
Výjezdy jednotky s6boru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

duben 2019

2019_21_11- 15. 23 hodin – 3. 4. - požár, lesní porost, Městečko trnávka,
Mezihoří

Technika: CAS 20 Renault, 1+3, CAS 30 Tatra T 815-7, 1+1
Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Městečko Trnávka, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, JSDH
Staré Město, JSDH Dlouhá Loučka, JSDH Křenov, JSDH Vranová Lhota, JSDH Chornice, ZZS,

PČR, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár lesa do Městečka Trnávky, místní části Mezihoří. Po
příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce podle jeho pokynů:
nataženo doplňování vody do CAS HZS Moravská Třebová 8 hadicemi B, zřízení jednoho proudu
C  a  hasební  práce.  Velitel  JSDH  Jevíčko  organizoval  dálkovou  kyvadlovou  dopravu  vody  na
požářiště a doplňování vody do zasahujících cisteren. Po likvidaci požáru a sbalení použitého nářadí
je jednotka vrací na základnu.

2019_22_12 - 12. 17 hodin – 4. 4. - požár, lesní porost, Jaroměřice směr Šubířov
Technika: CAS 30 Tatra T 815-7, 1+2

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko
Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  požár  lesa  do obce  Jaroměřice  směr Šubířov.  Na místě
zjištěno,  že  se  jedná  o  požár  hrabanky  a  pařezů  na  mýtině  po  kácení.  Nasazen  1  C  proud  a
jednoduché hasební prostředky. Lokalizace požáru. po příjezdu jednotky HZS Moravská Třebová
prováděno dohašení a likvidace požáru. Po skončení všech prací se jednotky vrací na základnu.

2019_23_13 - 16. 42 hodin – 6. 4. - dopravní neehoda, uvolnění komunikace,
auto v potoce, silnice Bělá u Jevíčka směr Březina

Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS Svitavy, PČR

Jednotka  vyslána  KOPIS  Pardubice  na  dopravní  nehodu  do  obce  Bělá  u  Jevíčka.  Událost  se
nacházela na silnici  mezi  obcemi Bělá a  Březina.  Havarované vozidlo na střeše v potoce,  řidič
mimo vozidlo, bez zranění a nepožaduje lékařské ošetření. Zažádáno o jeřáb z HZS Svitavy a na
vodním toku postavena provizorní norná stěna proti možnému úniku provozních kapalin. Příjezd
PČR  a  HZS  Moravská  Třebová.  Další  práce  prováděny  podle  pokynů  velitele  zásahu:  řízení
provozu na komunikaci,  zasypání provozních kapalin sorbenty, kontrola vodního toku, pokácení
stromů pro snadnější vytažení vozidla jeřábem HZS Svitavy, vytažení vozidla, úklid komunikace.
Po skončení všech prací se jednotka vrací na základnu.

2019_24 - 20. 27 hodin – 8. 4. - dopravní nehoda se zraněním, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, MP Jevíčko, ZZS, PČR



Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se
jedná  o  střet  osobního  automobilu  a  motocyklu.  MP Jevíčko  na  místě  před  naším  příjezdem.
Nacházejí se zde dvě zraněné osoby. Událost bez úniku provozních kapalin. Zajištěno místo nehody,
provedeno  protipožární  opatření  a  zraněným  poskytnuta  předlékařská  pomoc.  Místo  zásahu
osvětleno pomocí výsuvného stožáru z CAS 20. příjezd PČR, ZZS a HZS Moravská Třebová. Další
práce podle pokynů VZ: spolupráce při ošetřování pacienta, transport zraněných do sanitek. Odjezd
ZZS a HZS.  Po vyšetření  DN PČR odstranění  havarovaných vozidel  z  komunikace.  Po úklidu
vozovky se jednotka vrací na základnu.

2019_25_14 - 03. 13 hodin – 14. 4. - požár, nízké budovy, Velké Opatovice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4, CAS 30 T 815-7, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Boskovice, HZSice, HZS Blansko, ZZS,
PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár ubytovny ve Velkých Opatovicích.  Po příjezdu na
místo zde již zasahuje JSDH Velké Opatovice. Jednalo se o požár nástěnky a zakouření společných
prostor  ubytovny.  Požár  zlikvidován.  Po  domluvě  s  velitelem JSDH Velké  Opatovice  jednotka
zůstává na místě události v záloze, po příjezdu HZS Boskovice odeslána velitelem zásahu zpět na
základnu.

2019_26_15- 13. 02 hodin – 18. 4. - technická pomoc, odstranění stromu,
Jaroměřice

Technika: CAS 20 Renault, 1+4
Jednotky: JSDH Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS k technické pomoci  na silnici  mezi  obcemi Jaroměřice – Šubířov.  Po
příjezdu na místo zjištěno,že se jedná o spadlý jehličnatý strom zasahující přes jeden jízdní pruh
pozemní komunikace. Pomocí motorové pily provedeno jeho odstranění, komunikace uvolněna a
očištěna. Po skončení práce se jednotka vrací zpět na základnu.

2019_27_16 - 22. 45 hodin – 19. 4. - požár, lesní porost, Městečko Trnávka,
Mezihoří

Technika: CAS 20 Renault, 1+5, CAS 30 T 815-7, 1+3
Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, JSDH Městečko Trnávka, JSDH Chornice,

JSDH Křenov, PČR, vyšetřovatel HZS Svitavy
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice jako posilová na požár lesa do Městečka Trnávky - Mezihoří.
Na místě po nahlášení se veliteli zásahu prováděny hasební a další práce podle jeho pokynů: hašení
požáru za pomoci jednoduchých hasebních prostředků, zajištění pitného režimu zasahujících hasičů,
doplňování vody. Po likvidaci požáru se jednotka vrací na základnu.

2019_28 - 13. 49 hodin – 20. 4. - technická pomoc – odstranění nebezpečného
hmyzu, Jevíčko

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

Jednotka vyslána na odstranění nebezpečného hmyzu do obce Jevíčko. Na místě zjištěno, že se
jedná o dvě vosí hnízda nad terasou rodinného domu. Poletující vosy ohrožovaly jeho obyvatele. Za
pomoci nastavovacího žebříku, včelařských pomůcek a spreje proti hmyzu hnízda odstraněny. Po
úklidu použitého vybavení se jednotka vrací na základnu.



2019_29 - 09. 01 hodin – 25. 4. - únik nebezpečné látky na pozemní komunikaci,
Jevíčko

Technika: CAS 20 Renault, 1+2
Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko, PČR

Na pokyn KOPIS Pardubice vyjela jednotka na technickou pomoc - únik provozních kapalin na
nám. Palackého v Jevíčku. Po příjezdu na místo se zde nacházeli strážníci MP Jevíčko, kteří událost
nahlašovali. Na místě průzkumem zjištěno, že se jedná o únik benzínu a oleje z OA. Provedli jsme
jsme protipožární opatření a pod vozidlo umístili  úkapovou vaničku k jímání benzínu. Rozteklý
benzín se zbytky oleje na vozovce a pod vozidlem jsme zasypali sorbentem. Následně jsme provedli
odčerpání zbytku nádrže do úkapové vaničky a poškozenou pryžovou hadici jsme ucpali sorpční
rohoží.  Po odtažení  vozidla do servisu jsme provedli  dočištění  komunikace  a následně jsme se
vrátili zpět na základnu

2019_30_17_03ZOC- 19. 17 hodin – 30. 4. - činnost jednotky, požární asistence,
čarodějnice, Biskupice

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

Jednotka zajistilaa požární asistenci při pálení čarodějnic v obci Biskupice.

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

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko


