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Olomoucký kraj , HZS OLK celkový přehled 

14.08.2010  
 
Olomouc, 0:45 – 1:30 
Nová Ulice, Horní Lán 
2x ohlášený požár,  1x planý poplach 
 
Hodinu po půlnoci vyjíţděly jednotky profesionálních hasičů krátce za sebou ke dvou poţárům, 
v prvním případě se mělo jednat o výškovou budovu v Olomouci na Nové ulici, kdy byl vidět nad tímto 
objektem kouř, v tomto případě se ale nejednalo o poţár, nicméně několik minut po nahlášení této 
události vyjela druhá jednotka ze stejné stanice za posílení dráţními hasiči ( SŢDC ) v Olomouci 
k dalšímu poţáru, jednalo se o poţár prodejny na Horním Lánu, objekt prodejce osobních vozidel 
Mercedes Benz. ( více informací najdete v tiskové zprávě na webu  čtěte zde.) 
 
Olomouc, Olympia komunikace směr Brno 
1:45 

Dopravní nehoda, planý poplach 
 
Po návratu jednotky od poţáru budovy na Horním Lánu se hasiči na stanici dlouho nezdrţeli,  na 
tísňovou linku hasičů byla oznámena dopravní nehoda nedaleko obchodního centra Olympia u 
Velkého Týnce, nehoda na komunikaci směr Brno. Zmiňovaná jednotka hasičů ze stanice Olomouc po 
příjezdu na nahlášené místo nehodu nenalezla a pro kontrolu upřesnění, projela v obou směrech tuto 
komunikaci, dopravní nehoda se nepotvrdila a jednotka se vrátila zpět na svou základnu. 
 
Okr. Prostějov, Brodek u Konice 
10:37 
požár stromu 
 
Na místo události byla vyslána jednotka z nedaleké poţární stanice profesionálních hasičů Konice a 
rovněţ dobrovolní hasiči z Brodku u Konice, po příjezdu na místo hasiči provedli uhašení poţáru 
stromu, zřejmě po úderu blesku. Profesionální jednotka se vrátila zpět na svou základnu na místě 
zůstali dobrovolní hasiči z Brodku u Konice. 
 
Olomoucko 11:00 – 14:00 

(bouřka v Olomouci) 
 
Přes Olomoucko v tuto dobu přešla menší bouřková vlna doprovázená silnějším větrem a tak 
v souvislosti s tímto hasiči v celém kraji vyjeli k několika menším událostem odstranění nebezpečných 
spadených větví a stromů. 
 
 
 
 

http://www.hzsol.cz/zpravy/zasahy-hasicu/detail-zpravy/pozar-v-prodejne-osobnich-vozidel-mercedes-benz-v-olomouci/c231e4851d/?tx_ttnews%5bbackPid%5d=14


Okr. Olomouc, Uničov 
11:55 
požár osobního vozidla 
 
Profesionální hasiči z poţární stanice Uničov byli vysláni k poţáru dopravního prostředku nedalo od 
jejich stanice hasili poţár osobního vozu Škoda Felície, kdy došlo k poţáru v motorové části vozidla, 
zřejmě zkrat na elektroinstalaci. Včasným příjezdem hasičů nedošlo k velkému rozsahu poţáru, na 
místo se dostavil vyšetřovatel zjišťování příčin poţáru, výše škody na vozidle je v šetření. 
 
Okr. Prostějov, Olšany u Prostějova 
14:15 
záchrana kotěte 
 
Profesionální hasiči ze stanice Prostějov byli vysláni k záchraně kotěte, které zůstalo zaklíněné asi 4 
metry vysoko v koruně stromu. Hasiči po příjezdu a průzkumu na místě události zahájili záchranu 
kotěte a následně jej předali majitelce. 
 
Olomouc, Holice 
16:37 
zraněná osoba po pádu stromu 
 
Profesionální hasiči ze stanice Olomouc byli vysláni k likvidaci stromu ( zřejmě rovněţ vlivem bouřky 
s silným větrem ), po příjezdu na místo události jiţ na místě zasahovala ZZS,  osobu zranil pád 
stromu. Hasiči na místě provedli likvidaci spadeného stromu pořezáním  a uklizením z komunikace. 
 
Olomouc, Nové sady 
16:53 
požár plastového kontejneru 
 
Další jednotka vyjela ze stanice Olomouc, do místní části Nové sady k poţáru plastového kontejneru u 
obchodního domu Albert.  Po příjezdu na místo události hasiči zahájili hasební práce jiţ zcela 
zasaţeného kontejneru. Na místo se rovněţ dostavil vyšetřovatel zjišťování příčin poţáru. Po uhašení 
se jednotka vrátila zpět na svou základnu. 
 
Okr. Olomouc, Šternberk  

18:31 

nehoda motorkáře na trati Ecce Homo. 
 
Šternberští profesionální hasiči vyjeli na pomoc motorkářovi který upadnul ze svého stroje v zatáčce 
nedaleko startu známého závodu Ecce Homo ve  Šternberku,  po příjezdu hasičů na místo byl jiţ 
motorkář v péči zdravotní sluţby,  ještě před příjezdem hasičů i záchranářů bylo oznámeno, ţe 
motorkář je při vědomí a komunikuje, šlo tedy o lehčí zranění. Hasiči na místě provedli kontrolu úniku 
provozních kapalin na komunikaci a následně se zpět vrátili na svou základnu. 
 
 
Přehled událostí dne jsem pro Vás ukončil k 20:00 hodině, v případě nějaké mimořádnější 
události budou opět aktuální informace na webu www.hzsol.cz 
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