
 
 

Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   srpen 2017     

  
 

 

 
 2017_47_18_ 10ZOC – 17.06 hodin – 1. 8. - činnost jednotky, technická pomoc, 

čerpání vody, Chornice 
 

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

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci - čerpání vody do objektu firmy Chornická ZOZ. Po příjezdu 
na místo zjištěno, že se jedná o přečerpání vody z vybagrované jámy do připravené nádrže. Celkem 
bylo za pomoci plovoucího čerpadla Plovčer a Macximum a za pomoci kalového čerpadla Heron 
přečerpáno asi 200m3 vody. Voda byla do připravené nádrže dodávána třemi B proudy. Po naplnění 
připravené nádrže se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 

 
 

 2017_48_19_ 11ZOC – 10.21 hodin – 4. 8. - činnost jednotky, technická pomoc, 
čerpání vody, Chornice 

 
Technika: Peugeot Boxer, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela  k technické pomoci - čerpání vody do objektu firmy Chornická ZOZ. Po příjezdu 
na místo zjištěno, že se jedná o přečerpání vody z vybagrované jámy do připravené nádrže. Celkem 
bylo za pomoci plovoucího čerpadla Plovčer a Macximum a za pomoci kalového čerpadla Heron 
přečerpáno asi 180 m3 vody. Voda byla do připravené nádrže dodávána třemi B proudy. Po naplnění 
připravené nádrže se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 

 
 

 2017_49_20 – 19.08 hodin – 7. 8. - technická pomoc, odstranění obtížného 

hmyzu, Biskupice 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci - odstranění nebezpečného hmyzu do obce Biskupice. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o větší vosí hnízdo vybudované ve střešní konstrukci RD. 
Kolem si hrající děti koply míč na střechu, čímž došlo k podráždění vos, které začaly ohrožovat zde 
si hrající děti. Bylo proto rozhodnuto o odstranění tohoto hnízda. Za pomoci včelařské kombinézy, 
včelařské kukly, spreje proti hmyzu a jednoduchých technických prostředků bylo hnízdo 
odstraněno. Majitel byl upozorněn na možnost výskytu vos, které zůstaly rozlétány v okolí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2017_50 – 03.54 hodin – 10. 8. - technická pomoc, zaplavený dvůr, Jevíčko  

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do ulice Luční v Jevíčku. Cestou k zásahu 
bylo pozorováno větší množství popadaných stromů, větví, střešní krytiny a dalších následků větrné 
smrště. Na ulici Okružní IV. Zjištěna na komunikaci ulomená lampa veřejného osvětlení spolu se 
stromem. Na událost vyslána další rechnika a prostředky JSDH Jevíčko a CAS 20 pokračuje jinou 
cestou na ulici Luční. Na místě průzkumem zjištěno, že vlivem rozvodněného toku - Malonínského 
potoka dochází k zaplavování zahrady a hospodářských staveb se zvířaty. Obytné budovy a jejich 
obyvatelé nebyli ohroženi. Ve spolupráci s majitelem provedena evakuace několika kusů domácího 
zvířectva (prasata,kozy). Jelikož vodní tok dosáhl své kulminace a voda začínala pomalu odtékat 
přilehlým náhonem, jednotka ukončila svoji činnost a přejíždí k dalším událostem na území města 
Jevíčko. 
 
 

 2017_51 – 04.08 hodin – 10. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

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

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána na technickou pomoc do obce Jevíčko, Okružní IV. Na místě zjištěno, že se jedná 
o zlomenou lampu pouličního osvětlení a strom, které blokují komunikaci v celé šíři. 
Zkontrolováno, zda lampa není pod napětím, provedeno její odklizení. Strom rozřezán za pomoci 
motorové řetězové pily a odklizen mimo komunikaci. Poté jednotka přejíždí k další události na ulici 
M. Mikuláše v Jevíčku. . 
 
 

 2017_52 – 04.16 hodin – 10. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

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

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová 
Na událost přejíždělí CAS 30 a CAS 20 z jiných událostí v Jevíčku. Na místě zjištěno, že se jedná o 
větší množství popadaných stromů na komunikaci M. Mikuláše a A.K. Vitáka. Jeden strom byl 
spadený přes zaparkované vozidlo na ulici M. Mikuláše. Zažádáno o posilové jednotky. Postupně 
započato s odstraňováním popadaných stromů za pomoci motorových řetězových pil z obou CAS. 
Osvětlení místa zásahu. JSDH Jaroměřice po svém příjezdu spolupracovala s odstraňováním 
popadaných stromů, na výzvu KOPIS odjíždí do své obce na čerpání vody. Na místo se dostavila 
jednotka HZS Moravská Třebová, po domluvěs jejím velitelem a zjištění stavu na místě se tato 
vrací na základnu. Na místě starosta obce Jevíčko, se kterým konzultován stav v obci a domluven 
postup prací při odstraňování následků vichřice. Po zprůjezdnění obou komunikací se jednotka 
vrací na základnu. 
 
 

 2017_53 – 05.45 hodin – 10. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 

stavů, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se 
jedná o část vlivem větru utržené plechové střechy na rodinném domě. Střecha provizorně opravena 
a zajištěna. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu. 
 
 

 



 
 

 2017_54 – 06.47 hodin – 10. 8. - technická pomoc, odstraňování stromů, Jevíčko 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+2, Škoda Octavia, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela po domluvě se starostou obce Jevíčko na odstraňování následků ranní vichřice - 
odklízení, rozřezání a kácení vyvrácených, zlomených a spadlých stromů v obci Jevíčko. Vozidlo 
Škoda Octavia projelo celou obec a provedlo fotodokumentaci škod. Jednotka spolupracovala s 
technickými pracovníky města, kteří prováděli nakládku, odvoz a úklid stromů. Práce na odstranění 
a rozřezání stromů a větví probíhaly v místech: ulice K Čapka u firmy Aveko, ulice K.Čapka u č.p. 
609, ulice Kostelní u firmy Rustika, ulice A.K.Vitáka u gymnázia, stažení ulomených větví na celé 
ulici A.K.Vitáka, ulice Svitavská na hřbitově, ulice Okružní I. v klášterní zahradě, ulice A.K.Vitáka 
na křižovatce s ulicí Slunečná, ulice A.K.Vitáka na křižovatce s ulicí K.H.Borovského, na ulici 
Smolenská na křižovatce s ulicí Slunečná, na ulici Okružní IV. u č.p. 305, na ulici Třebovská u 
obchodu Hruška. Z důvodu velkého množství stromů zažádáno o posilovou jednotku HZS M.T. a 
výškovou techniku z CPS Svitavy. Poté jednotka přejíždí k dalším událostem na území města 
Jevíčka.  
 
 

 2017_55 – 13.26 hodin – 10. 8. - technická pomoc, odstranění stromů, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy 
Jednotka povolána k odstranění ulomených větví a rozlomeného stromu na dětském hřišti "U 
Zámečku" na ulici A..K.Vitáka v Jevíčku. Na místo se dostavila městská policie Jevíčko, která 
prováděla řízení dopravy, jednotka HZS Moravská Třebová a CPS Svitavy s výškovou technikou. 
Po domluvě se starostou obce prováděn ořez stromů a větví z PP 20, oprava komínu kotelny 
základní školy v Jevíčku a očistění střechy zámečku od popadaných větví. Po ukončení prací 
přejíždí jednotka k další události v Jevíčku. Jednotka HZS Moravská Třebová mimo tento zásah 
provedla odstranění a rozřezání dalších pěti stromů v obci. 
 
 
 

 2017_56 – 16.16 hodin – 10. 8. - technická pomoc, odstranění stromů, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění vyvrácených a rozlomených stromů na bývalém náhonu k 
Malonínskému potoku na ulici Luční v Jevíčko. Stromy rozřezány za pomoci motorové pily. Po 
skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu. 
 
 

 2017_57_21 – 00.19 hodin – 11. 8. - technická pomoc, odstraňování překážek, 
silnice Jevíčko - Bělá 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na odstranění popadaných stromů a větví na silnici 
Jevíčko směr Bělá. Během cesty odklízeno větší množství popadaných větví na komunikaci až do 
obce Březina. Zde se jednotka otáčí a vrací se na základnu. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 2017_58_22 – 05.20 hodin – 11. 8. - technická pomoc, odstraňování překážek, 

Jaroměřice 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění spadlého stromu na silnici 
Jaroměřice směr Šubířov. Na místě zjištěno, že se jedná o velmi vzrostlý listnatý strom přes celou 
komunikaci a dále několik menších stromů. Za pomoci motorové řetězové pily započato s 
odstraňováním stromů a zažádáno o posilovou jednotku. Po příjezdu JSDH Jaroměřice pokračovaly 
obě dvě jednotky v odklízení stromů. Po skončení prací a úklidu komunikace návrat na základny. 
 
 2017_59_23_ 12ZOC – 08.00 hodin – 11. 8. - činnost jednotky, technická pomoc, 

čerpání vody, Chornice 
 

Technika: Peugeot Boxer, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela vozidlem Peugeot Boxer k technické pomoci - čerpání vody do objektu firmy 
Chornická ZOZ. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o přečerpání vody z vybagrované jámy 
do připravené nádrže. Celkem bylo za pomoci plovoucího čerpadla Macximum a a za pomoci 
kalového čerpadla Heron přečerpáno asi 200 m3 vody. Voda byla do připravené nádrže dodávána 
dvěma B proudy. Po naplnění připravené nádrže se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 
 
 2017_60 – 09.08 hodin – 11. 8. - technická pomoc, odstraňování překážek, silnice 

Jevíčko – Zadní Arnoštov 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromů na silnici Jevíčko směr Zadní Arnoštov. 
Na místě nalezeno několik menších stromů a větví, které byly odklizeny mimo vozovku. Návrat na 
základnu. 
 
 

 2017_61 – 12.01 hodin – 11. 8. - technická pomoc, odstraňování překážek, 
Jevíčko 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na odstranění stromu přes komunikací na místní cestě od autostrády na Červený 
kopec. Strom rozřezám pomocí motorové pily. Po ůklidu komunikace návrat na základnu. 
 
 

 2017_62 – 14.28 hodin – 11. 8. - technická pomoc, odstranění stromů, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na vyvrácené stromy hrozící pádem na Smolenské přehradě. 
Stromy pokáceny a rozřezány za pomoci motorové pily. Po úklidu vozovky se jednotka vrací na 
základnu. 
 
 

  
 



 
 
 

2017_63_13ZOC – 18.20 hodin – 12. 8. - činnost jednotky, technická pomoc, 
proplach kanalizace, Jevíčko 

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

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na vyčištění kanalizace u rodinných domů v Jevíčku, která byla zanesena vlivem 
dešťových srážek v předchozích dnech. K vyčištění použit vysokotlaký proud z CAS 30. Po 
skončení všech prací se jednotka vrátila na základnu. 
 
 

 2017_64 – 09.46 hodin – 15. 8. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela na hřiště na ulici A.K.Vitáka, kde byl po větrné smršti prasklý strom. Tento byl za 
pomoci výškové techniky, technických služeb města Jevíčka a Městské policie Jevíčko rozřezán. Po 
skončení práce se jednotka vrátila zpět na základnu 
 
 

 2017_65_24 – 17.55 hodin – 16. 8. - požár, nízké budovy, Jaroměřice 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR, vyšetřovatel HZS 
Svitavy 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár obytné buňky v katastru obce Jaroměřice s 
podezřením, že se uvnitř může nacházel osoba. Po příjezdu na místo zjištěno, že požárem je zasažen 
celý vnitřní prostor buňky a začíná hořet okolní travní porost. Započato s hašením vysokotlakým 
proudem a prováděn průzkum uvnitř buňky. Objekt bez přípojky energií, průzkumem nenalezena 
žádná osoba. Příjezd dalších jednotek: JSDH Jaroměřice, PČR, HZS Moravská Třebová, ZZS. 
Velení u zásahu přebráno VD stanice Moravská Třebová a další práce prováděny podle jeho 
pokynů:dohašování a rozebírání konstrukcí. Jednotka pomohla zajistit kontakty na majitele a 
ohlašovatele pro součinnost šetření požáru s vyšetřovatelem HSZ Svitavy a PČR. Po lividaci požáru 
a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu. 
 
 
 

 2017_66 – 09.29 hodin – 17. 8. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+2 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci - odstranění prasklého stromu po větrné smršti do obce Jevíčko 
- ulice Zadní. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o nemocný vzrostlý listnatý strom rostoucí 
u potoka mezi obytnými domy, který se rozlomil a jeho část spadla na balkon a zahradu rodinného 
domu. Bylo rozhodnuto o jeho odstranění. Za pomoci výškové techniky, nastavovacích žebříků, 
motorové pily došlo k jeho rozřezání a vytažení na přilehlou komunikaci, kde pracovníci 
technických služeb odvezli jeho jednotlivé části. Po očištění komunikace se jednotka vrátila zpět na 
základnu. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 2017_67_25 – 20.59 hodin – 17. 8. - požár, požár slámy a strniště, Petrůvka 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Chornice, JSDH Městečko Trnávka, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár pole nad obcí Petrůvka. Na místě zjištěno, že se jedná 
o požár strniště, na místě jednotky JSDH Městečko Trnávka a HZS Moravská Třebová. Prováděny 
hasební práce podle pokynu VZ: hašení vysokotlakými proudy z obou CAS, osvětlení místa zásahu 
a následně doplnění vody do zasahujících cisteren. Po likvidaci požáru se jednotka vrací na 
základnu 
 

 2017_68_26_14ZOC – 08.31 hodin – 22 8. - činnost jednotky, technická pomoc, 
dovoz vody, Chornice 

 
Technika: CAS 30 T 215-7, 1+1 

Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka provedla dovoz vody a kropení skleníků v rozestavěných objektech Hanácké zemědelské 
společnosti v Chornicích. 
 
 
 

 2017_69_27 – 13.12 hodin – 28. 8. - požár, lesní porost, Jaroměřice 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 T 815-7, 1+3 

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová, 
vyšetřovatel HZS Svitavy 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa za obcí Jaroměřice směr Šubířov. Na místě 
zjištěno, že se jedná o požár lesního porostu o rozsahu cca. 30x30 metrů. Vytvořeno dopravní 
vedení na rozdělovač a dva proudy C. Postupné prolévání a rozhrabávání požářiště za pomoci 
jednoduchých hasebních prostředků. Příjezd JSDH Velké Opatovice,JSDH Jaroměřice a HZS 
Moravská Třebová. Velení přebírá velitel družstva HZS M.T. Po likvidaci požáru návrat jednotky na 
základnu. U zásahu došlo ke zranění člena JSDH Jevíčko.  
 
 
 

Fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na: 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


