. 

Po nahlášení se jejímu veliteli jsme prováděli doplňování vody a dále pomocí jednoduchých 

hasicích prostředků samotné hasební práce. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová a převzetí 

velení u zásahu jejím velitelem probíhaly další práce dle pokynů VZ. Po skončení práce se jednotka 

na pokyn VZ vrací zpět na základnu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2017_15_ – 02.41 hodin – 10. 3. - požár, nízké budovy, Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+4,Tatra T 148 CAS 32, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, HZS Moravská Třebová, vyšetřovatel HZS SY, PČR 

Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k požáru v obci Jevíčko. Současně s námi se na místo dostavila 

hlídka policie ČR. Otevřeli jsme uzavřenou bránu od areálu bývalého pivovaru ( a začali s 

průzkumem a vyhledáváním požáru, který nebyl ze samotného nádvoří areálu viditelný. 

Průzkumem zjištěno zahoření transformátoru na přívodním vedení elektrické energie. Během této 

činnosti se na místo události dostavil správce areálu, dále jednotka SDH Velké Opatovice, SDH 

Chornice a HZS Moravská Třebová, jejíž velitel si převzal velení u zásahu a ostatní činnost dále 

pokračovala dle jeho pokynů. Po kontrole objektu se na pokyn VZ jednotky vrací s oběma vozidly 

na základnu 

 

 

 2017_16 – 18.42 hodin – 21. 3. - únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci, 
Jevíčko směr Zadní Arnoštov 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová,, SaUS 

 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů na komunikaci č.366 Jevíčko směr 

Zadní Arnoštov. Na místě zjištěna skvrna na komunikaci široká asi 1 metr a dlouhá asi 120 metrů, 

rozježděná vozidly, pravděpodobně od oleje. Jednotka označila místo výstražnými kužely a za 

pomoci sorbentu a inertního materiálu započala se zasypáváním této skvrny. Příjezd jednotky HZS 

Moravská Třebová. Další práce podle pokynů VZ, po příjezdu SaUS a imstalaci dopravního značení 

se jednotka vrátila na základnu. 

 

 

 

2017_17 – 16.54 hodin – 26. 3. - únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci, 
Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik ropných produktů do obce Jevíčko, silnice č. 366 směr 

Moravská Třebová. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o únik cca. 5 litrů oleje z osobního 

automobilu. Místo zajištěno pomocí výstražných kuželů, únik na komunikaci zasypán sorbentem. 

Po odtažení vozidla a úklidu vozovky se jednotka vrátila na základnu. 

 

 

 
 

 



 
 

2017_18 – 13.22 hodin – 28. 3. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě 

zjištěno, že se jedná o utržený telefonní kabel, který ležel na komunikaci. Jednotka zajistila místo 

události,provedla odstranění kabelu z komunikace a přes KOPIS vyrozumění telefonní společnosti. 

Na místě starosta obce. Po skončení všech prací návrat na základnu. 

 

 

 

2017_19 – 14.18 hodin – 28. 3. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

 
Technika: Renault CAS 20, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění nebezpečných stavů do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se jedná o 

uvolněné plechy na mostní konstrukci. Za pomoci nastavovacího žebříku provedeno jejich 

odstranění. Vyrozuměna SaUS. Po skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu. 

 

 
 

 

          Stanislav Ducháček 

          velitel JSDH Jevíčko 


