
 

 

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 

    

   říjen 2017   

 
 

2017_75 - 10.27 hodin – 1. 10. - ostatní pomoc, transport pacienta, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jevíčko. Na místě již zasahovala 

ZZS. Po domluvě a stabilizaci pacienta proveden transport do sanitky. Poté návrat na základnu. 

 

 

2017_76_28  - 11.37 hodin – 1. 10. - ostatní pomoc, transport pacienta, Vysoká 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta z lesa do obce Vysoká. Na místě již 

zasahovala ZZS. Jednotka rozdělena do dvou skupin, jedna odchází se ZZS k pacientovi s vakuovou 

matrací a zdravotnickým materiálem a pomáhá ZZS s ošetřením a stabilizací pacienta , druhá 

vyčkává na pokyn KOPIS na příjezd HZS M.T. Poté obě jednotky společně provedly uložení 

pacienta do vakuové matrace a transport z lesa do přistavené sanitky. Na výzvu KOPIS Pardubice 

pak obě dvě jednotky přejíždějí do Jaroměřic na další událost  
 

 

2017_77_29 – 12.30 hodin – 1. 10. - ostatní pomoc,záchrana osob - AED, 
Jaroměřice 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS 

Jednotka přejíždí do Jaroměřic na záchranu osoby - AED z události v obci Vysoká. Po příjezdu do 

Jaroměřic zjištěno, že udaná adresa místa zásahu je chybná. Dotazem na KOPIS zadaná nová 

adresa, kam obě dvě jednotky ihned přejíždí. Na místě zjištěno, že se jedná o osobu, ležící 

bezvládně v pokoji rodinného domu. Započato s resuscitací. Příjezd ZZS. Jednotka HZS přejíždí k 

další události na silnici I/35. Společně se ZZS pokračováno v resuscitaci. Příjezd lékaře, který 

konstatoval smrt osoby. Po úklidu použitého materiálu se jednotka vrací 

 

 

 

 

2017_78_15ZOC – 15.12 hodin – 1. 10. - činnost jednotky, technická pomoc, mytí 
komunikace, Jevíčko 

 
Technika: CAS 30 T 815-7, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko  

Jednotka vyjela na žádost starosty obce na technickou pomoc - mytí komunikace. Vozovka umyta 

za pomoci jednoho C proudu a kropící lišty z CAS 30. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 

2017_79_30 – 18.01 hodin – 2. 10. - požár stohu, Biskupice 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová, JSDH Křenov, JSDH 

Chornice, JSDH Městečko Trnávka, vyšetřovatel HZS Svitavy, PČR 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár stohu do obce Biskupice. Na místě zjištěno, že se 

jedná o stoh o rozměrech cca. 50 x 20 metrů z kulatých balíků slámy. který je ze dvou třetin v 

plamenech. Nasazeny dva C proudy se smáčedlem z vozidla CAS 20 a nachystáno doplňování vody 

z CAS 30. Proudy vedeny od nezasažené strany stohu, aby bylo zabráněno šíření požáru. Zažádáno 

o posilové jednotky a nakladače z Hanácké zemědělské společnosti na rozebírání balíků. Příjezd 

JSDH Jaroměřice a ustanovení jejich techniky z druhé strany stohu. Příjezd dalších jednotek a HZS 

Moravská Třebová. Její velitel přebírá velení a další práce prováděny podle jeho pokynů: hašení 

požáru, osvětlení místa zásahu, rozebírání balíků za pomoci nakladačů, kyvadlová doprava vody a 

doplňování vody. Po lokalizaci požáru a dohodě s majitelem, že stoh se nechá vyhořet postupný 

odjezd zasahujících jednotek na základny a na místě zůstává CAS 30 JSDH Jevíčko 1+3 a CAS 32 

JSDH Jaroměřice 1+1 na dohlídku přes noc. Velení předáno veliteli JSDH Jevíčko. Druhý den ráno 

provedeno vystřídání členů JSDH Jevíčko a JSDH Jaroměřice a prováděno postupné rozebírání a 

dohašování zbytků hořící slámy. Po likvidaci požáru a předání místa zásahu zástupci majitele se obě 

dvě jednotky vrací na základnu. 

 

 

 

 

2017_80 – 07.52 hodin – 13. 10. - dopravní nehoda silniční auto na boku, silnice 

jevíčko - Chornice 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová,  PČR 

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici č.366 Jevíčko směr Chornice. Na 

místě zjištěno, že se jedná o DN jednoho osobního vozidla, které leží na boku v poli. Řidič se 

nacházel mimo vozidlo a nepožadoval lékařské ošetření, na místě Policie ČR, která nehodu 

dokumentovala. Provedeno zajištění místa nehody, protipožární opatření a zasypání úniku PHM na 

pole sorbentem. Příjezd HZS Moravská Třebová, další práce podle pokynů VZ, po jejich ukončení 

odjezd na základnu. 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

2017_81_31 – 10.03 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice 
Jevíčko – Březina 

 
Technika: CAS 30 T 815-7, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko, 

Jednotka vyjela na odstranění stromů popadaných při vichřici na pozemní komunikaci. 

 

 
2017_82_32 – 10.03 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice 

Jevíčko – Zadní Arnoštov - Křenov 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko  

Jednotka vyjela na odstranění stromů, popadaných při vichřici na pozemní komunikaci. 

 

 
2017_83_33 – 10.32 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromů, 

Křenov 
 

Technika: CAS 30 T 815-7, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění popadaných a zavěšených stromů na silnici z obce Křenov směr 

Zadní Arnoštov. 

 

 

2017_84_34 – 11.01 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromu, 
železniční nádraží, Jaroměřice 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění vyvráceného stromu na plot a rodinný dům na železničním nádraží v 

Jaroměřicích. 

 

 
2017_85 – 11.05 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko 

 
Technika: CAS 30 T 815-7, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění zlomeného stromu do obce Jevíčko. 

 

 

 

2017_86 – 11.36 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

 
Technika: CAS 30 T 815-7, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela k rodinnému domu v Jevíčku, kde provedla provizorní opravu a zajištění eozbir 

té střechy. 

 

  

 

 

 



 
2017_87_35 – 12.04 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice 

Březinky 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko, ČEZ, PČR 

Jednotka vyjela na odstranění stromu spadeného na elektrické vedení do obce Březinky. 
 

 

2017_88_36 – 12.34 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Nectava 

 
Technika: CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR 

Jednotka vyjela do obce Nectava na zajištění uvolněných plechů na budově železniční zastávky. 

 

 

2017_89_37 – 15.01 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromu, silnice 
Biskupice - Nectava 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění stromu přes silnici Biskupice směr Nectava. 

 

 

2017_90 – 15.01 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko, Smolenská přehrada 

 
Technika: CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na zajištění spadených drátů elektrického vedení na Smolenské přehradě. 

 

 
2017_91_38 – 15.15 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromu, silnice 

Smolná – Velké Opatovice 
 

Technika: CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění stromu přes pozemní komunikaci. 

 

 
2017_92 – 15.55 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů,  Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko,  

Jednotka vyjela do obce Jevíčko na zajištění a sundání ulomeného komínu z rodinného domu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2017_93_31 – 17.09 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice 
Jevíčko – Uhřice 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko  

Jednotka vyjela na odstranění větve, visící nad vozovkou. 

 

 
2017_94 – 17.37 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů, Jevíčko, Smolenská přehrada 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, Peugeot Boxer, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko, ČEZ, MP Jevíčko 

Jednotka vyjela na zajištění spadených sloupů a trafa na Smolenské přehradě. Současně provedeno 

zajištění úniku oleje z transformátoru a kontrola vodního toku. 

 

V 
2017_95 – 18.47 hodin – 29 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Zadní 

Arnoštov 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění stromu přes komunikaci, spadeného vlivem silného větru. 

 

 
2017_96 – 08.54 hodin – 30 10. - technická pomoc, odstranění stromu, Zadní 

Arnoštov 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění stromu, spadeného na dráty elektrického napětí. 

 

 
2017_97 – 09.51 hodin – 30.10. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice 

Jevíčko – Zadní Arnoštov 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 

Jednotka vyjela na odstranění nebezpečně nahnutých stromů nad komunikaci. 

 

 

 
 

Fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na: 

http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2017/ 
 

           

          Stanislav Ducháček 

          velitel JSDH Jevíčko 


