
 
 
 

Výj ezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko 
    

 duben 2018 
 

2018_08_06 – 11.46 hodin – 7. 4. - požár, polní porost, tráva, Petrůvka, Městečko 
Trnávka  

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, Tatra T 815-7 CAS 30, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Městečko Trnávka, HZS Moravská Třebová, vyšetřovatel HZS 
Svitavy, PČR 
Jednotka vyjela na pokyn KOPIS Pardubice na požár lesního a travního porostu do obce Petrůvka 
směr Suchý Dvůr. Na místě započato s hašením požáru za pomoci jednoduchých hasebních 
prostředků a vysokotlakých proudů. U oznamovatelky, která prováděla hašení před naším příjezdem 
a jevila známky vyčerpání, zajištěn klidový a pitný režim. Po příjezdu dalších jednotek a stanice 
HZS Moravská Třebová prováděny práce podle pokynů VZ. Po likvidaci požáru se jednotka vrací 
na základnu. 
 
 

 
 
 
          
 

2018_09_07 - 13.45 hodin – 19. 4. - únik nebezpečných látek, únik plynu z 
překopnuté přípojky, Biskupice 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, pohotovostní plynárenská služba 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na únik plynu z prokoplé plynové přípojky do obce Biskupice. 
Na místě zjištěno, že plyn uniká z přípojky ve vykopané díře v kraji komunikace, na místě se 
nacházeli pracovníci firmy, provádějící zemní práce. Za pomoci výstražných kuželů uzavřeno místo 
havárie, natažen zavodněný vysokotlaký proud a připraven rozpínák na provizorní zaškrcení 
plynového potrubí. Jeden člen vyzbrojen dýchacím přístrojem vystřídal pracovníka firmy a provedl 
obnažení plynového potrubí za použití ručního nářadí. V tuto chvíli se na místo doslavil pracovník 
pohotovostí plynárenské služby, který vyloučil uzavření plynu a společně jsme dále pracovali na 
zaškrcení plynového potrubí. Po příjezdu HZS Moravská Třebová prováděny další práce podle 
pokynů VZ. Po předání místa zásahu pracovníkům plynáren se jednotka vrací na základnu. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

2018_10_08 – 20.22 hodin – 24. 4. - požár, požár věnce na hrobu, Biskupice 
  

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár věnců na hřbitově v Biskupicích. Na místě zjištěno, že 
se jedná o požár smutečního věnce na hrobu. Za pomoci jednoduchých hasebních prostředků a dvou 
konví vody požár zlikvidován. Současně provedeno osvětlení místa zásahu. Po příjezdu stanice HS 
Moravská Třebová a provedení dokumentace pro vyšetřovatele se jednotka vrací na základnu. 

 
 

2018_11_09 – 14.22 hodin – 29 4. - záchrana zvířete z výšky, uvíznutý kocour v 
komíně, Bělá u Jevíčka 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na na záchranu osob a zvířat z výšky do obce Bělá u Jevíčka. 
Na místě zjištěno,že se jedná o kocoura, uvíznutého v komíně rodinného domu ve výšce asi 15 
metrů. Po vybavení se jistícími prostředky a za pomoci nastavovacích žebříků pokus o vyproštění 
zvířete z komína. Bohužel při přiblížení zasahujícího hasiče kocour skočil dolů do komínového 
tělesa. Veškerá komínová dvířka byla zazděna. Po zjištění přesného místa uvíznutého zvířete za 
pomoci kominického nářadí kocour vyproštěn a předán majitelce. Jelikož se jednalo již o druhý 
případ na stejné adrese, bylo nefunkční komínové těleso provizorně ucpáno a majitelce doporučeno 
oslovit klempíře pro zabezpečení komína ventilačními mřížkami. Po úklidu použitého nářadí se 
jednotka vrátila na základnu. 
 
 
 
 
         Stanislav Ducháček 
         velitel JSDH Jevíčko 


