
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

   únor 2017     
  

 2017_05_02 – 10.32 hodin – 1. 2. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 
odtažení, Chornice 

Technika:  Fiat Ducato, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová 
 Jednotka vyslána k dopravní nehodě na ulici Kostelní v Jevíčku. Po příjezdu na místo zde nebylo 
zjištěno žádné vozidlo ani situace, ke které jsme byli vysláni. Po konzultaci s KOPIS jsme provedli 
prověření přilehlých ulic - Soudní a Horní Farní. Opět bez výsledku. Informován KOPIS a 
opětovným ověřením sděleno, že se jedná o nesprávné místo události a jde o dopravní nehodu v 
obci Chornice. Jednotka se proto přesouvá do obce Chornice. Zde již zasahovala jednotka HZS 
Moravská Třebová a po dohodě s VZ naše jednotka nebude zasahovat a je odeslána zpět na 
základnu.  
 

2017_06_03 – 12.29 hodin – 1. 2. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, silnice Chornice - Biskupice 

 
Technika:  Tatra T 148 CAS 32, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Svitavy 
 Jednotka vyslána k technické pomoci na silnici č. 371. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o 
nákladní automobil, který sjel na zasněžené vozovce levými koly tahače do příkopu a nebyl 
schopen další jízdy. Vzhledem ke hmotnosti NA bylo požádáno, cestou KOPIS, o další techniku - 
AV 14.1. Vozovka byla průjezdná jedním jízdním pruhem pouze pro osobní automobily. Bylo proto, 
do příjezdu AV 14.1 HZS Svitavy, provedeno označení místa události a prováděno řízení provozu 
na pozemní komunikaci. Osádka uvízlého NA nebyla zraněná, nepožadovala lékařské ošetření, na 
vozidle nebyl zjištěn únik provozních kapalin. Po příjezdu jednotky HZS Svitavy, která provedla 
vyproštění uvízlého NA byla komunikace uvolněna a zprovozněny oba jízdní pruhy. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2017_07 – 11.36 hodin – 2. 2. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, silnice 
Jevíčko - Smolná 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy 
 Jednotka vyslána k dopravní nehodě na silnici č. 36612. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o 
dopravní nehodu autobusu a nákladního vozidla. Vozidla se na zasněžené a kluzké vozovce nevyhla 
a došlo ke hmotné škodě na vozidlech. Na žádném z vozidel nebyl zjištěn únik provozních kapalin a 
žádná ze zúčastněných osob nevykazovala známky zranění a nepožadovala lékařské ošetření. Řidiči 
nepožadovali řešení situace policií ČR. Jednalo se o vozidla: autobus Mercedes a nákladní vozidlo 



Renault Midlum. Autobus se nacházel pravými koly v příkopu ve směru do obce Smolná a NA 
Renault pravým předním kolem v příkopu ve směru do Jevíčka. Provedli jsme označení místa 
události, cestou KOPIS požádali o spolupráci s SÚS. Za pomoci ženijního nářadí jsme uvolnili kolo 
NA Renault a ten se následně vlastními silami podařilo vyprostit a dostat zpět na vozovku. Po 
příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová a předání velení u zásahu probíhaly práce dle pokynů 
jejího velitele. Ten rozhodl o povolání další techniky AV 14.1. Jednotka dále prováděla řízení 
provozu na pozemní komunikaci, při vyprošťování autobusu bylo nutno odstranit několik větví 
ovocných stromů rostoucích podél komunikace – provedeno pomocí pily Stihla MS390 a 
poskytnutého nastavovacího žebříku. Po skončení práce se jednotka vrací zpět na základnu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017_
08_04 – 08.53 hodin – 4. 2. - dopravní nehoda, zelezniční, vyproštění osob, 

Nectava 
 

Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS SDŽC Přerov, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána k dopravní nehodě na železničním přejezdu u žel. zastávky Nectava. Na místě 
zjištěno, že se jedná o střet osobního automobilu s osobním vlakem. Ve vozidle byla zaklíněna 
jedna osoba. Provedli jsme  označení místa nehody. Při provádění předlékařské první pomoci 
dorazila na místo ZZS a současně započalo vyprošťování zaklíněné osoby pomocí hydraulického 
vyprošťovacího zařízení Lukas. Během práce dorazila jednotka HZS Moravská Třebová a její 
velitel si převzal velení u zásahu. Ostatní práce probíhaly dle jeho pokynů. Pokračovali jsme ve 
vyprošťování osoby, pomáhali při nakládání do vozidla ZZS. V průběhu zásahu jsme dále prováděli 
ošetření drobného poranění jedné osoby z řad veřejnosti, která si při uklouznutí poranila pravé 
předloktí. Po skončení práce se jednotka na pokyn VZ vrací zpět na základnu.  
 

 
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

2017_09 – 10.15 hodin – 4. 2. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, odtažení, 
silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR 
 Jednotka vyjela k dopravní nehodě na silnici č. 366 Jevíčko - Zadní Arnoštov. Po příjezdu na místo 
zjištěno, že se jedná o OA , který dostal smyk a narazil do zábradlí na mostku a skončil v příkopu 
vedle pozemní komunikace. Došlo k poškození zábradlí na mostku vedle komunikace. Řidič 
nevykazoval známky zranění a nepožadoval lékařské ošetření. Před naším příjezdem se zde již 
nacházela hlídka Policie ČR, která provedla označení místa páskou. Provedli jsme označení místa 
události, protipožární opatření a vyčkali na příjezd dopravní policie. Po vyšetření nehody  jsme 
vozidlo za pomoci navijáku na vozidle Renault vytáhli zpět na vozovku a poté jej pomohli naložit 
na vozidlo odtahové služby. Po očištění vozovky jsme se vrátili zpět na základnu. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2017_10 – 11.47 hodin – 20. 2. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 
odtažení, silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR 
 Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k DN OA na křižovatku sinic č. 366 a 3669 směr Jevíčko - OLÚ 
Jevíčko. Po příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o osobní automobil. Řidič nezvládl zatáčku a 
skončil s autem v příkopu, kdy celá zadní část vozidla zasahovala do vozovky a bránila v průjezdu 
křižovatkou. Vzhledem k tomu, že z vozidla neunikaly žádné provozní kapaliny, řidič se nacházel 
mimo vozidlo, nevykazoval známky zranění a nepožadoval lékařské ošetření jsme s vyproštěním 
vozidla vyčkali do příjezdu policie ČR. Po domluvě s policií jsme vozidlo vyprostili a vytáhli zpět 
na pozemní komunikaci a bylo předáno zpět řidiči. Po odstranění následků DN se jednotka vrátila 
zpět na základnu. 
 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



2017_11_01ZOC – 15.24 hodin – 20. 2. - činnost jednotky, technická pomoc, 
čištění kanalizace, Jevíčko 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
 Jednotka vyjela na pokyn starosty Města Jevíčka na uvolnění ucpané kanalizace v budově 
městského úřadu. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o ucpanou kanalizaci budovy úřadu. Bylo proto 
za pomoci vysokotlakého proudu provedeno její uvolnění a pročištění. Po skončení práce se 
jednotka vrátila zpět na základnu. 
 

 
 

2017_12 – 06.31 hodin – 28. 2. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace, 
odtažení, silnice Jevíčko - Křenov 

 
Technika:  Renault CAS 20, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, PČR 
Jednotka vyjela na dopravní nehodu dodávky na silnici č. 366 směr Zadní Arnoštov - Křenov, u 
odbočky na Mařín. Po příjezdu zjištěno, že se jedná o DN dodávky, která se nacházela na levém 
boku přímo na pozemní komunikaci a zatarasila jeden jízdní pruh vozovky. Při provádění zajištění 
místa nehody se na místo události dostavila jednotka HZS Moravská Třebová - její velitel si převzal 
velení u zásahu a ostatní práce probíhaly dle jeho pokynů - pokračování v zajištění místa události, 
protipožární opatření. Řidič vozidla se nacházel mimo vozidlo a nepožadoval lékařské ošetření. 
Dále se na místo dostavila policie ČR. Jednotky vyčkaly do příjezdu dopravní policie SY. Během 
zásahu došlo k vystřídání směn jednotky HZS. Během zásahu byla odvolána jednotka HZS 
Moravská Třebová k další dopravní nehodě a velení u zásahu bylo předáno zpět místní JSDHO 
Jevíčko. Po zadokumentování nehody dopravní policií jednotka provedla pomocí navijáku 
převrácení vozidla zpět na kola. Po převrácení vozidla došlo k úniku provozních kapalin z vozidla - 
motorového oleje - na pozemní komunikaci, další vytékající olej byl jímán do úkapové vaničky a 
pomocí sorpčních rohoží. Nepojízdné vozidlo, tvořící překážku na pozemní komunikaci, bylo 
odtaženo mimo tuto komunikaci a předáno řidiči. Po odstranění následků DN a očištění komunikace 
se jednotka vrátila zpět na základnu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Stanislav Ducháček 
          velitel JSDH Jevíčko 


