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2018_17 – 21.07 hodin – 16. 6. - záchrana osob a zvířat, srnka uvízlá ve skruži, 
Smolenská přehrada 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko 
Jednotka  vyjela na pokyn KOPIS na Smolenskou přehradu. Zde se již nacházela hlídka Městské 
policie Jevíčko, která nám předala zjištěné informace. Jednalo se o uvíznutí srnčete v betonové 
skruži. Za pomoci jednoho dílu nastavovacího žebříku bylo srnče příslušníkem jednotky vytaženo a 
poté zkontrolován jeho zdravotní stav. Mimo jeho vyplašení nebylo shledáno žádné zranění. V tuto 
dobu se na místo dostavil zástupce Mysliveckého sdružení Jevíčko, kterému bylo srnče předáno a 
po kontrole jeho stavu rozhodl o jeho vypuštění do volné přírody. Během činnosti na místo dorazila 
jednotka z HZS Moravská Třebová. Po konzultaci s jejím velitelem byla činnost ukončena a 
jednotky se vrací zpět na základnu.  
 
 

 
 

 
 

2018_18_14 – 18. 54 hodin – 21 6. - požár, mízké budovy, požár stodoly se 
slámou, Březina 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 Tatra T 815 – 7, 1 + 2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Březina, JSDH Křenov, JSDH Dlouhá 
Loučka, HZS Svitavy 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS k požáru do obce Březina. Během příjezdu již byla část střechy 
stavení celá v plamenech. Po příjezdu na místo vozidlo Tatra CAS 30 ustaven o na severní straně a 
Renault CAS 20 na jižní straně objektu. Započaty práce s ochlazováním dosud nezasažené části 
objektu na jižní straně a hašení již zasažené části, při dohašování použito smáčedlo. Dále prováděno 
doplňování vody do vozidel JSDH Dlouhá Loučka a Křenov a zajištění dálkové dopravy vody. 
Práce probíhaly v dýchací technice. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

2018_19_15 – 22. 40 hodin – 28. 6. - požár, shromaždiště osob, požár odpadu, 
dům pro seniory, Jaroměřice 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 Tatra 815 – 7, 1 + 2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Jaroměřice, JSDH Velké Opatovice, 
ZZS, PČR 
Na pokyn KOPIS vyjela jednotka k požáru Domova na Kalvárii. Jednalo o dům pro seniory – 
umístěno cca 90 osob.  Během cesty RDST hlášení o zdolání požáru, nahlášeno jen zakouření a 
nutná evakuace osob. Po průzkumu zjištěno, že se jedná o zahoření uskladněných pomůcek a 
dalšího zdravotnického materiálu ve 3.n.p. Objekt silně zakouřen, spuštěna požární signalizace. 
Během průzkumu zjišťován stav ubytovaných osob, nasazena přetlaková ventilace a ve spolupráci s 
pracovníky domu pro seniory započata evakuace osob z postiženého podlaží. V nejvíce zakouřené 
části objektu probíhaly práce v dýchací technice, v ostatní části bez použití DP. Probíhala evakuace 
13 pohyblivých klientů a za pomocí nosítek evakuace 6 imobilních klientů. Po příjezdu jednotky 
SDH Velké Opatovice nechána skupina s dýchací technikou v záloze, někteří její členové se 
připojili k evakuaci klientů. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová si její velitel převzal 
velení a ostatní práce pokračovaly dle jeho pokynů. Zajišťován pitný režim zasahujícím hasičům. 
Po odvětrání zasažených prostor byli evakuovaní klienti vráceni zpět do svých pokojů. Během 
zásahu došlo ke zranění jednoho zasahujícího hasiče, který se nadýchal zplodin kouře. 
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