
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

březen 2019

2019_09 - 20. 42 hodin – 10. 3. - technická pomoc, odstranění stromu, silnice
Jevíčko směr Zadní Arnoštov

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění stromu přes komunikaci na
silnici Jevíčko směr Zadní Arnoštov. Na místě městská policie Jevíčko. Strom, ležící přes celou
komunikaci,  rozřezán pomocí motorové pily.  Po zprůjezdnění a  úklidu komunikace se jednotka
vrací na základnu.

2019_10_06 - 03. 02 hodin – 11. 3. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice
Jaroměřice směr Šubířov

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění stromů na silnici Jaroměřice
směr Šubířov. Na místě městská policie Jevíčko. Průzkumem zjištěno, že na komunikaci se v délce
asi 2 kilometry nachází osm popadaných stromů. Za pomoci motorové pily a navijáku z CAS 20
stromy postupně rozřezány a odklizeny mimo komunikaci.  Místo zásahu osvětleno reflektory z
výsuvného stožáru CAS 20. Po zprůjezdnění a úklidu vozovky jednotka přejíždí k další události. 

2019_11 - 04. 25 hodin – 11. 3. - technická pomoc, odstranění stromů, silnice
Jevíčko směr Zadní Arnoštov

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko

Při odjezdu z předchozí události vyslána jednotka KOPIS Pardubice na další událost, technickou
pomoc,  odstranění  stromů  na  silnici  Jevíčko  směr  Zadní  Arnoštov.  Na  místě  městská  policie
Jevíčko.  Jedná  se  o  dva  listnaté  a  jeden  jehličnatý  strom  přes  celou  komunikaci.  Za  pomoci
motorové pily stromy rozřezány, komunikace zprůjezdněna a uklizena. Spadlé stromy poškodily při
pádu svodidla a dřevěnou boudu na nářadí v chatařské kolonii. Poté jednotka přejíždí k události.

2019_12 - 05. 06 hodin – 11. 3. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Při  odjezdu  z  předchozí  události  jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  technickou  pomoc,
odstranění  stromu na místní  komunikaci  v  Jevíčku.  Strom odstraněn za pomoci  motorové pily,
vozovka zprůjezdněna a uklizena. Poté se jednotka vrací na základnu.



2019_13_07 - 05. 22 hodin – 11. 3. - dopravní nehoda, úklid komunikace, náraz
 OA do větve, silnice Jevíčko směr Velké Opatovice

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, PČR

Jednotka vyslána na dopravní nehodu na silnici č. 372, která byla již na území JmK. Průzkumem
zjištěno, že se jedná o nehodu jednoho osobního vozidla, které najelo na velkou větev. Přitom došlo
k poškození vozidla a úniku provozních kapalin na komunikaci. Událost bez zranění. Zajistili jsme
místo nehody a uniklý olej  zasypali  sorbentem, řídili  dopravu. Příjezd jednotek z JmK - JSDH
Velké Opatovice a HZS Boskovice, kterým jsme předali místo zásahu. Poté  se jednotka vrací na
základnu.

2019_14_08 - 12. 20 hodin – 15. 3. - dopravní nehoda silniční, se zraněním,
Jaroměřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, ZZS, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním do obce Jaroměřice. Na místě
zjištěno, že se  jedná o náraz jednoho osobního automobilu stromu. Na místě zraněný řidič mimo
vozidlo,  drobný únik provoznách kapalin.  Zažádáno o ZZS, zajištěno místo nehody, provedeno
protipožární opatření a řidiči poskytnuta předlékařská pomoc a tepelný komfort. Po příjezdu ZZS
transportován  zraněný  do  sanitky.  Drobný  únik  provoznéch  kapalin  zachycen  pomocí  sorpční
rohože. Příjezd HZS Moravská Třebová a PČR. Po vyšetření DN havarované vozidlo odtlačeno
mimo komunikaci a po předání majiteli se jednotka vrací na základnu.

2019_15 - 10. 40 hodin – 16. 3. - technická pomoc, odstranění nebezpečných
stavů, nakloněné stromy nad vozovkou, silnice Jevíčko směr Zadní Arnoštov

Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  technickou  pomoc  -  odstranění  nebezpečných  stavů,
nebezpečně nakloněné  stromy nad vozovkou na silnici  Jevíčko směr  Zadní  Arnoštov.  Na místě
zjištěno, že se jedná o pět listnatých stromů menšího průměru, které jsou vyvrácené, zavěšeny mezi
ostatní stromy a hrozí pádem na komunikaci. Za pomoci motorové pily a navijáku z CAS 20 stromy
pokáceny a rozřezány. Během zásahu řízena doprava na komunikaci. Po úklidu vozovky se jednotka
vrací na základnu.

2019_16 - 10. 35 hodin – 19. 3. - planý poplach, záchrana osoby – AED, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, ZZS, PČR
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na záchranu osoby - AED do obce Jevíčko. Při cestě k zásahu
odvolána operačním střediskem z důvodu potvrzeného úmrtí osoby. Událost evidována jako planý
poplach.



2019_17_09- 15. 07 hodin – 22. 3. - požár, odpad, ostatní, požár dřeva a trávy,
Vysoká

Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Konice, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár do obce Vysoká. Na místě průzkumem zjištěno, že
hoří hranice dřeva a přilehlý travní porost o rozměrech 10 x 15 metrů. Na lokalizaci požáru nasazen
vysokotlaký proud z CAS 30 a jednoduché hasební prostředky. Příjezd jednotek HZS Konice a
Moravská Třebová. Další práce prováděny podle pokynů VZ: rozebrání hořícího dřeva a dohašení a
likvidace požáru. Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2019_18_10 - 17. 49 hodin – 23. 3. - požár, lesní porost, požár hrabanky, Usobrno
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 Tatra 815-7, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Boskovice, HZS Konice, HZS Blansko, JSDH Velké Opatovice,
JSDH Usobrno, JSDH Brodek u Konice, vyšetřovatel HZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa do Usobrna směr Skřípov. Na místě již zasahují
jednotky OlK a  JmK. Prováděny práce podle pokynů VZ: vytvoření jednoho C proudu a hasební
práce za pomoci jednoduchých hasebních prostředků, doplňování vody do zasahujících cisteren,
kyvadlová  doprava  vody,  osvětlení  místa  zásahu.  Velitel  jednotky  Jevíčko  zajišťoval  zřízení
čerpacího stanoviště a dálkovou dopravu vody na požářiště. Po ukončení všech prací se jednotky
postupně vrací na základny.

2019_19 - 16. 48 hodin – 24. 3. - dopravní nehoda, uvolnění komunikace,
odtažení, nehoda dvou vozidel, Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se
jedná  o  střet  dvou  osobních  automobilů.  Událost  bez  zranění,  únik  provozních  kapalin  na
komunikaci.  Zajištěno  místo  nehody,  provedeno  protipožární  opatření  a  únik  kapalin  zasypán
sorbentem. Po příjezdu HZS Moravská Třebová provedena VZ fotodokumentace místa a sepsání
údajů  o  účastnících  DN.  Jednotka  HZS  se  vrací  na  základnu  a  jednotka  Jevíčko  odstranila
havarovaná vozidla mimo komunikaci a po úklidu vozovky se také vrací na základnu.

2019_20_02ZOC- 07. 11 hodin – 27. 3. - činnost jednotky, technická pomoc,
oplach komunikace, Jevíčko

Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka provedla oplach komunikace u Smolenské nádrže a  u skládky Březinka za pomoci kropící
lišty z CAS 30.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na
http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2019/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko


