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Dne 21.července 2010 vyjíţděli profesionální a dobrovolní  hasiči z Olomouckého kraje 

celkem k 15 událostem, při nichţ řešili: 

 

4 poţáry , 

4 dopravní nehody, 

6 technických pomocí, 

1 záchranu osoby. 

 

Požáry 

Olomouc, Velkomoravská ul. – v 9.25 hodin likvidovali hasiči z poţární stanice v Olomouci 

poţár odpadu nashromáţděného bezdomovci pod mostem přes Moravu. Škoda nevznikla. 

 

Zipotín,okr Svitavy – jednotky HZS olomouckého kraje vypomáhali při hašení poţáru 

kamionu v Pardubickém kraji  

 

Olomouc ,Horní lán, objekt OBI - ve 21.01 hodin byl ohlášen prostřednictvím elektrické 

poţární signalizace poţár v objetku OBI. K jeho likvidaci byla vyslána jednotka hasičů 

z poţární stanice v Olomouci . Při dojezdu na místo zásahu bylo zjištěno, ţe se jednalo o 

poţár svítidla, jehoţ likvidace byla provedena zaměstnanci OBI pomocí ručního práškového 

hasícího přístroje ve 21.10 hodin. Příčinou vzniku poţáru byla technická závada na svítidle . 

Výše škody byla předběţně vyčíslena na 20 tis. Kč. . 

 

Přerov, ul. gen.Štefanika - v 18.59 hodin byl ohlášen kouř z oken bytu v 1 podlaţí   

obytného domu. K poţáru byly vyslány jednotky HZS Přerov a HZS SŢDC Přerov. Na místě 

zásahu hasiči  zjistili v silně zakouřeném bytě , ţe jde o poţár kuchyně , který  uhasili v 19.11 

hodin. Škoda byla vyčíslena na 200 tis.Kč. Příčinou vzniku poţáru bylo neopatrné zacházení 

s hořlavou kapalinou. 

 

Dopravní nehody 

Zásahy dopravních nehod spočívaly v odstraňování následků nehod a uvolňování komunikací 

a protipoţární opatření. U dopravní nehody ohlášené 14.42 v Komárově u Šternberka byla 2 

zraněným osobám poskytována předlékařská pomoc. 

 

Záchrana osoby 

Ve 22.47 bylo poţádáno krajské operační středisko HZS Olomouckého kraje o pomoc 

zraněné osobě uvězněné v Plumlově  na skále pod Plumlovským zámkem ve výšce 17 m. K 

pomoci byla vyslána jednotka profesionálních hasičů z poţární stanice v Prostějově, která 

zraněnou osobu ze skály pomocí lezecké techniky sundala ve 23.31 hodin a předala ji 

k ošetření Zdravotní záchranné sluţbě. 

 

 



Technické pomoci  

U technických pomocí se jednalo ve 2 případech čerpání vody a 4 různé neopakující se 

technické pomoci. 
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