
 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
OLOMOUCKÉHO KRAJE 
 
Schweitzerova 91, 772 11  Olomouc 

 
____________________________________________________________________Svodka 
za den: 16.10.2009 – 18.10.2009 
 
V průběhu uplynulého víkendu, pátku 16. října – neděle 18. října, vyjížděli profesionální 
hasiči z Olomouckého kraje celkem k 60 událostem, z nichž museli zlikvidovat: 
10 požárů, 
9 dopravních nehod, 
36 technických pomocí, 
5 ostatních událostí. 
 
16.10.2009 
SEVER 
Požár garáže u rodinného domu 
V pátek 16. října byl v 12:40 hodin nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje požár garáže u rodinného domu v Jeseníku na Havlíčkově ulici. Na 
místo vyrazili profesionální hasiči z Jeseníku a dobrovolní hasiči z Jeseníku a České Vsi. Po 
příjezdu hasiči zjistili, že při vymetání sazí v komíně došlo k jejich vypadnutí na hořlavý 
materiál, a tím pádem ke vzniku požáru. V době příjezdu hasičů se v zakouřených prostorách 
domu nacházela imobilní manželka majitele a sám majitel, které hasiči evakuovali, a protože 
byli zraněni, převzala je do péče ZZS: Požár zničil nářadí a uskladněné dřevo a dým zakouřil 
obytnou část domu. Výši škody vyčíslil majitel na 50 tisíc korun, příčinou vzniku požáru byla 
nedbalost. 
 
KRAJ 
Sněhová kalamita 
Během pátečního dne hasiči vyjížděli celkem ke 14 událostem v souvislosti s odklízením 
sněhu (kácení stromů, odklízení spadlých stromů z komunikací apod.) 
 
17.10.2009 
PROSTĚJOV 
Požár chatky 
V sobotu 17. října byl v 2:16 hodin nahlášen na operační středisko Hasičského záchranného 
sboru Olomouckého kraje požár chaty v Bukové. Na místo vyrazili profesionální hasiči 
z Konice a dobrovolní hasiči z Benešova, Bukové a Protivanova. Když hasiči přijeli na místo, 
zjistili, že dřevěná chata o rozměrech 5 x 6 metrů je již v takové fázi hoření, že se nedá 
zachránit. Majitel vyčíslil škodu na 50 tisíc korun, příčina je zatím v šetření. 
 
KRAJ 
Sněhová kalamita 
Během sobotního dne hasiči vyjížděli celkem ke 6 událostem v souvislosti s odklízením sněhu 
(kácení stromů, odklízení spadlých stromů z komunikací apod.) 
 
18.10.2009 



KRAJ 
Požáry vozidel 
V neděli 18. října byli na operační středisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého 
kraje nahlášeny dva požáry osobních vozidel. První se odehrál v Pavlovicích u Přerova 
v 13:31 hodin a hořela škoda 120. Než hasiči přijeli na místo, požár zlikvidoval řidič hasicím 
přístrojem. Druhý požár vozidla se odehrál v Olomouci na ulici Pražská na parkovišti u 
Globusu. Hořel tam osobní automobil Opel Corsa v motorovém prostoru. Hasiči oheň 
zlikvidovali vysokotlakým proudem. Požár způsobil škodu 40 tisíc korun. 
V následujícím e-mailu pošlu obecné informace a rady řidičům, které se týkají požárů vozidel. 
 
 

Bc.Ing. Vladimíra Hacsiková 
tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje 

tel: 950 770 039 
mobil: 721 810 541 

e-mail: vladimira.hacsikova@hzsol.cz 


