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Kraj: Zlínský
KroměřížOkres

309978072 DOPRAVNÍ NEHODA-UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ;Kroměříž, Kurovice, Kurovice Jednotka HZS ZLK ze stanice Holešov vyjela společně s 
dobrovolnými hasiči z Holešova k dopravní nehodě do 
obce Tučapy. Na místě hasiči zjistili, že se jedná o srážku 
osobního vozidla a nákladního automobilu a jeden z řidičů 
je lehce zraněn. Jednotky provedly zajištění místa nehody 
a zajistily vozidla proti požáru. Na místě hasiči 
spolupracovali s odtahovou službou a Policií ČR. Lehce 
zraněný řidič odmítl ošetření a tak nemusela být povolána 
záchranná služba. 

23.9.2009 11:21:55

Holešov, Stanice  Holešov Policie ČR

310029072 TECHNICKÁ POMOC-SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS;Kroměříž, Chvalčov, Chvalčov, Chvalčov                                Na žádost záchranné služby vyjela jednotka HZS ZLK ze 
stanice Bystřice pod Hostýnem k pomoci se snesením 
pacienta z těžko přístupného terénu. Zraněná osoba se 
nacházela na turistické cestě v oblasti Kelčského 
Javorníku. Hasiči proto na místo vyjeli speciálním terénním 
automobilem a pomohli s transportem raněné osoby do 
sanitního vozu záchranné služby. Poté se vrátili na svou 
základnu.

23.9.2009 13:09:41

Stanice  Bystřice p.H. Zdravotnická záchranná služba

310178072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Kroměříž, Holešov, Holešov, Dlažánky 350/23 Jednotka profesionálních hasičů spolu s dobrovolnou 
jednotkou vyjela k otevření bytu na žádost státní policie, 
kde bylo podezření na mrtvou osobu.  Byt byl otevřen, 
hasiči prohledali přízemí, ovšem osobu nikde nenalezli. 
Následně prošli i půdní prostory bytu, kde také nebyla 
pohřešovaná osoba nalezena. Dům byl předán policii. 

23.9.2009 21:04:05

Holešov, Stanice  Holešov Policie ČR, Obecní policie

Uherské HradištěOkres

309879072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Prokopa Holého Jednotha vyjela k otevření bytu na žádost ZZS. V bytě se 
nacházela intoxikovaná osoba. Během jízdy k události bylo 
KOPIS informováno ZZS, že byt otevřela majitelka. 
Jednotka pomohla s přesunem pacienta do vozidla ZZS a 
vrátila se na základnu.

23.9.2009 10:05:31

Stanice  Uh.Hradiště Zdravotnická záchranná služba

310079072 POŽÁR-LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA;Uherské Hradiště, Nedachlebice, Nedachlebice Ve 14:31 byl na KOPIS ohlášen požár trávy u obce 
Nedachlebice. Na místo byly vyslány jednotky HZS ZLK ze 
stanice Uherské Hradiště a SDH z Nedachlebic, Bílovic, 
Pašovic a Velkého Ořechova. Jednalo se o požár trávy o 
ploše cca 80x100m, který se jednotkám podařilo likvidovat 
v 15:44. Na místě vznikla škoda 1 000 Kč, uchráněné 
hodnoty byly v hodnotě 300 000 Kč, protože hrozilo 
rozšíření požáru na blízký les. Požár vznikl nedbalostí 
uživatele pozemku při spalování trávy a klestí.

23.9.2009 14:31:11
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Pašovic a Velkého Ořechova. Jednalo se o požár trávy o 
ploše cca 80x100m, který se jednotkám podařilo likvidovat 
v 15:44. Na místě vznikla škoda 1 000 Kč, uchráněné 
hodnoty byly v hodnotě 300 000 Kč, protože hrozilo 
rozšíření požáru na blízký les. Požár vznikl nedbalostí 
uživatele pozemku při spalování trávy a klestí.

Bílovice, Stanice  Uh.Hradiště, Nedachlebice, Pašovice, Velký Ořechov Policie ČR

VsetínOkres

309878072 TECHNICKÁ POMOC-OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR;Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, 5. 
května 1340

Jednotka ZHS Rožnov pod Radhoštěm vyjela k akutnímu 
otevírání bytu v Rožnově. Po příjezdu na místo události a 
otevření bytu byla zachráněna jedna nemohoucí osoba a 
předána do péče ZZS. Na místě dále jednotka 
spolupracovala s Policií ČR.

23.9.2009 9:46:17

Rožnov p/R Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba

ZlínOkres

310080072 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY;Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati Jednotka HZS ZLK ze stanice Zlín vyjela k nahlášenému 
požáru automobilu na Tř. T. Bati ve Zlíně. Po příjezdu na 
místo události bylo zjištěno, že se jedná o požár v 
motorové části automobilu Škoda Forman. Dalšímu 
rozšíření požáru na automobil zabránilo použití práškového 
hasicího přístroje před příjezdem jednotky hasičů. Hasiči 
provedli dohašení požáru a zajistili vozidlo. Vyšetřovatel 
příčin požáru stanovil škodu na vozidle na 10.000Kč a 
zásahem hasičů se podařilo uchránit hodnoty za dalších 
10.000Kč.

23.9.2009 14:46:55

Stanice  Zlín Policie ČR

310128072 POŽÁR-DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY;Zlín, Kudlov Jednotka HZS ZLK ze stanice Zlín vyjela se dvěmi 
cisternovými automobilovými stříkačkami k nahlášenému 
požáru nákladního vozidla mezi Kudlovem a Pindulou. Po 
příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k požáru 
dodávkového automobilu Iveco Daily, kterému hořel 
prostor kabiny. Dalšímu rozšíření požáru před příjezdem 
jednotky zabránil řidič použitím ručního hasicího přístroje. 
Po uhašení vozidla a příjezdu vyšetřovatele příčin požáru 
byla stanovena škoda na  50.000Kč a zásahem hasičů se 
podařilo uchránit hodnoty za 90.000Kč.

23.9.2009 16:36:48

Stanice  Zlín Policie ČR

310179072 DOPRAVNÍ NEHODA-ÚKLID VOZOVKY;Zlín, Zlín, Středová Profesionální hasiči ze stanice Zlín byli povoláni 
záchrannou službou  na hlášenou dopravní nehodu na 
křižovatku ulic Okružní a Středová. Došlo zde ke srážce 
dvou osobních automobilů, avšak podle prvotních 
informací nebylo zcela zřejmé, zda je zde někdo zaklíněný 
nebo došlo k úniku provozních kapalin. Po příjezdu na 
místo bylo průzkumem zjištěno,  že při nehodě nebyl nikdo 
zraněn, a ani neunikly provozní kapaliny. 

23.9.2009 22:15:53
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zraněn, a ani neunikly provozní kapaliny. 

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

61

400

SUMÁŘ 9Počet událostí:

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