
Výjezdy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Jevíčko

květen 2019

2019_31_04ZOC- 09. 17 hodin – 2. 5. - činnost jednotky, technická pomoc, dovoz

vody, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+1

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka provedla dovoz vody do plastových nádrží na zalévání městské zeleně.

2019_32_18 - 13. 52 hodin – 5. 5. - ostatní pomoc, transport pacienta, Biskupice
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - transport pacienta do obce Biskupice.
Na  místě  se  již  nachází  ZZS.  Po  vzájemné  dohodě  proveden  transport  pacienta  z  prvního
nadzemního podlaží do sanitky za pomoci transportní plachty. Poté se jednotka vrací na základnu.

2019_33_- 16. 51 hodin – 5. 5. - 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 křižovatce ulic Okružní
III  a  Brněnská.  Na místě zjištěno,  že se jedná o srážku dvou osobních automobilů.  Vozidla na
kolech, v křižovatce. Cestující mimo vozidla. Z vozidel vytékají na komunikaci provozní kapaliny.
Na místě městská policie Jevíčko. Zajištěno místo nehody a zažádáno o ZZS. Zraněným osobám
poskytována  předlékařská  pomoc.  Provedeno  protipožární  opatření  a  únik  provozních  kapalin
zasypán  sorbentem.  Prováděno  řízení  dopravy  na  místě  zásahu.  Kanálová  vpusť  uprostřed
křižovatky zakryta textilními rohožemi.  Postupný příjezd ZZS, PČR a HZS Moravská Třebová.
Zranění předáni do péče lékaře, velitel družstva HZS přebírá velení a další práce prováděny podle
jeho pokynů. Po příjezdu dopravní policie se HZS Moravská Třebová vrací na základnu a velení
předáno zpět veliteli JSDH Jevíčko. Po zdokumentování DN provedeno odstranění havarovaných
vozidel  mimo křižovatku,  úklid  komunikace  od  sorbentu  a  dílů  vozidel.  Po  příjezdu  odtahové
služby a naložení havarovaného vozidla se jednotka vrací na základnu.

2019_34 - 13. 59 hodin – 6. 5. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko,

Smolenská přehrada
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění stromu z komunikace u Smolenské přehrady v
Jevíčku. Na místě zjištěno, že jedná o vyvrácený strom přes komunikaci a velkou větev, zavěšenou
nad komunikací. Strom rozřezá pomocí motorové pily a odstraněn mimo vozovku. Cestou KOPIS
zažádáno o výškovou techniku. Po příjezdu JSDH Velké Opatovice a ustavení plošiny odstraněna
zavěšená větev a po úklidu vozovky se obě dvě jednotky vrací na základny.



2019_35 - 16. 40 hodin – 10. 5. - technická pomoc, odstranění stromu, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, MP Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na technickou pomoc - odstranění stromu na silnici Jevíčko
směr Zadní Arnoštov.  Na místě se již nachází hlídka MP Jevíčko. Jedná se o nebezpečně nakloněný
a  zčásti  vyvrácený  strom,  nahnutý  nad  komunikací.  Provedeno  zastavení  dopravy,  nebezpečný
strom pokácen a rozřezán za pomoci motorové pily a navijáku  z CAS 20. Po úklidu vozovky se
jednotka vrací na základnu.

2019_36_19 - 16. 49 hodin – 12. 5. - dopravní nehoda, se zraněním, Chornice
Technika: CAS 20 Renault, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko, HZS Moravská Třebová, HZS SDŽC Česká Třebová, HZS SDŽC
Přerov, ZZS, PČR

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu do obce Chornice. Na místě zjištěno, že se
jedná  o  nehodu  jednoho  osobního  automobilu,  které  je  na  komunikaci  na  střeše.  Ve  vozidle
cestovaly  tři  osoby,  všichni  mimo  vozidlo.  Událost  na  železničním  přejezdu  s  poškozením
zabezpečovacího  zařízení,  únik  provozních  kapalin  z  havarovaného  vozidla  na  komunikaci.
Zajištěno  místo  nehody,  zraněným  poskytována  předlékařská  pomoc,  provedena  protipožární
opatření a úník provozních kapalin zasypán sorbentem. Postupný příjezd ZZS, PČR, HZS Moravská
Třebová. Zranění předáni do péče lékaře a velení přebírá velitel družstva HZS Moravská Třebová.
Další  práce prováděny podle jeho  pokynů.  Po příjezdu HZS SDŽC Česká  Třebová a dopravní
policie se jednotka po domluvě s velitelem zásahu vrací na základnu.

2019_37 - 10. 21 hodin – 13. 5. - technická pomoc, odstranění nebezpečných

stavů, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+3

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na odstranění ulomené větve nad parkovištěm a dráty v Jevíčku.
Současně vyslána i výšková technika - plošina AP 27 z Velkých Opatovic. Na místě zjištěno, že se
jedná  o  velkou  větev,  hrozící  pádem  na  zaparkovaná  vozidla.  Zajištěno  vyklizení  parkoviště,
ustavena vysokozdvižná plošina a za pomoci motorové pily provedeno postupné odřezání větve. Po
skončení všech prací se obě dvě jednotky vrací na základny.

2019_38 - 17. 10 hodin – 14. 5. - ostatní pomoc, transport pacienta, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5
Jednotky: JSDH Jevíčko, ZZS

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na transport pacienta do obce Jevíčko. Na místě
se již nachází ZZS. Po domluvě provedeno zafixování pacienta do vakuové matrace a
jeho transport do sanitky. Poté se jednotka vrací na základnu.



2019_39  - 14. 32 hodin – 20. 5. - dopravní nehoda se zraněním, Jevíčko
Technika: CAS 20 Renault, 1+5

Jednotky: JSDH Jevíčko, JSDH Velké Opatovice, HZS Moravská Třebová, HZS Boskovice, ZZS,
PČR, MP Jevíčko

Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na dopravní nehodu se zraněním na silnici Jevíčko směr velké
Opatovice. Cestou zjištěno, že událost se nachází na silnici Jevíčko směr Uhřice. U události se již
nachází ZZS Velké Opatovice, PČR OO Moravská Třebová a MP Jevíčko. Jedná se o střet dvou
osobních vozidel. Jedno vozidlo na komunikaci, druhé v poli, obě na kolech. Jedna zraněná osoba v
péči ZZS, všechny osoby mimo vozidla. Únik provozních kapalin na komunikaci. Zajištěno místo
nehody,  provedena protipožární  opatření  a  zasypání  úniku  PK sorbentem.  Příjezd  JSDH Velké
Opatovice, která se podílí na protipožárních opatřeních a řízení dopravy na místě zásahu. Příjezd
HZS Boskovice a HZS Moravská Třebová. Předání velení u zásahu veliteli družstva HZS Moravská
Třebová, dalsí práce podle jeho pokynů. Odjezd ZZS a jednotek PO Jihomoravského kraje. Odjezd
HZS Moravská třebová a velení předáno zpět veliteli JSDH Jevíčko. Po příjezdu dopravní policie a
zdokumentování nehody naložena havarovaná vozidla na odtahovou službu, provedeno odstranění
následků DN a po úklidu komunikace se jednotka vrací zpět na základnu.

2019_40 - 21. 17 hodin – 27. 5. - planý poplach, Jevíčko
Technika: CAS 30 Tatra 815-7, 1+3, Fiat Ducato, 1+4

Jednotky: JSDH Jevíčko
Jednotka vyslána KOPIS Pardubice na požár odpadu v Jevíčku. Na místě zjištěno, že se jedná o
neohlášené  pálení.  Vedle  budovy po  demolici  probíhalo  kontrolované  pálení  dřevěných  zbytků
stavebních konstrukcí za přítomnosti majitele. Majitel poučen o postupu při pálení a jednotka se
vrací na základnu. Událost evidována jako planý poplach.

fotografie z výjezdů JSDH Jevíčko na

http://sdhjevicko.cz/fotogalerie/fotky-2019/

Stanislav Ducháček
velitel JSDH Jevíčko


