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Zasahující jednotky PO
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Přehled zásahů jednotek PO v kraji - Zlínský

 - 17.09.200916.09.2009

17.9.2009 6:59:59 - 16.9.2009 7:00:00Období od :

Zasahující složky IZS

Kraj: Zlínský
KroměřížOkres

307828072 PLANÝ POPLACH-PLANÝ POPLACH;Kroměříž, Kroměříž, U Rejdiště 3732/15 Jednotka HZS ZLK ze stanice Kroměříž vyjela s jednou 
cisternovou automobilovou stříkačkou k nahlášenému 
požáru bytového el. rozvaděče v Kroměříži. Po příjezdu na 
místo události a překontrolování rozvaděče termokamerou 
se požár nepotvrdil.

16.9.2009 20:01:25

Stanice  Kroměříž  

307928072 POŽÁR-NÍZKÉ BUDOVY;Kroměříž, Těšnovice K nahlášenému požáru zahradní chatky v Těšnovicích 
vyjela jednotka HZS ZLK ze stanice Kroměříž se dvěmi 
cisternovými automobilovými stříkačkami. Po příjezdu na 
místo události bylo zjištěno, že chatka je již značně 
požárem zasažena. Lokalizace požáru trvala hasičům asi 3 
minuty a následná likvidace asi 10 minut. Vyšetřovatel 
příčin požáru stanovil předběžnou škodu na 20.000 Kč. Pro 
značné poškození chatky požárem se nepodařilo žádné 
hodnoty zachránit. Příčina vniku požáru je v šetření.

17.9.2009 3:05:12

Stanice  Kroměříž, Trávník Policie ČR

307931072 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY;Kroměříž, Kroměříž, Albertova K nahlášenému požáru automobilu v Kroměříži vyjela 
jednotka HZS ZLK ze stanice Kroměříž. Po příjezdu na 
místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár osobního 
automobilu značky Lada. Majitel stanovil škodu na vozidle 
vyšetřovateli příčin požáru na 10.000 Kč. Zásahem hasičů 
se podařilo uchránit další hodnoty ve výši asi 3.000 Kč.

17.9.2009 4:02:03

Stanice  Kroměříž Policie ČR

Uherské HradištěOkres

307829072 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Šaripova 
1804

Jednotka HZS ZLK ze stanice Uherský Brod vyjela s 
cisternovou automobilovou stříkačkou a automobilovým 
žebříkem ve společném výjezdu se sbory dobrovolných 
hasičů z Uherského Brodu a z Vlčnova k nahlášenému 
kouři valícímu se z okna v Uherském Brodě. Po příjezdu na 
místo události se požár nepotvrdil. Došlo k vyvaření hrnce 
s polévkou, která následně zakouřila celou kuchyni. Po 
odstavení hrnce z plotny pomohli hasiči s vyvětráním 
prostor bytu.

16.9.2009 20:53:36

Stanice  Uh.Brod, Uherský Brod, Vlčnov Policie ČR

307830072 POŽÁR-PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY;Uherské Hradiště, Nezdenice, Nezdenice Jednotka HZS ZLK z požární stanice Uherský Brod vyjela 
se dvěmi cisternovými automobilovými stříkačkami ve 
společném výjezdu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Nezdenice k nahlášnému požáru hromady suché trávy 
naproti nádraží v Nezdenicích. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že hoří kupa suché trávy o velikosti 8 x 2 metry. 
Požár byl po 15 minutách lokalizován a po dalších 5 
minutách likvidován. Ke škodě na majetku nedošlo.

16.9.2009 21:18:53
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společném výjezdu s jednotkou sboru dobrovolných hasičů 
Nezdenice k nahlášnému požáru hromady suché trávy 
naproti nádraží v Nezdenicích. Po příjezdu na místo bylo 
zjištěno, že hoří kupa suché trávy o velikosti 8 x 2 metry. 
Požár byl po 15 minutách lokalizován a po dalších 5 
minutách likvidován. Ke škodě na majetku nedošlo.

Stanice  Uh.Brod, Nezdenice  

VsetínOkres

307630072 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA;Vsetín, Lidečko, Lidečko Jednalo se o požár shnilého sena, prorostlého trávou na 
ploše cca 1ha, na louce, která se nacházela za 
železničním viaduktem mezi obcemi Horní Lideč a Lidečko. 
Operačním střediskem byla povolána jednotka 
profesionálních hasičů z Valašských Klobouk a jednotky 
SDH Francovy Lhoty a Horní Lidče. Hasebních prací se 
zůčastnilo větší množství lidí, kterým se podařilo požár 
zlikvidovat pomocí hrabí a tlumic. Dolní část louky byla 
uhašena pomocí lišty umístěné na cisterně SDH Francova 
Lhota. Majitel uvedl, že mu požárem škoda nevznikla.

16.9.2009 11:55:09

Francova Lhota, Horní Lideč, Stanice  Valašské Klobouky Policie ČR

307678072 TECHNICKÁ POMOC-SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS;Vsetín, Podolí, Podolí 50 pomoc záchranné službě při transportu pacienta z 
nepřístupného terénu

16.9.2009 12:15:19

Stanice  Valašské Meziříčí Zdravotnická záchranná služba

307681072 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK-NA POZEMNÍ KOMUNIKACI;Vsetín, Vsetín, Na Rovině 1449 Jednotka vyjela na vyžádání MP Vsetín, která při pochůzce 
zjistila únik z proražené olejové vany zaparkovaného 
osobního automobilu. Po příjezdu na místo události byly 
olejové skvrny zasypány sorbenty a místo uklizeno.

16.9.2009 12:47:39

Stanice  Vsetín Obecní policie

307779072 TECHNICKÁ POMOC-ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ;Vsetín, Vsetín, Sychrov Jednotka HZS ZLK ze stanice Vsetín vyjela s jednou 
cisternovou automobilovou stříkačkou k nahlášeným 
neuhašeným kupám sena v Sychrově ve Vsetíně. Po 
příjezdu na místo události se u neuhašených ohnisek nikdo 
nenacházel. Jednotka proto provedla jejich zalití vodou. 
Jednalo se o technologickou pomoc.  

16.9.2009 19:27:54

Stanice  Vsetín Policie ČR

ZlínOkres

307728072 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Zlín, Otrokovice, Otrokovice, tř. Osvobození Jednalo se o úklid provozních náplní po dopravní nehodě a 
zprovoznění komunikace.

16.9.2009 13:48:57

Stanice  Otrokovice Policie ČR

307878072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Zlín, Zlín, Zálešná I 4057 Jednotka HZS ZLK ze stanice Zlín vyjela k nahlášenému 
akutnímu otevírání uzavřených prostor - bytu do Zlína. Po 
příjezdu na místo události bylo zjištěno, že v uzavřeném 
bytě se nachází nepohyblivá osoba. Byt byl v 10. patře a 
kvůli zdravotnímu stavu majitele chráněn elektronickým 
zámkem. Velitel proto rozhodl o nasazení lezeckého 
družstva, které do bytu spustilo hasiče - lezce ze střechy. 
Ten byt otevřel a nepohyblivá osoba tak byla zachráněna.

17.9.2009 1:18:29
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příjezdu na místo události bylo zjištěno, že v uzavřeném 
bytě se nachází nepohyblivá osoba. Byt byl v 10. patře a 
kvůli zdravotnímu stavu majitele chráněn elektronickým 
zámkem. Velitel proto rozhodl o nasazení lezeckého 
družstva, které do bytu spustilo hasiče - lezce ze střechy. 
Ten byt otevřel a nepohyblivá osoba tak byla zachráněna.

Stanice  Zlín Policie ČR

OSOBY HASIČI PŘÍSLUŠNÍCI ŠKODY (v tis. Kč)

Usmrcených:

Zraněných: Zraněných: Přímé škody:

Evakuovaných:

Zachráněných:

Zraněných:

Usmrcených: Uchráněno:

1

0

1

0

0 0

0

30

3

SUMÁŘ 11Počet událostí:

Zpracoval:        ...............................................................................................................................................................
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