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2018_30_20 – 22. 40 hodin – 1. 8. - požár, nízké budovy, požár rodinného domu, 
Šubířov, Chobyně 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 Tatra 815 – 7, 1 + 1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Konice, HZS Prostějov, HZS Olomouc, JSDH Konice, JSDH 
Šubířov, JSDH Dzbel, JSDH Kladky, JSDH Chornice, JSDH Jaroměřice, HZS Moravská Třebová, 
ZZS, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár rodinného domu do obce Chobyně s vozidlem CAS 
20. Po výjezdu zažádáno operačním důstojníkem i o vozidlo CAS 30. Na místě již zasahují 
jednotky Šubířov a Konice. Po nahlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce podle 
jeho pokynů: hašení požáru a ochrana okolí za pomocí dvou C proudů v dýchacích přístrojích, 
doplňování vody do zasahujících cisteren, zřízení čerpacího stanoviště na rybníku "Slámovka" v 
Šubířově, kyvadlová doprava vody. Po příjezdu dalších jednotek a lokalizaci požáru prováděno 
dohašování objektu a rozebírání konstrukcí. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu. 

 
 

2018_31_21_04ZOC – 19. 04 hodin – 3. 8. - technická pomoc, odstranění 
nebezpečného hmyzu, Hartinkov 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+2 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyjela k technické pomoci - odstranění nebezpečného hmyzu do obce Hartinko. Po 
příjezdu na místo zjištěno, že se jedná o výskyt obtížného hmyzu v dětském pokoji v podkroví 
rodinného domu.  Průzkumem zjištěno hnízdo sršní ve stropě podkrovního dětského pokoje. Po 
rozebrání venkovního obložení podkroví a odstranění izolační výplně pod střechou bylo za použití 
ochranného včelařského obleku, včelařské kukly a 1 ks spreje proti hmyzu hnízdo odstraněno. 
 

 



  
2018_32 – 19. 07 hodin – 7. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečného 

hmyzu, Jevíčko, Smolenská přehrada 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky: JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění nebezpečného hmyzu na tábořišti u Smolenské 
přehrady. Poletující sršni zde ohrožovali táborníky. Za pomoci včelařských prostředků a spreje proti 
hmyzu provedeno odstranění dvou sršních hnízd. 
 
 

2018_33_22 – 20. 17 hodin – 11. 8. - dopravní nehoda, se zraněním, Velké 
Opatovice 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+5, Fiat Ducato, 1+1 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Kunštát, JSDH Velké Opatovice, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána  OPIS Pardubice na dopravní nehodu na silnici Jevíčko - Velké Opatovice. Na 
místě zjištěno, že se jedná o náraz jednoho osobního automobilu do stromu. Zasahuje zde již JSDH 
Velké Opatovice a ZZS Velké Opatovice. Jedna zraněná osoba v péči ZZS. Po domluvě s VZ 
provedeno zajištění místa nehody pomocí výstražných kuželů a jednotka ponechána v záloze na 
místě události. Po příjezdu HZS Kunštát jednotka odeslána zpět na základnu. 

 
 

2018_34_23 – 8. 00 hodin – 14. 8. - dopravnáí nehoda, se zraněním, silnice 
Chornice - Lazy 

  
Technika: CAS 20 Renault, 1+3 
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním na silnici mezi obcemi 
Chornice a Lazy. Jednalo se o nehodu osobního automobilu a nákladního automobilu 8959). 
Nákladní automobil na komunikaci, osobní automobil v příkopě na kolech. Jedna zraněná osoba 
mimo vozidlo, předána do péče ZZS. Událost bez úniku provozních kapalin. Další práce prováděny 
podle pokynů VZ: zajištění místa nehody, protipožární opatření a řízení provozu na komunikaci. Po 
vyšetření nehody PČR a domluvě s velitelem zásahu se jednotka vrací na základnu. 
 

 



 
 

2018_35_24 – 6. 52 hodin – 15. 8. - požár, požár uhlí, Březinky 
 

Technika: Tatra CAS 30, 1+1, CAS 20 Renault, 1+3 
Jednotky:  JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Březinky, PČR, vyšetřovatel HZS 
Svitavy 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár uhlí do obce Březinky. Při výjezdu vozidlo CAS 20 Renault 
převeleno kudálosti TP Jevíčko. Vozidlo CAS 30 pokračuje k požáru v Březinkách. Na místě 
zjištěno, že se jedná o zahoření hromady uhlí ve zděném přístavku u rodinného domu. Provedeno 
vypnutí elektrického proudu a zajištění přeparkování vozidla stojícího u přístavku. Plamenné hoření 
zlikvidováno pomocí vysokotlakého proudu. Po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová 
prováděny hasební a jiné práce podle pokynů velitele zásahu, zejména vyskladňování doutnajícího 
uhlí za použití ručního nářadí. V průběhu zásahu přijíždí na místo vozidlo Renault CAS 20 z 
předchozí události. Práce probíhaly v dýchací technice a v jednorázových respirátorech. Po 
skončení všech prací se jednotka na pokyn velitele zásahu vrací na základnu. 
 

 

 
2018_36 – 6. 53 hodin – 15. 8. - technická pomoc, otevření bytu, Jevíčko 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+3 
Jednotky:  JSDH Jevíčko, ZZS, PČR 
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Březinky. Při výjezdu převeleno operačním 
střediskem vozidlo Renault CAS 20 k události technická pomoc, otevření bytu v domě s 
pečovatelskou službou v Jevíčku. Po příjezdu průzkumem zjištěno, že se jedná o uzamčený byt 
domu s pečovatelskou službou. Dle informací od pracovníků z pečovatelské služby se údajně uvnitř 
nachází starší osoba, kterou slyšeli volat o pomoc. Při průzkumu zjištěno pootevřené okno od WC u 
uvedeného bytu a bylo proto rozhodnuto o vstupu do uzavřených prostor. Po vniknutí do bytu a 
odemčení vstupních dveří nalezena na zemi starší osoba   Cestou KOPIS vyžádána ZZS. Po jejím 
příjezdu předána zraněná osoba do jejich péče, za naší asistence snesena do sanitního vozu. Po 
skončení spolupráce s ZZS byl prostor bytu předán vedoucí Pečovatelské služby Jevíčko a vozidlo 
Renault CAS 20 přejíždí k události požár Březinky. 
 
 
 

2018_37_25_16:37 technická pomoc, dovoz vody, Vrážné  
 

Technika: CAS 30 Tatra, 1+1 
Jednotky:  JSDH Jevíčko 
Jednotka vyslána na technickou pomoc - dovoz vody pro firmu VHOS a.s. Moravská Třebová do 
vodojemu v obci Vrážné. Na místě za přítomnosti pracovníka VHOS doplněna voda do vodojemu 
za pomoci jednoho B proudu. 
 
 
 



 

 
 

2018_38 – 9. 38 hodin – 19. 8. - technická pomoc, odstranění nebezpečných 
stavů, Jevíčko 

 
Technika: CAS 20 Renault, 1+5 
Jednotky:  JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, pohotovostní služba VHOS 
Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci do obce Jevíčko.  Na místě je již strážník Městské 
policie Jevíčko. Uživatelka uvádí, že ve sklepě uvedeného domu je voda. Průzkumem zjištěno, že se 
jedná o prasklé vedení vodního řadu mezi uzávěrem na ulici a uzávěrem před vodoměrem. Za 
pomoci technických prostředků uzavřen přívod, požádáno cestou KOPIS o zajištění technika z 
vodárenské služby VHOS. Započaly práce s odčerpáváním vody, které díky její nízké hladině 
probíhaly jejím sběrem pomocí lopatek, vodního vysavače a vytírání zemovkami. Po příjezdu 
technika z VHOS bylo potvrzeno poškození přívodního potrubí pro RD, zkontrolováno uzavření 
hlavního přívodu a uživatelka poučena o dalším postupu pro odstranění závady.  Po skončení prací 
se jednotka vrátila zpět na základnu. 
 
 
 

2018_39 – 23. 58 hodin – 25. 8. - technická pomoc, transport pacienta, Jevíčko 
 

Technika: CAS 20 Renault, 1+4 
Jednotky:  JSDH Jevíčko, ZZS, MP Jevíčko 
Jednotka vyslána k technické pomoci - transportu pacienta do obce Jevíčko. Po příjezdu na místo 
zjištěno, že se na místě události nachází osádka ZZS, která ošetřuje zraněnou. Pomáhali jsme s 
ošetřováním zraněné osoby, ukládáním na vakuovou matraci a následně s transportem do vozidla 
ZZS. Během zásahu na místo dorazila Městská policie Jevíčko. Po skončení práce se jednotka 
vrátila zpět na základnu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Stanislav Ducháček 
         velitel JSDH Jevíčko 


