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2018_12_10 – 12.52 hodin – 3. 5. - záchrana osob, AED, Jaroměřice  

Technika: CAS 20 Renault, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osob - AED do obce Jaroměřice. Po příjezdu na 
místo nalezena osoba v bezvědomí, ležící na zemi. Započato s resuscitací za pomoci AED a 
podpůrného dýchání ambuvakem. AED nedoporučuje výboj, pokračováno v resuscitace. Příjezd 
ZZS Moravská Třebová. Pokračováno v resuscitaci podle jejich pokynů. Příjezd HZS Moravská 
Třebová. Poté, co lékař konstatoval smrt osoby a po úklidu použitého materiálu se jednotka vrací na 
základnu. 
 

2018_13_11 – 08.38 hodin – 5. 5. - dopravní nehoda, se zraněním, Vrážné 
  

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová, ZZS Svitavy, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním na silnici Chornice směr 
Konice. Na místě zjištěno, že se jedná o jeden osobní automobil v příkopě na střeše. Ve vozidle 
cestovali 4 osoby, všichni mimo vozidlo. Provedeno zabezpečení místa nehody, zraněným osobám 
poskytnuta předlékařská pomoc. Současně provedeno protipožární opatření. Po příjezdu ZZS 
Moravská Třebová a HZS Moravská Třebová spolupráce při ošetřování a transportu zraněných do 
sanitek. Další práce prováděny podle pokynů velitele zásahu. Po zdokumentování události dopravní 
policií se jednotka vrací na základnu. 

 
 

 2018_14_12 – 10.22 hodin – 8. 5. - dopravní nehoda, se zraněním, Křenov 
  

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová, PČR  
 Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Křenov směr Šnekov. Po příjezdu 
na místo zde již zasahuje HZS a ZZS Moravská Třebová. Jednalo se o jedno osobní vozidlo. 
Prováděny práce podle pokynů velitele zásahu: zajištění místa nehody, spolupráce při ošetřování a 
transportu zraněných. Poté se jednotka po domluvě s VZ a z důvodu dostačujících sil a prostředků 
na místě zásahu vrací na základnu. 
 

 



 

 
 

 2018_15_01ZOČ – 17.22 hodin – 15 5. - činnost jednotky, technická pomoc, 
poskytnutí technických prostředků PČR, Jevíčko 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, PČR 
 Jednotka vyjela na požádání PČR Svitavy do ČSAD v Jevíčku, kde poskytla technické prostředky 
dopravní policii při dokumentování stop po dopravní nehodě autobusu.  
 
        
 
2018_16_13 – 14.15 hodin – 17 5. - technická pomoc, spolupráce se složkami IZS, 

osoba v bezvědomí, AED, Chornice 
  

Technika: CAS 20 Renault, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS Moravská Třebová, MP Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - spolupráci se složkami IZS ma osobu v 
bezvědomí do obce Chornice. Na místě zjištěno, že na zemi v rodinném domě se nachází bezvládná 
osoba, kterou resuscitují její rodinní příslušníci. Převzata resuscitace a použit AED. AED 
doporučuje výboj, po jeho aplikaci pokračováno v resuscitaci. Příjezd ZZS Moravská Třebová a 
HZS Moravská Třebová. Pokračováno v resuscitaci podle pokynů lékaře. Poté, co lékař konstatoval 
exitus, se jednotka vrací na základnu. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
         Stanislav Ducháček 
         velitel JSDH Jevíčko 


