
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   prosinec 2017 
 

2017_102 – 17.23 hodin – 7. 12. - dopravní nehoda silni ční,  vytažení osobního 
automobilu, Jevíčko směr Chornice 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko 
Jednotka vyjela na dopravní nehodu na silnici Jevíčko směr Chornice. Na místě již zasahovala 
Městská policie Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že se jedná o osobní automobil, který stojí na poli. 
Všichni cestující mimo vozidlo. Událost bez zranění a úniku provozních kapalin. Provedeno 
zajištění místa nehody, protipožární opatření a řízení provozu na komunikaci. Po příjezdu HZS 
Moravská Třebová předáno velení jejímu veliteli a další práce prováděny podle jeho pokynů: 
vytažení vozidla zpět na komunikaci, provizorní oprava, očištění komunikace. Poté se jednotka 
vrátila na základnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2017_103_41 – 18.33 hodin – 7. 12. - technická pomoc, pes ve skruži s vodou, 

Bělá u Jevíčka 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko 
Jednotka vyjela na technickou pomoc - vytažení psa ze skruže s vodou do obce Bělá u Jevíčka. Na 
místě zjištěno, že pes se nachází ve skruži asi 1 metr hluboko, je vystrašený a pravděpodobně 
zraněný. Za pomoci deky a ventilového lana pes vytažen. Nepodařilo se zjistit majitele, proto byla 
požádána o součinnost Městská policie Jevíčko. Po příjezdu jednotky Moravská Třebová předáno 
velení u zásahu veliteli družstva HZS a další práce prováděny podle jeho pokynů. Po předání psa 
Městské policii Jevíčko se jednotka vrací na základnu. 
 
 

2017_104_42 – 17.35 hodin – 11. 12. - technická pomoc, odstranění stromů, 
Šubířov 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na technickou pomoc - odstranění stromů přes komunikaci na silnici Jaroměřice 
směr Šubířov. Za pomoci motorové pily odstraněny celkem tři vzrostlé stromy a odklizeno větší 
množství popadaných větví. Po zprůjezdnění komunikace se jednotka vrací na základnu.  
 

 



2017_105_43 – 06.18 hodin – 24. 12. - požár, nízké budovy, Rudná 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Březová nad Svitavou, JSDH Brněnec, JSDH Křenov, JSDH 
Dlouhá Loučka, HZS Svitavy, vyšetřovatel HZS Svitavy, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár domu do obce Rudná. Po příjezdu na místo prováděny 
hasební a další práce podle pokynů velitele zásahu: hašení za pomoci jednoho C proudu, rozebírání 
konstrukcí, osvětlení místa zásahu, doplňování vody do zasahujících CAS a kyvadlová doprava 
vody z čerpacího stanoviště v Rudné, kde bylo použito plovoucí čerpadlo Macximum. Hasební 
práce probíhaly zpočátku v dýchací technice z nastavovacích žebříků. 
 

 
 
 

2017_106_44 – 14.18 hodin – 29. 12. - požár, nízké budovy, Šebetov 
  

Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3 
Jednotky: HZS Blansko, HZS Boskovice, jednotky SDH Benešov, SDH Boskovice, SDH Letovice, 
SDH Velké Opatovice, SDH Svitávka, SDH Okrouhlá, SDH Žďárná, SDH Jabloňany, SDH 
Jevíčko, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice s CAS 20 a CAS 30 na požár do obce Šebetov. Po příjezdu na 
místo prováděny hasební a další práce podle pokynů velitele zásahu: doplňování a dovoz vody, 
evakuace předmětů, rozebírání konstrkcí, vyskladňování slámy a dohašování skrytých ohnisek. Po 
likvidaci požáru se jednotka vrací na základnu. 
 

 
 

 

 



 

2017_107_17ZOC – 16.33 hodin – 31. 12. - požární asistence, ohňostroj, Jevíčko 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko 
Jednotka zajistila na žádost starosty obce požární asistenci při novoročním ohňostroji na jevíčském 
náměstí. 
 
 
 
 

2017_108 – 17.50 hodin – 31. 12. - požár, požár plastového kontejneru, Jevíčko 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Při odjezdu z požární asistence na jevíčském náměstí byl jednotce nahlášen kouř z plastového 
kontejneru v Jevíčku na ulici Okružní I. Po ohlášení na KOPIS Pardubice přejela jednotka na místo, 
kde bylo zjištěno zahoření plastových lahví a obalů v plastovém kontejneru. Požár zlikvidován 
pomocí vysokotlakého proudu z CAS 20. Událost beze škody a bez poškození kontejneru. Poté se 
jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 
 
          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


